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1. Xarici ticarətin dövriyyəsinin quruluşu statistikada hansı istiqamətdə tədqiq edilir?

• fiskal
• vergi
√ idxal və ixracın mal quruluşu
• ixracın mal quruluşu bölgüsü
• idxalın mal quruluşu

2. Xarici ticarətin dövriyyəsinin quruluşu statistikada hansı istiqamətdə tədqiq edilir?

√ idxal və ixracın coğrafi quruluşu
• maliyyə sabitliyi
• ixracın coğrafi quruluşu
• idxalın coğrafi quruluşu
• fiskal

3. Verilən variantlardan hansı C.İ.F. müqavlə qiymətinin mənasıdır?

• cost, abet, fad
• cost, impute, fad
• cabin, impute, fad
√ cost, insuranse,freight
• cost, insuranse, face

4. Verilən variantlardan hansı F.O.B. müqavlə qiymətinin mənasıdır?

√ free on board
• free on borrow
• free on both
• free on abbate
• free on border

5. Beynəlxalq statistika təcrübəsində idxal hansı qiymətlə qiymətləndirilir?

√ C.İ.F.
• F.O.B və S.İ.F.
• K.A.F.
• K.S.S.
• Kodla.

6. Beynəlxalq statistika təcrübəsində ixrac hansı qiymətlə qiymətləndirilir?

• K.İ.K.
• C.İ.F.
• F.O.B və S.İ.F.
• C.A.F.
√ F.O.B.

7. Verilənlərdən hansı xarici ticarət statistikasının vəzifələrinə aid edilir?

• idxalın dinamikasını və quruluşunu öyrənmək
• aqrar sektorun inkişafı
• ölkənin iqtisadi ərazisini qorumaq
√ idxalın dinamikasını və quruluşunu öyrənmək, xarici ticarət göstəricilərini proqnozlaşdırmaq
• xarici ticarət göstəricilərini proqnozlaşdırmaq

8. Xarici ticarətdə malların hərəkət istiqamətindən asılı olaraq statistik müşahidənin neçə obyektini bir-birindən fərqləndirirlər?



• 5
• 3
√ 2
• 4
• 6

9. İdxalın statistikası dedikdə başa düşülür:

√ ölkəyə gətirilən mallar üzərində müşahidə
• xidmətin artması
• ölkədən gedən miqrantlar üzərində müşahidə
• ölkəyə gələn miqrantların tərkibini yaxşılaşdırılması üzərində müşahidə
• ölkədən aparılan mallar üzərində müşahidə

10. İxraçın statistikası dedikdə başa düşülür:

• ticarətin həlqəliliyi
√ ölkədən aparılan mallar üzərində müşahidə
• ölkəyə gətirilən mallar üzrəində müşahidə
• ölkəyə gələn və ölkədən gedən miqrantların tərkibini yaxşılaşdırılması üzərində müşahidə
• ölkəyə gətirilən malların qablaşdırılması üzərində müşahidə

11. Xarici iqtisadi fəaliyyətin verilən növlərindən hansı statistik tədqiqin predmeti kimi çıxış edir?

• xidmət əməliyyatları
• beynəlxalq kredit və hesablaşma əməliyyatları
√ Bunların hamısı
• beynəlxalq maliyyə və barter əməliyyatları
• beynəlxalq lizinq əməliyyatları

12. Müqayisəli qiymətlərlə idxal və ixracın həcminin dəyişməsini hansı indeks xarakterizə edir?

• qiymət və fiziki həcm indeksi
√ fiziki həcm indeksi
• xarici ticarətin şərti indeksi
• elastiklik indeksi
• dəyişən tərkibli indeks

13. İxrac və idxalın dinamikasına qiymət  dəyişikliyinin təsirini öyrənərkən hansı indeks hesablanılır?

• pul indeksi
√ qiymət indeksi
• qiymət və fiziki həcm indeksi
• fiziki həcm indeksi
• xarici ticarətin dəyər indeksi

14. Xarici iqtisadi əlaqələr statistikasında xarici ticarətin dövriyyəsi indeksi nəyi xarakterizə edir?

• idxalın gəlirliliyini
• idxalın ümumi səviyyəsini
• ixraçın ümumi dinamikasını
√ xarici ticarətin ümumi dinamikasını
• idxalın və ixraçın əlverişliliyini

15. Xarici iqtisadi əlaqələr statistikasında əsas dövrlə müqayisədə çari dövrdə xarici ticarətin əlverişlilik dərəcəsinin hansı indeks
xarakterizə edir?

√ xarici ticarətin şərti indeksi
• ixraçın fiziki həcm indeksi
• ixracın qiymət indeksi



• idxalın qiymət indeksi
• maliyyə sabitliyi

16. Pul-kredit və maliyyə statistikasının beynəlxalq standartında (Beynəlxalq Valyuta Fondunun hazırladığı) maliyyə karporasiyaları
sektoruna neçə altsektor daxil edilir?

• 7
√ 5
• 6
• 4
• 3

17. Maliyyə statistikasının beynəlxalq standartına (Beynəlxalq Valyuta Fondunun hazırladığı) görə verilənlərdən hansı maliyyə axınlarının
tərkib hissəsi kimi çıxış edir?

• maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) dəyə¬rinin dəyişməməsi
• əməliyyatlar, qeyri- maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) kəmiyyətinin digər dəyişməsi
√ əməliyyatlar, maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) dəyərinin dəyişməsi, maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) kəmiyyətinin digər dəyişməsi
• sair əməliyyatların mövcudluğu
• digər əməliyyatların dəyərinin dəyişməsi

18. Pul-kredit və maliyyə statistikasının beynəlxalq standartında (Beynəlxalq Valyuta Fondunun hazırladığı) maliyyə statistikası necə
səciyyələndirilir?

• iqtisadiyyatın quruluşunu
√ ölkə iqtisadiyyatın bütün sektorlarının maliyyə aktiv və passivlərinin  ehtiyyat və axınları üzrə kompleks məlumatlar dəsti
• iqtisadiyyatın bütün sahələri arasındakı maliyyə - kredit əməliyyatlarının kompleks dəsti
• ölkə iqtisadiyyatın bütün altsektorlarının passivlərinin  axınları üzrə kompleks məlumatlar dəsti
• ölkə iqtisadiyyatın bütün dövlət qürumlarının passivlərinin  ehtiyyat və axınları üzrə kompleks məlumatlar dəsti

19. Pul-kredit və maliyyə statistikasının beynəlxalq standartında (Beynəlxalq Valyuta Fondunun hazırladığı) maliyyə axınları haqqındakı
məlumatları nəyi xarakterizə edir?

• iqtisadiyyatın bütün sahələri arasındakı maliyyə - kredit əməliyyatlarını
√ iqtisadiyyatın bütün altsektorları arasındakı maliyyə əməliyyatlarını
• lizinq əməliyyatlarının davamlılığını
• iqtisadiyyatın bütün altsektorları arasındakı lizinq əməliyyatlarını
• iqtisadiyyatın bütün altsektorları arasındakı maliyyə - lizinq əməliyyatlarını

20. BMT- nin metodoloji sənədləri neçə rəsmi dildə nəşr olunur?

√ 6
• 11
• 5
• 3
• 12

21. BMT-nin Statistika Komissiyası neçənci ildə yaradalmışdır?

√ 1946.0
• 1995.0
• 1964.0
• 1976.0
• 1846.0

22. Statistika sahəsində beynəlxalq tövsiyyələri hazirlayan orqanın adı necə adlanır

√ BMT-nin Statistika Komissiyası
• Respublikanın qeyri-hökumət təşkilatları
• Maliyyə Nazirliyi
• Beynəlxalq neft şirkətləri



• Dövlət idarəetmə strukturları

23. Aşağıdakılardan hansı sosial-iqtisadi statistikanın vəzifələrindən hesab edilir

• Respublikanın sosial-iqtisadi vəziyyətini hər¬tə¬rəfli işıqlandırmaq;
• İqtisadiyyatın qurluşunda baş verən dəyişklikləri və nisbətləri aşkar etmək
• Мüasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq makro hadisə və prosesləri statistik öyrənmək ;
• Dövlət idarəetmə strukturlarının infor¬ma¬siyaya olan tələbatını ödəmək
√ Bunların hamısı

24. Verilənlərdən hansı statistik göstəricidir?

√ bütün işçilər üzrə orta aylıq əmək haqqı,
• işçilərin yaşadıgı yer
• isçilərin aylıq haqqısı,əmək
• işçilərin cinsi,işçilərin yaşadığı ərazi
• müəssisənin istehsalının həcmi

25. Statistika göstəricisi dedikdə nə başa düşülür?

• Hadisənin səviyyəsi;
• Məcmu əlamətinin ayrı-ayrı qiymətləri
• Hadisənin zamanda хarakteristikası;
• Kütləvi ictimai hadisənin keyfiyyətcə müəyyənləşdirilmiş хarakteristikası;
√ Öyrənilən hadisənin konkret zaman və məkanda ümumiləşdirilmiş kəmiyyət хarakteristikası;

26. 2010-cu ildə ölkənin idxalının həcminin 15 mlrd. dollar, ixracının həcminin 25 mlrd. dollar, ümumi daxili məhsulunun həcminin 80
mlrd. dollar olduğunu bilərək xarici ticarət dövriyyəsinin kvotası göstəricisini hesablayın:

• 0.4
• 5
• 0.06
√ 0.2
• 0.3

27. 2011-ci ildə ölkənin xarici ticarət dövriyyəsinin həcminin 40 mlrd. dollar, ümumi daxili məhsulunun həcminin 50 mlrd. dollar olduğunu
bilərək xarici ticarət dövriyyəsinin kvotasını hesablayın:

√ 0.4
• 0.001
• 0.25
• 0.3
• 0.2

28. 2010-cu ildə ölkənin idxalının həcminin 10 mlrd. dollar, ümumi daxili məhsulunun həcminin 50 mlrd. dollar olduğunu bilərək idxalın
kvotasını hesablayın:

• 0.4
• 1.3
• 5
• 0.3
√ 0.2

29. 2010-cu ildə ölkənin ixracının həcminin 20 mlrd. dollar, ümumi daxili məhsulunun həcminin 50 mlrd. dollar olduğunu bilərək ixracın
kvotasıni hesablayın:

• 0.2
• 0.3
√ 0.4
• 2.5
• 1.2



30. İdxalın həcminin ümumi daxili məhsula nisbətinin faizlə ifadəsi nəyi anladır?

• ixracın kvotasını
• daxili borcun kvotasını
• ixracın sabitliyini
• xarici ticarət balansının maliyyələşdirilməsi səviyyəsini
√ idxalın kvotasını

31. İxracın həcminin ümumi daxili məhsula nisbətinin faizlə ifadəsi nəyi anladır?

√ ixracın kvotasını
• xarici ticarət balansının kvotasını
• xarici borcun kvotasını
• idxalın kvotasını
• maliyyə leverajını

32. İdxal-ixrac əməliyyatlarını tənzimləmək və müəyyən müddətə idxal və ixracı kəmiyyətcə məhdudlaşdırmaq üçün istifadə edilir?

• sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasından
• kvotadan
• dempinqdən
• ölkənin dünyadan təcrid edilməsindən
√ kvota və dempiqdən

33. İdxalın mal quruluşunun statistik tədqiqi nəyi nəzərdə tutur?

• idxalın mal qrupları üzrə fiskal mövqeyinin müəyyən edilməsini
• ölkənin ümumi ixracında ayrı-ayrı mal qruplarının xüsusi çəkisinin müəyyən edilməsini
• ayrı-ayrı mallara beynəlxalq diqqətliliyin səviyyəsinin müəy¬yən edilməsini
• ixracın zərəcizliyini
√ ölkənin ümumi idxalında ayrı-ayrı mal qruplarının xüsusi çəkisinin müəyyən üsilməsini

34. İxracın mal quruluşunun statistik tədqiqi nəyi nəzərdə tutur?

• ölkənin ümumi idxalında ayrı-ayrı mal qruplarının xüsusi çəkisinin müəyyən edilməsini
• ixracın mal qrupları üzrə fiskal mövqeyinin müəyyən edilməsini
√ ölkənin ümumi ixracında ayrı-ayrı mal qruplarının xüsusi çəkisinin müəyyən üsilməsini
• malların zərərsizliyini
• ayrı-ayrı mallara valyuta xərclənməsinin dəyərinin müəyyən edilməsini

35. İdxalın coğrafi quruluşunun statistik tədqiqi nəyi nəzərdə tutur?

• idxalın sərbəstliyini
√ ölkənin ümumi idxalında ayrı-ayrı ölkələrin idxalının xüsusi çəkisinin müəyyən edilməsini
• ölkənin ümumi ixracında ayrı-ayrı ölkələrin xüsusi çəkisinin müəyyən edilməsini
• idxala valyuta xərclənməsinin dəyərinin müəyyən edilməsini
• ixracın əlverişlilik səviyyəsinin müəyyən edilməsini

36. 2007-ci ildə Azərbaycanda qeydə alınmış nigah pozulmalarının sayı 5.8 min , 2008 ildə isə 5.0 min olmuşdur. 2007-ci illə müqayisədə
2008-ci ildə qeydə alınmış nigah pozulmalarının sayı:

• 113.8% azlmışdır
√ 13.8 % azalmışdır
• 13.8% artmışdır
• 12.0 % artmışdır
• 112.0 % artmışdır

37. İxracın coğrafi quruluşunun statistik tədqiqi nəyi nəzərdə tutur?



√ ölkənin ümumi ixracında ayrı-ayrı ölkələrin ixracının xüsusi çəkisinin müəyyən edilməsini
• ölkənin ümumi idxalında ayrı-ayrı ölkələrin xüsusi çəkisinin müəyyən edilməsini
• idxala valyuta xərclənməsinin dəyərinin müəyyən edilməsini
• heç biri
• ixracın fiskal səmərəliliyinin müəyyən edilməsini, idxalın fiskal tərəfini

38. Verilənlərdən hansılar miqrasiyanın mütləq göstəricilərinə aiddir?

√ il ərzində müəyyən əraziyə gələnlərin və ərazidən gedənlərin sayı, brutto miqrasiya
• brutto miqrasiya və ümumi getmə əmsalı
• il ərzində müəyyən əraziyə gələnlərin sayı və xüsusi nigah əmsal
• il ərzində müəyyən ərazidən gedənlərin sayı və nigahın pozulmasının ümumi əmsalı
• ərzində müəyyən əraziyə gələnlərin sayı və ümumi dogum əmsalı

39. Verilənlərdən hansı əhalinin təbii hərəkətinin göstəriciləridir?

√ təbii artım əmsalı, ümumi ölüm və dogum əmsalı
• təbii artım və ümumi miqrasiya əmsalı
• ümumi ölüm və nigah əmsal
• bunların heç birisi
• ümumi ölüm və dogum əmsalı

40. Demoqrafik proseslərin fasiləsiz, müntəzəm qeydiyyata alınması ilə informa¬siyanın toplanmasına statistikada nə ad verirlər?

√ cari uçot,
• müşahidəli uçot
• birdəfəlik uçot
• cari və birdəfəlik uçot
• xətalı uçot

41. Respublikada şəhər əhalisinin ümumi əhalidə xüsusi çəkisinin 51.0% olduğunu bilərək kənd əhalisini xüsusi çəkisini hesablayın

√ 49.0%
• 48.2%
• 151.0%
• 148.2%
• 149.0%

42. Aşağıdakılardan hansı əhalinin təbii hərəkətinin ünsürləridir

• Ölüm, boşanma, immiqrasiya
• Doğum, emmiqrasiya
• Ölüm, immiqrasiya
• Miqrasiya, köçmə, doğum
√ Doğum, ölüm

43. 2007 - ciilin əvvəlinə   A  bölgəsində əhalinin sayının 7065.7 min nəfər doğulanların sayının 124.7 min nəfər ölənlərin sayının 37.8 min
nəfər gələnləri sayının 6.5 min nəfər gedənlərin sayının isə 34.6 min nəfər olduğunu bilərək ilin sonuna əhalinin sayını hesablayın

√ 7124.5 min nəfər
• 7035.6 min nəfər
• 7065.7 min nəfər
• 17065.7 min nəfər
• 7128.5 min nəfər

44. 2000-ci ildə Azərbaycanda əhalinin sayının 8016.2 min nəfər kişilərin sayının 3913 min nəfər olduğunu bilərək kişilərin ümumi əhalidə
xüsusi çəkisini hesablayın

√ 48.8%
• 50.2%



• 148.0%
• 150.2%
• 48.0%

45. Əhalinin sayı ilin əvvəlinə və axırına verilərsə onun orta illik sayı orta kəmiyyətin hası düsturu ilə hesablanır

√ Sadə hesabi orta kəmiyyət
• çəkili hesabi orta kəmiyyət
• Mediana
• Moda
• Xronoloji orta kəmiyyət

46. Ümumi gəlmə və getmə əmsallarının fərqi statistikada nəyi anladır?

√ ümumi miqrasiya əmsalını
• süni miqrasiya əmsalını
• ümumi gəlmə əmsalını
• ümumi getmə əmsalını
• təbii miqrasiya əmsalını

47. Müəyyən dövr ərzində qeydə alınmış nigah pozulmalarının sayının əhalinin orta sayına nisbətinin minə hasili əhali statistikasında nəyi
anladır?

√ nigahın pozulmasının ümumi əmsalını
• nigahın pozulmasının fərdi əmsalını
• xüsusi nigah əmsalını
• ümumi getmə əmsalını
• nigahın pozulmasının ümumi netto əmsalını

48. Müəyyən dövr ərzində qeydə alınmış nigah aktlarının sayının əhalinin orta sayına nisbətinin minə hasili əhali statistikasında nəyi
anladır?

√ ümumi nigah əmsalını
• miqrasiya əmsalını
• ümumi gəlmə əmsalını
• ümumi getmə əmsalını
• təbii nigah əmsalını

49. Dogulanların sayından ölənlərin sayını çıxıb əhalinin orta sayına nisbətinin minə hasili statistikada nəyi anladır?

√ təbii artım (azalma) əmsalını
• təbii ölüm əmsalını
• ümumi nigah əmsalını
• ümumi nigah və dogum əmsalını
• təbii dogum əmsalını

50. Ümumi qəbul edilmiş qaydada uyğun olaraq əhalinin siyahiyaalınması neçə ildən bir keçirilir

√ 10.0
• 5.0
• 2.0
• 1.0
• 8.0

51. 2007-ci ildə əhalinin ümumi gəlmə əmsalının 4.6, ümumi getmə əmsalının 1.0 olduğunu bilərək əhalinin mexaniki artım əmsalını
hesablayın:

√ 3.6
• 3.5
• 4.6



• 1.0
• 3.2

52. Əhalinin ölkə ərazisində və ölkələr arasında hərəkətinə statistikada nə ad veririlər.

√ Əhalinin mexaniki hərəkəti
• Əhalinin nigah prosesi
• Turizm
• İş axtarışı
• Əhalinin təbii hərəkəti

53. Əhalinin orta illik sayının 8016 min nəfər, il ərzində ölənlərin sayının 46 min nəfər olduğunu bilərək ümimi ölüm əmsalını hesablayın:

√ 5.7‰
• 105.7‰
• 1.05‰
• 0.057
• 5.7%

54. Əhalinin orta illik sayının 8016 min nəfər, il ərzində doğulanların sayının 119 min nəfər olduğunu bilərək ümumi doğum əmsalını
hesablayın

√ 14,8‰
• 0.00148
• 114,8‰
• 114,8‰
• 0.148

55. İxrac edilən mallardan valyuta daxil olmaların həmin malların məsrəfinə nisbəti xarici ticarət statistikasında nəyi anladır?

• Əmək ödənişi
√ İş gününün faktiki orta uzunluğu
• beynəlxalq əməkdaşlıq
• bütün məlumatların seçmə yolu ilə yoxlanması
• hesabatlılıq və şəffaflıq

56. BMTinin Statistika Komissiyası rəsmi statistikanın neçə prinsipini müəyyənləşdirmişdir?

• 9
• 3
• 7
√ 10
• 8

57. Verilənlərdən hansı insan potansialının inkişaf indeksinin komponenti hesab edilir?

√ doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu
• ölənlərin sayı
• miqrasiyanın saldosu
• tədrisin avtomatlaşdırılması
• doğulanların sayı

58. 2010-cu ildə əhalinin orta sayının 8 mln. nəfər, ölüm əmsalın 5‰ olduğunu bilərək ölənlərin sayını hesablayın:

• 58 min nəfər
• 30 min nəfər
• 50 min nəfər
• 80 min nəfər
√ 40 min nəfər



59. Beynəlxalq demoqrafik statistikada doğumun yekun əmsalı nəyi xarakterizə edir?

√ bir qadının 15-49 yaşda dünyaya gətirdiyi uşaqların orta sayını
• hər yaş qrupunda ölənlərin sayını
• bir qadının 15-20 yaşda dünyaya gətirdiyi uşaqların orta sayını
• bir qadının bütün ömrü boyu dünyaya gətirdiyi uşaqların sayını
• 15-35 yaş qrupunda olan qadınların dünyaya gətirdiyi uşaqların orta sayını

60. İxrac edilən mallardan valyuta daxil olmaların həmin malların məsrəfinə nisbəti xarici ticarət statistikasında nəyi anladır?

• idxalın əlverişliliyini
√ ixracın tam səmərəliliyini
• idxalın məsrəfə uyğunluğunu
• ixrac potensialının mümkün səviyyəsini
• ixracın qismən səmərəliliyini

61. İxracın fiziki həcm indeksinin idxalın fiziki həcm indeksinə nisbəti nəyi anladır?

• ixracın qiymət indeksini
√ xarici ticarətin brutto-şərti indeksini
• dolların indeksini
• xarici ticarətin netto-şərti indeksini
• idxalın fiziki həcm indeksini

62. Verilən variantlardan düzgün olanını seçin:

• düzgün variant yoxdur
• xarici ticarətin şəraitinin ümumi yaxşılaşması ölkənin tədiyə balansı göstəricilərinin həmişə yaxşılaşmasına gətirib çıxarır
• idxal və ixracın artımının ölkənin tədiyə balansı göstəriciləri ilə əlaqəsi yoxdur
• idxalın tədiyə balansına təsiri yoxdur
√ xarici ticarətin şəraitinin ümumi yaxşılaşması ölkənin tədiyə balansı gös-təricilərinin həmişə yaxşılaşmasına gətirib çıxarmır

63. Verilənlərdən hansı xarici ticarətin şərti indeksinin nöqsanıdır?

√ satılmış malların həcmini nəzərə almaması
• satılmış malların həcmini nəzərə alması
• müsadirə edilmiş malların həcmini nəzərə almaması
• satılmamış malların həcmini nəzərə almaması
• hesablana bilməməsi

64. Dünya üzrə xarici ticarət balansının saldosunu mənfi olması nə ilə bağlıdır?

• ixracın dəqiq uçota alınmaması
• bütün ölkələri əhatə etməməsi
√ idxalın C.İ.F. qiymətləri ilə uçota alınması
• ölkələrin dil fərqləri
• idxalın nəzərə alınmaması

65. Statistikada xarici ticarətin mal quruluşunu öyrənərkən istifadə edilir:

√ müxtəlif beynəlxalq ticarət təsnifatlarından
• müxtəlif beynəlxalq ticarət nişanlarından
• müxtəlif beynəlxalq ticarət sərgilərindən
• əmsallardan
• müxtəlif ticarət güzəştlərindən

66. Hesabat dövründə baza dövrü ilə müqayisədə işçilərin sayı 4,5%, işçilərin orta aylıq əmək haqqı isə 10%artmışdır. Əmək haqqı
fondunun dinamikasını müəyyən edin

• 10 dəfə azalar



√ 15% artar
• 4,5% azalar
• 15dəfə artar
• 10 qat dəyişilər

67. Hesabat dövründə baza dövrü ilə müqayisədə əmək haqqı fondunun həcmi15%, işçilərin sayı isə 4,5% artmışdır. Işçilərin orta aylıq
əmək haqqının dinamikasını müəyyən edin.

√ 10% artar
• İkiqat dəyişilər
• 15dəfə artar;
• 4,5 dəfə azalar
• 10% azalar

68. Hesabat dövründə baza dövrü ilə müqayisədə əmək haqqı fondunun həcmi15%, işçilərin orta aylıq əmək haqqı isə 10%artmışdır.
İşçilərin sayının dinamikasını müəyyən edin

√ 4,5% artar
• 15dəfə artar
• 10 dəfə azalar
• 10 qat dəyişilər
• 4,5% azalar

69. Dəyişən tərkibli əmək haqqı indeksinin sabit tərkibli əmək haqqı indeksinə bölünməsindən alınan indeks necə adlanır?

√ Quruluşun dəyişilməsi indeksi
• Fondtutumu indeksi
• Əmək haqqının umumi indeksi
• Əmək haqqının fərdi indeksi
• Sabit tərkibli indeks

70. Əgər ötən dövrlə müqayisədə istehsal edilmiş məhsulun həcmi 10%, əmək məhsuldarlığının səviyyəsi 12,2 artarsa, islənmiş vaxtın
miqdarı necə dəyişilər?

√ 2% azalar
• 25 dəfə artar
• 2 dəfə azalar
• 10 qat dəyişilər
• 2% artar

71. Əgər ötən dövrlə müqayisədə əmək məhsuldarlığının səviyyəsi 12,2 artarsa, islənmiş vaxtın miqdarı isə 2% azalarsa istehsal edilmiş
məhsulun həcmi necə dəyişilər?

• 10 qat dəyişilər
• 10% azalar
• 12 dəfə artar
• 2 dəfə azalar
√ 10% artar

72. Firmanın 5 işçisinin orta aylıq əmək haqqının 200 manat, 1-ci- və 2-ci işçinin əmək haqqının 500 manat oldugunu bilərək, qalan üç
işçinin ümumi əmək haqqının məbləgini hesablayın

√ 500 manat
• 200 manat
• 400 manat
• 250 manat
• 300 manat

73. Fevral ayı ilə müqayisədə mart ayında firmanın işçilərinin orta aylıq əmək haqqı 8% artarsa, işçilərin sayı isə müvafiq olaraq 5%
azalarsa, onda işçilərə hesablanan ümumi əmək haqqının məbləgi:



√ 2.6% artar
• 5% artar
• 2.6% azalar
• 3% azalar
• 3% artar

74.
Aşağıdakı şərti məlumatlara (min nəfər) əsasən əmək qabliyyətli yaşda əhalinin ümumi demoqrafik yükləmə əmsalını
hesablayın:1.Əmək qabliyyətli yaşdan kiçik yaşda olan əhalinin sayı -200; Əmək qabliyyətli yaşda olan əhalinin sayı-400; 3. Əmək
qabliyyətli yaşdan yuxarı yaşda əhalinin sayı-20;

√ 550 nəfər
• 620 nəfər
• 2000 nəfər
• 100 nəfər
• 1000 nəfər

75.
Aşağıdakı şərti məlumatlara (min nəfər) əsasən əmək qabliyyətli yaşda əhalinin qocalarla yükləmə əmsalını hesablayın: 1.Əmək
qabliyyətli yaşdan kiçik yaşda olan əhalinin ayı-200; 2. Əmək qabliyyətli yaşda olan əhalinin sayı -400;3. Əmək qabliyyətli yaşdan
yuxarı yaşda əhalinin sayı-20;

√ 50 nəfər
• 620 nəfər
• 2000 nəfər
• 100 nəfər
• 1000 nəfər

76. Verilənlərdən hansı əmək qanunvericiliyinə görə qanunla işə çixilmayan günlərə aid adilir

√ Bayram və istirahət günləri, növbəti məzuniyyət günləri
• İstirahət günləri
• Bayram və istirahət günləri
• İstirahət günləri və növbəti məzuniyyət günləri
• Növbəti məzuniyyət günləri

77. İşdən çıxanların sayının işçilərin orta siyahı sayına bölünməsindən alınan göstəriciyə nə ad verirlər

√ İşdən çixma üzrə dövriyyə əmsalı
• Növbə rejimindən istifadə əmsalı
• İşə qəbul üzrə dövriyyə əmsalını
• İş gününün orta uzunluğu
• İşdən çıxma üzrə dövriyyə daxili əmsalı

78. İşə qəbul edilən şəxslərin sayının işçilərin orta siyahı sayına bölünməsindən alınan göstərici statistikada nəyi anladır

√ İşə qəbul üzrə dövriyyə əmsalını
• Növbəlik əmsalı
• Məşğulluq əmsalı
• İş gününün orta uzunluğu
• İşə qəbul üzrə getmə əmaslı

79. Aşağidaki şərti məlumatlara (min nəfər) əsasən əhalinin məşğulluq əmsalını hesablayın: 1. Məşğul əhalinin ayı - 90;2. İşsizlərin sayı -
10;3. İqtisadi qeyri-fəal əhali-100;

√ 0.9
• 0.45
• 0.5
• 0.1
• 0.12

80. İqtisadi fəal əhalinin sayının ümumi əhalinin sayına nisbətindən alınan göstəriciyə statistikada nə ad verilər



√ İqtisadi fəallıq əmsalı
• Məşğulluq əmsalı
• İqtisadiqeyri-fəallıq əmsalı
• Sosial yükləmə əmsalı
• İşsizlik əmsalı

81. İşsizlərin sayının iqtisadi fəal əhalinin sayına faiz nisbəti nəyi anladır

√ İşsizliyin səviyyəsini
• İqtisadi qeyri-fəallıq əmsalı
• İqtisadi fəallıq əmsalı
• Məşğulluğun səviyyəsinin
• Əmək ehtiyatları əmaslı

82. Əmək qabliyyətli yaşdan yuxarı yaşda əhalinin sayının əmək qabliyyətli əhalinin sayına nisbətindən alınan göstərici nəyi anladır

√ Əmək qabliyyətli əhalinin qocalarla yüklənmə əmsalı
• Sosial yüklənmə əmsalı
• Əmək qabliyyətli əhalinin demoqrafik yüklənmə əmsalı
• Əmək qabliyyətli əhalinin pensiya yüklü əmsalı
• Əmək qabliyyətli əhalinin cavanlarla yüklənmə əmsalını

83. Əmək qabliyyətli yaşdan kiçik yaşda olan əhalinin əmək qabliyyətli yaşda olan əhalinin sayına nisbətindən alınan göstəriciyə
statistikada nə ad veririlər

√ Əmək qabliyyətli yaşda əhalinin cavanlarla yüklənmə əmsalı
• Sosial yükləmə əmsalı
• Əmək qabliyyətli əhalinin qocalarla yüklənmə əmsalı
• Əmək qabliyyətli əhalinin pensiya yüklü əmsalı
• Məşğulluq əmsalı

84. 2011-ci ilin may ayında xarici ticarət dövriyyəsinin dəyərinin 100 mln. dollar, may ayı ilə müqayisədə iyun ayında xarici ticarət
dövriyyəsinin dəyər indeksinin 1.2 olduğunu bilərək iyun ayında xarici ticarət dövriyyəsinin dəyərini hesablayın:

• 115 min. dollar
• 220 mln. dollar
√ 120 mln. dollar
• 20 mln. dollar
• 110 mln. dollar

85. 2010-cu ildə Yaponiya və Braziliyada məşğulluq səviyyəsinn eyni oldu¬ğunu bilərək, verilmiş variantlardan düzgün olanını seçin:

• düzgün cavab yoxdur
√ hər iki ölkədə işsizlik səviyyəsi eynidir
• hər iki ölkədə müxtəlifdir
• Yaponiyada yüksəkdir
• Braziliyada yüksəkdir

86. 2011-ci ilin I rübündə Çilidə və Braziliyada işsizlik səviyyəsinin eyni olduğunu bilərək, verilmiş variantlardan düzgün olanını seçin:

√ hər iki ölkədə məşğulluq səviyyəsi eynidir
• Braziliyada məşğulluq səviyyəsi yüksəkdir
• düzgün cavab yoxdur
• Çilidə məşğulluq səviyyəsi yüksəkdir
• hər iki ölkədə müxtəlifdir

87. Ölkədə əhalinin məşğulluq səviyyəsinin 0.89 olduğunu bilərək işsizlik səviyyəsini müəyyənləşdirin:

• 0.12
• 0.32



• 0.08
• 0.10
√ 0.11

88. 2010-cu ildə Çində iqtisadi fəal əhalinin sayının 800 mln. nəfər, işsizlərin sayının 80. mln. nəfər, Hindistanda müvafiq olaraq 200 mln.
nəfər və 20 mln. nəfər olduğunu bilərək hansı ölkədə işsizlik səviyyəsinin aşagı olduğunu müəyyən¬ləşdirin:

• düzgün cavab yoxdur
• Çində
• Hindistanda
√ hər ikisində eynidir
• göstəricini hesablamaq mümkün deyil

89. 2011-ci ildə Qazaxıstanda iqtisadi fəal əhalinin sayının 10 mln. nəfər, məşğul əhalinin sayının 8. mln. nəfər, Rusiyada müvafiq olaraq
100 mln. nəfər və 10 mln. nəfər olduğunu bilərək hansı ölkədə məşğulluq səviyyəsinin yüksək olduğunu müəyyənləşdirin:

• əmsalı hesablamaq mümkün deyil
• Qazaxstanda
√ Rusiyada
• hər iki ölkədə eynidir
• düzgün cavab yoxdur

90.
2010-cu ildə Norveçdə doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu indeksinin 0.8, nail olunmuş təhsil indeksinin 0.6, ümumi daxili məhsulun
hər nəfərə düşən indeksinin 0.7, Yaponiyada müvafiq olaraq 0.9, 0.7, 0.9 olduğunu bilərək hansı olkədə insanın inkişaf indeksinin
yüksək olduğunu müəyyənləşdirin:

• indeksi hesablamaq mümkün deyildir
• Norveçdə
√ Yaponiyada
• hər ikisində də eynidir
• düzgün cavab yoxdur

91. İşsizlərin sayını  60 min nəfər,  iqtisadi fəal əhalinin sayının 6 mln. nəfər olduğunu bilərək işsizlik səviyyəsini hesablayın hesablayın:

• 15%
√ 10%
• 12%
• 11%
• 4%

92. 2011-ci ildə məşğul əhalinin sayının 4.5 mln. nəfər, iqtisadi fəal əhalinin sayının 6.5 mln. nəfər olduğunu bilərək məşğulluq əmsalını
hesablayın:

• 85%
• 35%
• 40%
• 65%
√ 69%

93. 2011-ci ildə məşğul əhalinin sayının 4.5 mln nəfər, işsizlərin sayının 2.5 mln. nəfər olduğunu bilərək iqtisadi fəal əhalinin sayını
hesablayın:

• 2.8 min. nəfər
• 5.5 mln. nəfər
√ 7 mln. nəfər
• 4 mln. nəfər
• 3.5 mln. nəfər

94. İnsanın inkişaf indeksini hesablayarkən doğulanda gözlənilən orta ömür müddətinin minimum qiyməti neçə il götürülür?

√ 25



• 46
• 28
• 55
• 26

95. Orta aylıq əmək haqqını hesablamaq üçün aylıq əmək haqqı fondu:

• Real əmək haqqına bölünür
√ İşçilərin sayına bölünür
• Nominal əmək haqqına bölünür
• İşlənmiş adam-saatların sayına bölünür
• İşlənmiş adam-günlərin sayına bölünür

96. Cari dövrdə ölkənin ixracının həcminin 34 mlrd. dollar, idxalının həcminin 30 mlrd. dollar olduğunu bilərərk xarici ticarət balansının
saldosunu hesablayın.

• +10 mlrd. dollar
• 12 min. dollar
√ +4 mlrd. dollar
• -4 mlrd. dollar
• 65 mlrd.dollar

97. Verilənlərdən hansı Milli Hesablar Sisteminin qurulması prinsiplərinə aiddir?

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

98. Rezidentlərlə qeyr-rezidentlər arasındakı maliyyə aktiv və passivlərinin hərəkətini əks etdirən hesab hansıdır?

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

99. Milli hesablar sistemində vergilər neçə qrupda birləşdirilir?

√ İki;
• Altı
• On iki
• Doqquz
• Dörd

100. Milli Hesablar Sistemində resursla istifadə arasındakı fərq nəyi anladır?

√ hesabın balanslaşdırıcı maddəsini
• hesabın yıgım maddəsini
• hesabın xərc maddəsini
• hesabın sag və sol tərəfini,
• hesabın ikinci dərəcəli maddəsini

101. Milli Hesablar Sistemində istehsala və idxala vergilərə ... kimi baxılır.

• xarici iqtisadi əlaqələr sektorunun xərcləri
• ev təsərrüfatları sektorunun gəlirləri
√ dövlət idarəetmə orqanlarının gəlirləri
• qeyri-maliyyə müəssisələri idarələrinin gəlirləri



• maliyyə sektoru gəlirləri

102. MHS-nin ən mühüm və başlıca makroiqtisadi göstəricisi hansıdır?

• İqtisadi aktivlər
• Milli sərvət
√ Ümumi daxili məhsul (ÜDM)
• Ümumi məsrəf
• Ümumi mənfəət

103. İstehsal prosesi ilə birbaşa baglı olan bölgü əməliyyatlarını əks etdirən hesab hansıdır?

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

104. 2007-ci ldə orta aylıq əmək haqqı 250 min manat¸ 2008-ci ildə isə 300 min manat təşkil etmişdir. 2007-ci ilə nisbətən 2008-ci ildə orta
aylıq əmək haqqı:

√ 20% artmışdır
• 50% azalmışdır
• 120 % artmışdır
• 15% artmışdır
• 20% azalmışdır

105. Müəssisədə orta əmək haqqının 150 manat¸ işçilərin sayının 200 nəfər olduğunu bilərək əmək haqqı fondunun həcmini hesablayın:

√ 30 min.manat
• 350 manat
• 50 min.manat
• 35 min.manat
• 350 min.manat

106. Hesabat dövründə məhsul buraхılışının həcminin 1,2 dəfə, işçilərin sayının 12% yüksəlməsini bilərək, əmək məhsuldarlığının
dəyişməsini hesablayın

• 0.073
• 0.079
√ 0.071
• 0.081
• 0.087

107. 2012-ci il üçün əsas kapitalın yararlılıq əmsalının 51.5% olduğunu bilərək onun köhnəlmə əmsalını hesablayın:

• 46.8%;
• 125%;
• 175%;
• 47.0%;
√ 48.5%;

108. 2014-cü il ərzində işə salınan əsas kapitalın dəyrinin 10 min manat¸ ilin axırına əsas kapitalın tam dəyərinin 240 min manat olduğunu
bilərək əsas kapitalın təzələnmə əmsalını hesablayın:

• 7.6%;
√ 4,2%;
• 12.4%;
• 1.88%;
• 6.0%;



109. 2013ci ildə əsas kapitalın orta illik dəyərinin 25 min manat¸ məhsul buraxılışının həcminin 7 min manat olduğunu bilərək fondverimi
göstəricisini hesablayın:

√ 0.3 manat;
• 15 manat;
• 1,9 manat;
• 21 manat;
• 9 manat;

110. 2013-cÜ il üçün əsas kapitalın köhnəlmə əmsalının 22% olduğunu bilərək onun yararlılıq əmsalını hesablayın:

• 73.2%;
• 74.0%;
• 125%;
• 175%;
√ 78%;

111. Əvvəlki dövrə nisbətən cari dövrdə taxılın əkin sahəsinin 5% artırılması nəticəsində taxıl istehsalını 2% artırmaq nəzərdə tutulursa, onda
taxılın məhsuldarlığı:

• 3% artacaqdır
• 2.6 %artacaqdır
• 2.9 %artacaqdır
• 7.1% aratcaqdır
√ 2.9% azalacaqdır

112. 2012 və 2014-ci ilərdə xarici ticarət dövriyyəsinin həcminin müvafiq olaraq 44 və 40 mlrd. dollar, əhalinin sayını isə müvafiq olaraq 9.4
və 9.6 mln. nəfər olduğunu bilərək verilən variant¬lardan düzgün olanını seçin.

• 2012-cü ilə nisbətən 2014-cü ildə əhalinin hər nəfərinə düşən xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi artmışdır
• düzgün variant yoxdur

• 2012-cü ilə nisbətən 2014-cü ildə əhalinin hər nəfərinə düşən xarici ticarət dövriyyəsinin həcminin azalmasına səbəb  əhalinin artım
tempnin yavaşımasıdır

√ 2012-ci ilə nisbətən 2014-cü ildə əhalinin hər nəfərinə düşən xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi azalmışdır

• 2012-cü ilə nisbətən 2014-cü ildə əhalinin hər nəfərinə düşən xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi artmasına səbəb əhalinin artım tempnin
yavaşımasıdır

113. Xarici ticarət dövriyyəsinin kvotasının 78%, ixracın kvotasının 52% olduğunu bilərək idxalın kvotasını hesablayın.

• 0.67
• 150%
• 67%
√ 26%
• 130%

114. 2011-ci ildə ixracın həcminin 34 mlrd. dollar, ÜDM-nın həcminin 66 mlrd. dollar olduğunu bilərərk ixracın kvotası göstəricisini
hesablayın.

• 194%
• 32 mlrd. manat
√ 51.5%
• 50.5%
• 45.5%

115. Verilən göstəricilərdən hansı beynəlxalq ticarətin intensivliyini, ölkənin dünya təsərrüfatında iştirakı dərəcəsini və ölkə iqtisadiyyatının
xarici ticarətdən asılılığını qiy¬mətləndrərkən istifadə edilir?

• idxalın kvotası
• əhalinin hər nəfərinə düşən xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi
• xarici ticarət dövriyyəsinin kvotası
• ixracın kvotası



√ bunların hamısından

116.
2014-cü ildə məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının  83537.3 mln. manat, aralıq istehlakın 28880.0 mln. manat,  məhsula və idxala
vergilərin  4487.0 mln. manat, məhsula subsidiyaların  166,5 mln. manat olduğunu bilərək bazar qiymətlərində ümumi daxili məhsulu
hesablayın:

√ 58977.8 mln.manat
• 54657.3 mln.manat
• 79053.0 mln.manat
• 85370.8 mln.manat
• 59825.2 mln.manat

117. 2014-cü ildə ÜDM deflyator indeksinin 98.6%, ÜDM həcminin 58977.8 mln. manat olduğunu bilərək real ÜDM-nın həcmini
hesablayın.

• 57815.2 mln.manat
• 59825.2 mln.manat
• 58815.2 mln.manat
• 58152.1 mln.manat
√ 59815.2 mln.manat

118. 2009-cü ilə nisbətən 2010-cu ildə ölkənin xarici ticarətinin şərti indeksi 125.4 olmuşdur.  Bu nəyi anladır?.

√ 2009-cü ilə nisbətən 2010-cu ildə ölkənin xarici ticarətinin hər vahidinə 25.4% çox idxal malları mübadilə edilmişdir
• 2009-cü ilə nisbətən 2010-cu ildə ölkənin xarici ticarətinin artımı yavaşımışdır
• 2009-cü ilə nisbətən 2010-cu ildə ölkənin xarici ticarətinin hər vahidinə 25.4% çox ixracmalları mübadilə edilmişdir
• 2009-cü ilə nisbətən 2010-cu ildə ölkənin xarici ticarətinin çoğrafiyası daralmışdır
• 2009-cü ilə nisbətən 2010-cu ildə ölkənin xarici ticarətinin hər vahidinə 25.4% az idxal malları mübadilə edilmişdir

119. Firmanın sabit məsrəfinin 300 mln. manat¸ dəyişən məsrəfinin 200 mln. manat¸ məhsul buraxılışının həcminin 50 ədəd olduğunu bilərək
Firmanın ümumi məsrəfini hesablayın:

• 550 mln. manat
• 15 mln. manat
• 520 mln. manat
• 20 mln. manat
√ 500 mln. manat

120. Verilən variantlardan düzgün olanını göstərin:

• mürəkkəb faiz hesablanmasında faizlərin hesablanma bazası olmur
• sadə faiz hesablanmasında faizlərin hesablanma bazası daim dəyişir
√ mürəkkəb faiz hesablanmasında faizlərin hesablanma bazası daim dəyişir
• mürəkkəb faiz hesablanmasında faizlərin hesablanma bazası dəyişmir
• sadə faiz hesablanmasında faizlərin hesablanmasə aparılmır

121. Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən əmanətin orta qalığını hesablayın: 1.01. --- 20 mln. manat; 1.02. --- 30 mln. manat; 1.03. --- 40 mln.
manat; 1.04. --- 60 mln. manat; 1.05. --- 80 mln. manat;

• 80 mln. manat
√ 45 mln. manat
• 50 mln. manat
• 20 mln. manat
• 120 mln. manat

122. Aşağıdakılardan hansı tədiyyə balansının qurulması prinsiplrinə aid edilir?

• Debet yazılışı
• Yalnız ikili hesab prinsipi
• Yalnız ölkənin bütün xarici iqtisadi fəaliyyətin əhatə etməsi
√ İkili hesab prinsipi və Ölkənin bütün xarici iqtisadi fəaliyyətini əhatə etməsi



• Saldo yazılışı

123. 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

124. İxracın həcminin idxalın həcminə nisbətinin faizlə ifadəsindən alınan göstəriciyə xarici ticarət statistikasında nə ad verirlər?

√ İxracın idxalı ödəmə faizi
• Xarici ticarət balansı
• Xarici ticarətin şərti indeksi
• İxracın qiyməti
• İxracın azalması

125. Tədiyyə blansında verilən əməliyyatlar xarakterinə görə neçə bölməyə ayrılır?

• əks olunan əməliyyatlar qruplaşdırılmır
• beş
• üç
√ iki
• dörd

126. Xarici ticarət statistikasının əsas rəcmi məlumat mənbəyi kimi çıxış edir:

• gömrük anbar bəyannaməsi
• gömrük ərazi bəyannaməsi
√ gömrük bəyannaməsi
• gömrük sifarişi
• müəssisənin ilik hesabatı

127. İdxalın həcminin ümumi daxili məhsulun həcminə nisbətindən alınan göstəriciyə statistikada nə ad verirlər?

• İdxalın səmərəliliyi
• İxracın azalması
• İxracın qiyməti
√ İdxalın kvotası
• İxracın kvotası

128. İxracın həcminin ümumi daxili məhsulun həcminə nisbətindən alınan göstəriciyə statistikada nə ad verirlər?

√ İxracın kvotası
• İxracın azalması
• İdxalın səmərəliliyi
• İxracın qiyməti
• İdxalın kvotası

129. Beynəlxalq ticarət təcrübəsində sazişlər hansı şərtlərlə bağlanır?

√ S.İ.F. və F.O.B
• Yalnız S.İ.F
• L.İ.F.O
• F.İ.F.O
• Yalnız F.O.B

130. Xarici ticarətin uçotunda prinsip etibarilə neçə sistemdən istifadə edilir?



√ İki
• Dörd
• Beş
• Bir
• Üç

131. Mal¸ xidmət və kapitalın bir ölkədən digər ölkəyə əvəzsiz verilməsinə statistikada nə ad verirlər?

√ Transfert
• Renta
• İxrac
• Dbident
• Qazanc

132. İxracın xüsusi çəkisinin 65% olduğunu bilərək idxalın xüsusi çəkisini hesablayın;

√ 0.35
• 0.65
• 0.25
• 0.35
• 0.45

133. Əgər məhsulun fiziki həcmi 20% azalmış, məhsulun dəyəri isə 15% yüksəlmişsə, qiymət indeksi nəyə bərabərdir?

√ 1.44
• 0.92
• 78%;
• 1.0
• 0.7

134. Nominal əmək haqqının pulun alıcılıq qabliyyəti indeksinə hasili nəyi anladır

• real və nominal əmək haqqını
• mütləq nominal əmək haqqını
• nisbi nominal əmək haqqını
• mütləq və real əmək haqqını
√ real əmək haqqını

135. Nominal əmək haqqının istehlak qiymətləri indeksinə nisbəti nəyi anladır?

√ real əmək haqqını
• nisbi nominal əmək haqqını
• mütləq əmək haqqını
• nominal və real əmək haqını
• nominal əmək haqqını

136. Firmanın iki növ məhsul üzrə mal dövriyyəsinin xüsusi çəkisinin müvafiq olaraq 60% və 40%, qiymət indeksinin isə müvafiq olaraq 1.2
və 0.8 oldugunu bilərək iki növ məhsul üzrə qiymətin dəyişməsini hesablayın?

√ 1.04
• 1.06
• 0.96
• 1.2
• 1.05

137. Dəyişən tərkibli qiymət indeksinin 0.868¸ quruluş dəyişikliyi qiymət indeksinin 0.686 olduğunu bilərək sabit tərkibli qiymət indeksini
hesablayın:

√ 1.265



• 1.268
• 0.875
• 0.858
• 1.365

138. Dəyişən tərkibli qiymət indeksinin 1.06¸ sabit tərkibli qiymət indeksinin 0.985 olduğunu bilərək quruluş dəyişikliyi qiymət indeksini
hesablayın:

√ 1.08
• 0.985
• 0.875
• 0.858
• 1.108

139. I rübə nisbətən II rübdə mal və xidmətlərin qiymətinin 5 % artdığını bilərək pulun alıcılıq qabliyyəti indeksini hesablayın:

√ 0.95
• 1.06
• 105.0
• 0.05
• 0.98

140. 2008-ci illə müqayisədə 2009-cu ildə mal və xidmətlərin qiymətinin 2% aşağı düşdüyünü bilərək pulun alıcılıq qabliyyətini hesablayın:

√ 1.02
• 0.98
• 2.32
• 0.37
• 0.02

141. Pulun alıcılıq qabliyyətinin 25% artdığını bilərək mal və xidmətlərin qiymət indeksini hesablayın:

√ 0.8
• 0.6
• 0.25
• 1.25
• 0.7

142. 2008-ci ilə nisbətən 2009-cu ildə pambığın qiymətinin 21.4% artdığını¸ 2009-cu ildə pambığın bir kiloqramının qiymətinin 17 qəpik
olduğunu bilərək 2008-ci il üçün pambığın qiymətini hesablayın:

√ 14 qəpik
• 16 qəpik
• 17 qəpik
• 14 manat
• 15 manat

143. 2008-ci ildə buğdanın bir kiloqramının qiymətinin 14 qəpik¸ 2009-cu ildə isə 19 qəpik olduğunu bilərək buğdanın qiymətini neçə faiz
artdığını hesablayın:

√ 35.7%;
• 36.7%;
• 0.875
• 0.858
• 34.7%;

144. 2008-ci ildə nominal ümumi daxili məhsulun həcminin 38 mlrd. manat¸ mal və xidmətlərin ümumi qiymət indeksinin 1.17 olduğunu
bilərək real ümumi daxili məhsulun həcmini hesablayın:

√ 32.5 mlrd. manat
• 44.5 mlrd. manat



• 60 mlrd. manat
• 35 mlrd. manat
• 38 mlrd. manat

145. Əsas dövrə nisbətən hesabat dövründə mal və xidmətlərin qiymətinin orta hesabla 16 % artdığını bilərək pulun alıcılıq qabliyyəti
indeksini hesablayın:

√ 0.862
• 0.806
• 0.875
• 0.858
• 0.864

146. Mal dövriyyəsi indeksinin 1.063¸ mal dövriyyyəsinin fiziki həcm indeksinin 0.985 olduğunu bilərək umumi qiymət indeksini
hesablayın:

√ 1.079
• 1.089
• 0.875
• 0.858
• 1.179

147. 2010-cu ildə ölkədə məşğul əhalinin sayının 4.5 mln. nəfər, iqtisadi fəal əhalinin sayının 6 mln. nəfər olduğunu bilərək işsizlik əmsalını
hesablayın:

√ 0.25
• 1.23
• 1.33
• 0.44
• 0.35

148. Verilən əməliyyatlardan hansı tədiyyə balansının maliyyə hesabının komponenti kimi çıxış edir?

• kapital transferi
• balansın aktivi
• sair cari transfertlər, portfel investisiya
• əmək haqqı
√ birbaşa və portfel investisiya

149. 2010-cu illə müqayisədə 2011-ci ildə ixraçın dəyərinin 10% artdığını, əhalinin hər nəfərinə düşən ixracın həcminin 2% azaldığını
bilərək əhalinin sayının dəyişməsini hesablayın:

• 1.980
• 1.076
• 1.544
√ 1.122
• 1.022

150. 2010-cu illə müqayisədə 2011-ci ildə xarici ticarət dövriyyəsinin dəyərinin 5% artdığını, əhalinin sayının 2% azaldığını bilərək əhalinin
hər nəfərinə düşən xarici ticarət dövriyyəsinin dəyişməsini hesablayın:

• 1.02
• 1.001
√ 1.071
• 1.076
• 0.98

151. Maliyyə aktiv və passivlərinin dəyərinin qiymətləndirilməsinin beynəlxalq təcrübəsində aktivin dəyərinin aşağı düşməsi və passivin
dəyərinin yüksəlməsi nəyi anladır?

• kapitalın satışından mənfəəti



• holdinq tərəddüdünü
√ holdinq zərərini
• satışdan mənfəəti
• holdinq mənfəətini

152. Maliyyə aktiv və passivlərinin dəyərinin qiymətləndirilməsinin beynəlxalq təcrübəsində aktivin dəyərinin yüksəlməsi və passivin
dəyərinin aşagı düşməsi nəyi anladır?

• holdinq zərərini
√ holdinq mənfəətini
• balansın təkrarlığını
• balans mənfəətini
• holdinq kənarlaşmasını

153. sıradan cıxan əsas fondların onların ümumi dəyərində xüsusi çəkisi adlanır:

• Təzələnmə əmsalı
√ sıradan çıxma əmsalı
• Fondtutumu
• Fondverimi
• Fondlasilahlanma

154. 2010-cu ildə əhalinin iqtisadi fəallıq əmsalının 0.8, əhalinin orta illik sayının  12 mln. nəfər olduğunu bilərək iqtisadi fəal əhalinin sayını
hesablayın:

• 6.9 mln. nəfər
• 12 mln. nəfər
√ 9.6 mln. nəfər
• 9.5 mln. nəfər
• 6.5 mln. nəfər

155. 2011-ci ildə əhalinin iqtisadi fəallıq əmsalının 0.8, iqtisadi fəal əhalinin sayının 5 mln. nəfər olduğunu bilərək əhalinin orta illik sayını
hesablayın:

• 8.6 min. nəfər
√ 6.25 mln. nəfər
• 1.25 mln. nəfər
• 6.15 mln. nəfər
• 6 mln. nəfər

156.
Meksikada 25-29 yaşda olan qadınların sayının 4 mln. nəfər, həmin yaşda olan qadınların dünyaya gətirdiyi uşaqlarının sayının 500
min. nəfər, bu göstə-ricilərin  İtaliyada müvafiq olaraq 2 mln. nəfər və  400 min nəfər olduğunu bilərək verilmiş variantlardan düzgün
olanının seçin:

√ bu yaş qrupu üzrə doğum əmsalı İtaliyada yüksəkdir
• bu yaş qrupu üzrə doğum əmsalı Meksikada yüksəkdir
• bu yaş qrupu üzrə doğum əmsalı hər iki ölkədə eynidir
• düzgün cavab yoxdur
• göstəricini hesablamaq mümkün deyildir

157. Verilənlərdən hansı tədiyə balansının ilkin gəlirlər hesabının tərkib ünsürü kimi çıxış edir?

• sair cari transfertlər
• bunların hamısı
• gəlirlərə cari vergilər
• cari beynəlxalq transfertlər
√ əmək haqqı, faizlər

158. Verilənlərdən hansı tədiyə balansının cari əməliyyatlar hesabının tərkibinə daxildir?

• ilkin gəlirlər hesabı



• gəlirlərin  təkrar bölgüsü hesabı
• kapitalın təkrar əməliyyatları hesabı
• maliyyənin bölgüsü hesabı
√ mal və xidmətlər hesabı

159. Tədiyə balansının kapitalla bağlı əməliyyatlar hesabının saldosunun 12 mlrd. dollar,  maliyyə hesabının saldosunun 8 mlrd. dollar
olduğunu bilərək kapital və maliyyə vasitələri ilə əməliyyatlar hesabının saldosunun  hesablayın:

• -20 mlrd. dollar
• 11 mlrd. dollar
√ 20 mlrd. dolları
• 4 mlrd. dollar
• +10 mlrd. dollar

160. Tədiyə balansının kapital və maliyyə vasitələri ilə əməliyyatların saldosunun 10 mlrd. dollar, kapitalla bağlı əməliyyatlar hesabının
saldosunun 8 mlrd. dollar olduğunu bilərək maliyyə hesabının saldosunu hesablayın:

√ 2 mlrd. dollar
• -10 mlrd. dollar
• -8 mlrd. dollar
• +10 mlrd. dollar
• 14 min dollar

161. Tədiyə balansının kapital və maliyyə vasitələri ilə əməliyyatların saldosunun 20 mlrd. dollar, maliyyə hesabının saldosunun 5 mlrd.
dollar olduğunu bilərək kapitalla bağlı əməliyyatlar hesabının saldosunu hesablayın:

• -15 mlrd. dollar
• 20 mlrd. dollar
• -10 mlrd. dollar
• -25 mlrd. dollar
√ 15 mlrd. dollar

162. Tədiyə balansının xalis buraxılmaları və səhvlərinin həcminin -15 mlrd. dollar, cari əməliyyatlar hesabının saldosunun 20 mlrd. dollar
olduğunu bilərək kapital və maliyyə vasitələri ilə əməliyyatların saldosunun hesablayın:

• -12 mlrd. dollar
• 9 mlrd. dollar
√ -5 mlrd. dollar
• 5 mlrd. dollar
• -10 mlrd. dollar

163. Tədiyə balansının xalis buraxılmaları və səhvlərinin həcminin 5 mlrd. dollar, kapital və maliyyə vasitələri ilə əməliyyatların saldosunun
-15 mlrd. dollar olduğunu bilərək cari əməliyyatlar hesabının saldosunun hesablayın:

• -12 mlrd. dollar
• 8.2 min. dollar
• +2 mlrd. dollar
• -10 mlrd. dollar
√ +10 mlrd. dollar

164. Tədiyə balansının cari əməliyyatlar hesabının saldosunun -10 mlrd. dollar, kapital və maliyyə vasitələri ilə əməliyyatların saldosunun
+12 mlrd. dollar olduğunu bilərək xalis buraxılmaların və səhvlərin həcmini hesablayın:

• +2 mlrd. dollar
• 14 mlrd. manat
√ -2 mlrd. dollar
• 12 mlrd. dollar
• 10 mlrd. dollar

165. 2011-ci ilin əvvəlinə ölkənin xarici borcunun 5 mlrd. dollar, ilin sonuna 7 mlrd. dollar, ümumi daxili məhsulun həcminin 40 mlrd.
manat, dollara nisbətən valyuta məzənnəsinin 0.8 olduğunu bilərək xarici borcunün ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisini hesablayın:



√ 12%
• 9%
• 8%
• 10%
• 11%

166. 2011-ci ilin əvvəlinə ölkənin xarici borcunun 5 mlrd. dollar, ilin sonuna 7 mlrd. dollar, ümumi daxili məhsulun həcminin 50 mlrd. dollar
olduğunu bilərək xarici borcun orta illik həcmini hesablayın:

• 7 mlrd. dollar
• 5 mlrd. dollar
√ 6 mlrd. dollar
• 8 mlrd. dollar
• 38 mlrd. dollar

167. 2010-cu ilin II rübündə xarici ticarət dövriyyəsinin dəyərinin 80 mln. dollar, I rüblə müqayisədə II rübdə xarici ticarət dövriyyəsinin
dəyər indeksinin 0.8 olduğunu bilərək I rübdə  xarici ticarət dövriyyəsinin dəyərini hesablayın:

• 80 mln. dollar
• 110 mln. dollar
• 120 mln. dollar
√ 100 mln. dollar
• 130 min dollar

168. Ümumi daxili məhsulun həcminin 38.6 mln. manat, əsas kapitalın istehlakının həcminin isə 6.7 mln. manat olduğunu bilərək xalis daxili
məhsulun həcmini hesablayın?

• 31.09 mln. manat;
√ 31.9 mln. manat;
• 31.99 mln. Manat
• 21.9 mln. manat
• 30.9 mln. manat

169. Ümumi Buraxılış həcminin 68.6 mln. manat, aralıq istehlakın həcminin isə 2.6 mln. manat olduğunu bilərək ümumi əlavə edilmiş
dəyərin həcmini hesablayın?

• 51.0 mln. Manat
√ 66.0 mln. manat
• 66.09 mln. manat
• 60.9 mln. manat
• 61.9 mln. manat

170. Məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının 800 mln. manat¸ aralıq istehlakın isə 600 mln. manat olduğunu bilərək ümumi əlavə edilmiş
dəyəri hesablayın:

• 300 mln. manat;
√ 200 mln.manat
• 800 mln. Manat
• 1400 mln. manat
• 250 mln. manat

171. 2010-cu ildə ölkə iqtisadiyyatı üzrə sərəncamda qalan ümumi milli gəlirin məbləginin 12349.5 mln. manat, son istehlak xərclərinin
11345.6 mln. manat oldugunu bilərək ölkə üzrə ümumi milli yıgımı hesablayın:

• 1004.9 mln. manat
• 1134.5 mln. Manat
√ 1003.9 mln. manat
• 1003.8 mln. manat
• 1234.4 mln. manat

172. Son istehlak xərclərinin 103 mln. manat‚ ümumi yığımın 107 mln. manat olduğunu bilərək sərəncamda qalan ümumi gəliri hesablayın



• 338 mln. manat
• 183 mln. manat
• 128 mln. manat
• 175 mln. manat
√ 210 mln. manat

173. Ümumi Buraxılışla Aralıq istehlakın fərqi nəyi anladır?

• Xaricə ödənilən gəlirləri
• Son istehlakı
• Əsas kapitalın istehlakı
√ Ümumi əlavə edilmiş dəyəri
• Milli yığımı

174. Ümumi əlavə dəyərin 310 mln. manat‚ məhsullara və idxala vergilərin 160 mln. manat‚ məhsullara və idxala subsidiyaların 40 mln.
manat olduğunu bilərək bazar qiymətlərində ÜDM-in həcmini hesablayın :

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

175. Ölkənin iqtisadi ərazisndə istehsalçı-rezident vahidlərin istehsal etdiyi mal və xidmətlərin bazar qiymətlərilə dəyərini səciyyələndirən
göstəriciyə nə ad verirlər ?

√ Ümumi Daxili Məhsul
• Milli sərvət
• İqtisadi aktivlər
• Əmək haqqı fondu
• Qarışıq gəlirlər

176. Məhsul və xidmətlərin ixracının 560 mln. manat‚ idxalının isə 850 mln. manat olduğunu bilərək məhsul və xidmətlər üzrə xalis ixracı
hesablayın:

√ -290 mln. manat
• 120 mln. manat
• 200 mln. Manat
• 1410 mln. manat
• +270 mln. manat;

177. İxrac və idxal arasındakı fərqə MHS-də nə ad verirlər?

• Renta;
√ Xalis ixrac
• Milli sərvət
• İqtisadi aktivlər
• Xalis vergi

178. İdxala vergilərlə idxala subsidiyalar arasındakı fərqə nə ad verirlər?

• İqtisadi aktivlər
• İstehala xalis vergilər
• İdxala və vergilərə xalis borc
√ İdxala xalis vergilər
• Milli sərvət

179. Xalis mənfəətin 600 mln. manat‚ ümumi əlavə dəyərin 960 mln. manat olduğunu bilərək xalis mənfəətin ümumi əlavə dəyərdə xüsusi
çəkisini hesablayın:



√ 62.5%;
• 0.06
• 162.5%;
• 0.6
• 3.6

180. MHS-də transfertlər neçə qrupa ayrılır?

√ İki
• Üç
• On iki
• Yeddi
• Beş

181. Ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə əlaqələrini xarakterizə edən hesaba nə ad verirlər?

• İstehsal və xidmət hesabı
• İqtisadi aktivlər hesabı
√ Qalan dünya ilə xarici iqtisadi əlaqələr hesabı
• Qalan dünya və istehsal hesabı
• İlkin gəlirlərin yaranması hesabı

182. Milli hesablar sistemində subsidiyalar neçə qrupa bölünür?

• Üç
• Doqquz
• On iki
• Altı
√ İki

183. MHS-də gəlirlərin həm pul¸ həm də natural formada birtərəfli əvəzsiz ödənilməsini göstərən əməliyyatlara nə ad verirlər?

√ Transfert
• İqtisadi aktivlər
• Vergi
• Renta
• Milli sərvət

184. Məhsullara (istehsala) vergilərlə məhsullara (istehsala) subsidiyalar arasındakı fərqə nə ad verirlər?

√ Məhsullara (istehsala) xalis vergilər
• Məhsullara (istehsala) xalis borclar
• Milli sərvət
• İqtisadi aktivlər
• Məhsullara (istehsala) ümumi xərc

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

• İqtisadi aktivlər hesabı
• Milli sərvət hesabı
• Gəlirlərin saxlanması hesabı
√ İlkin gəlirlərin bölüşdürülməsi hesabı;
• Gəlirlərin yığımı və bölgüsü hesabı

186. 2014-cü ildə ali təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələrin sayı 150 min nəfər,  əhalinin sayının 9.5 mln. nəfər olduğunu bilərək
əhalinin 10000 nəfərinə düşən tələbələrin sayını hesablayın.

• 150 nəfər
• 1000 nəfər
• 58 nəfər



√ 158 nəfər
• 250 nəfər

187. Müəyyən dövrlər üzrə iqtisadi fəaliyyətin növləri üzrə məşğul əhalinin quruluşunda baş verən dəyişikliyi əyani təcvir etmək üçün hansı
qrafikdən istifadə edilir?

• sütunlu diaqram
• sektorlu diaqram
√ sektorlu və sütunlu diaqram
• poliqon
• xətti

188. Müəyyən dövrlər üzrə əhalinin hər nəfərinə düşən orta aylıq gəlirlərin səviyyəsinə görə bölgüsündəki dəyişikliyi daha əyani təsvir etmək
üçün hansı qrafikdən istifadə edilir?

• kumulyativ
• xətti
√ historqam
• poliqon
• sektorlu

189. 2011-ci illə müqayisədə 2012 -ci ildə   istehlak qiymətləri indeksinin 1.011, 2012-ci illə müqayisədə 2013-cü ildə 1.024, 2013-cü illə
müqayisədə 2014-cü ildə 1.015 olduğunu bilərək  2012-ci illə müqayisədə 2014-cü ildə istehlak qiymətlərinin dəyişməsini hesablayın.

• 0.985
• 1.012
• 1.013
• 1.008
√ 1.051

190.
2010-cu illə müqayisədə 2011-ci ildə kiçik müəssisələrin sayının 3% artdığını, 2011-ci illə müqayisədə 2012-ci ildə 3% azaldığını,
2012-ci illə müqayisədə 2013-cü ildə isə 5% artdığını bilərək 2010-cu illə müqayisədə 2013-cü ildə kiçik müəssisələrin dəyişməsini
hesablayın.

• 6% azalmışdır
• 5% azalmışdır
• 8% artmışdır
√ 5% artmışdır
• dəyişməmişdir

191. 2012-ci ildə büdcə gəlirinin həcminin 16.7 mlrd. manat, xərclərinin 14.7 mlrd manat, ÜDM  52 mlrd. manat təşkil etdiyini bilərək büdcə
kəsirinin ÜDM-da payını hesablayın.

• +0.4
• +2 mlrd. manat
• +0,4 və +2 mlrd. manat
√ +4%
• -4%

192. 2014-cü ildə büdcənin gəlirinin ÜDM-da xüsusi çəkisinin 28% olması nəyi anladır?

• ÜDM-un 28% həcminin büdcəyə cəlb olunması və onun ehtiyat fonda yönəldilməsini
• ÜDM-un 28% -nin təkrar istehsal edilməməsi üçün yığma yönəldilməsini
√ ÜDM-un 28% həcminin büdcəyə cəlb olunması və onun təkrar bölgüsünü
• ÜDM-un 28%-nin borc hesabına təmin edilməsini
• ÜDM-un 28% həcminin büdcəyə cəlb olunması və onun reinvestisiyasını

193. 2013-cü ildə büdcənin gəlirinin proqnoz göstəricisi 18.5 mlrd. manat, faktiki göstəricisi isə 18.0 mlrd. manat olmuşdur. Verilən
variznatlarda düzgün olanını seçin:

• dövlət bücəsinin gəliri üzrə proqnoz 97.3% yerinə yetirilmişdir
• dövlət bücəsinin gəliri üzrə proqnoz 3% artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir



• dövlət bücəsinin gəliri üzrə proqnoz 2.8% artıqlaması ilə icra edilmişdir
• dövlət bücəsinin gəliri üzrə proqnoz 2.7% kəsirlə yerinə yetirilmişdir
√ dövlət bücəsinin gəliri üzrə proqnoz 97.3%  və 2.7% kəsirlə yerinə yetirilmişdir

194. Cari ilin II rübündə işsizlik səviyyəsinin 1.8% olduğunu bilərək məşğulluq səviyyəsinin müəyyənləşdirin.

• 98.2%
• 111.8%
√ 0.982 və 98.2%
• 101.8%
• 0.982

195. Cari dövrün 6 ayında  iqtisadi fəal əhalinin sayının 2 mln nəfər, işsizlərin sayının 20 min nəfər işsizlik səviyyəsini hesablayın.

• 2 min nəfər
• 3%
• 18 min nəfər
√ 1%
• 2%

196. 2013-ü ildə  orta aylıq əmək haqqı  425 manat,  2014 -cü ildə 444 manat, istehlak qiymətləri indeksinin əvvəlki ilə nisbətən müvafiq
olaraq 1.024 və 1.015 olduğunu bilərək verilmiş variantlardan düzgün olanının seçin:

• orta aylıq əmək haqqının artım tempi istehlak qiymətlərinin artım tempindən azdır
• orta aylıq əmək haqqının artımı bütün dövrlərdə sabitdir
• orta aylıq əmək haqqının artım tempi istehlak qiymətlərinin azalma tempinidən yüksəkdir
√ orta aylıq əmək haqqının artım tempi istehlak qiymətlərinin artım tempindən yüksəkdir
• orta aylıq əmək haqqının azalma tempi istehlak qiymətlərinin artım tempindən yüksəkdir

197. 2013-cü ildə ölkədə orta aylıq əmək haqqının 425 manat olduğunu, manatın alıcılıq qabliyyətinin 5% aşağı düşdüyünü bilərək orta aylıq
əmək haqının real səviyyəsinin hesablayın.

• 420 manat
• 422.75 manat
√ 403.75 manat
• 447.37 manat
• 400 manat

198. 2013-cü ildə ölkədə istehlak mallarının və  xidmətlərin  qiymət və tarif  indeksinin 1.024 olduğunu bilərək manatın alıcılıq qabliyyətinin
dəyişməsini  hesablayın.

√ 2% aşağı düşmüşdür
• 2.4% artmışdır
• dəyişməmişdir
• 2.4% azalmışdır
• 2% artmışdır

199. 2014-cü ildə ölkədə orta aylıq əmək haqqının 444.5 manat, istehlak mallarının və  xidmətlərin  qiymət və tarif  indeksinin 1.015
olduğunu bilərək, orta aylıq əmək haqqının real səviyyəsini hesablayın.

√ 437.9 manat
• 437 manat
• 244.5 manat
• 450 manat
• 451.2. manat

200. 2012-ci ildə  qan dövranı sistemi xəstəliklərindən ölənlərin sayının 30 min nəfər 2014 -cü ildə isə 34 min nəfər olduğunu bilərək qan
dövranı sistemi xəstə-liklərindən ölənlərin sayının dəyişməsini hesablayın.

• 4% azalmışdır
• 3% artmışdır



• 10.5% artmışdır
√ 10.5% azalmışdır
• 4% artmışdır

201. 2014-cü ildə ölkədə əhalinin ümumi döğum əmsalının 18.1 promil, ümumi ölüm əmsalının 5.9 promil olduğunu bilərək təbii artımı
hesablayın.

• 24 faiz
• 10 promil
• 12.2 faiz
• 24 promil
√ 12.2 promil

202. Ölkdə doğulan uşaqların sayının 100 min nəfər, rəsmi qeydə alınmamış nikahda olan qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayının 20
min nəfər olduğunu bilərək rəsmi nigahdan kənar doğulan uşaqların xüsusi çəkisini hesablayın.

• 120%
• 10%
• 80%
√ 20%
• 50%

203. 2014-cü ildə ölkdə əhalsinin ümumi doğum əmsalının 12.0 promil olduğunu bilərək verilən variantlardan düzgün olanını seçin:

• əhalinin təbii artımı 12 nəfər olmuşdur
• əhalinin hər 100 nəfərinə doğulanların sayı 12 nəfər artmışdır
• əhalinin hər 1000 nəfərinə doğulanların sayı 12 nəfər azalmışdır
• əhalinin hər 1000 nəfərinə doğulanların sayı dəyişməmişdir
√ əhalinin hər 1000 nəfərinə doğulanların sayı 12 nəfər olmuşdur

204. Tədiyə balansının kapital və maliyyə vasitələri ilə əməliyyatların saldosunun 10 mlrd. dollar, maliyyə hesabının saldosunun 8 mlrd.
dollar olduğunu bilə¬rək kapitalla bağlı əməliyyatlar hesabının saldosunun xüsusi çəkisini hesablayın:

• 12%
√ 20%
• 22%
• 10%
• 21%

205. Tədiyə balansının kapital və maliyyə vasitələri ilə əməliyyatların saldosunun 12 mlrd. dollar, kapitalla bağlı əməliyyatlar hesabının
saldosunun 4 mlrd. dol-lar olduğunu bilərək maliyyə hesabının saldosunun xüsusi çəkisini hesablayın:

• 0.6
• 1.2
• 0.3
• 0.4
√ 0.5

206. Nominal gəlirin pulun alıcılıq qabliyyəti indeksinə hasili nəyi anladır?

√ real gəliri
• real və nominal gəliri
• nisbi nominal real gəliri
• mütləq və real gəliri
• nominal real gəliri

207. I rübə nisbətən II rübdə nominal gəlirin 5% artdıgını, real gəlirin 15% azaldıgını bilərək istehlak qiymətləri indeksini hesablayın?

√ 1.235
• 1.456
• 1.213



• 1.214
• 1.234

208. 2009-cu illə müqayisədə 2010-cu ildə nominal əmək haqqının 2% azaldıgını, istehlak qiymətləri indeksinin 25% artdıgını bilərək real
əmək haqqının dəyişməsini hesablayın?

• 21.6% artmışdır
• 21% artmışdır
• 3% azalmışdır
• 21% azalmışdır
√ 21.6% azalmışdır

209. Hesabat dövründə ticarət dövriyyəi əsas dövrlə müqayisədə 10% artmış, qiymətlər bu dövrdə 22% yüksəlmişdir. Satılmış məhsulun
həcmi necə dəyişmişdir?

√ 0,9;
• 1.01
• 1.0
• 1.05
• 0.8

210. Əsas dövrlə müqayisədə hesabat dövründə qiymətlər 10% yüksələr, satılmış əmtəənin həcmi 20% azalarsa, mal dövriyyəsi:

• 8% azalar
• 10% artar
• 18% azalar
• 12% artar
√ 12% azalar

211. Ümumi əlavə edilmiş dəyərin 900 mln. manat¸ aralıq istehlakın 200 mln. manat olduğunu bilərək məhsul və xidmətlərin ümumi
buraxılışının həcmini hesablayın.

• 1400 mln. manat
√ 1100 mln. manat
• 200 mln. manat
• 700 mln. manat
• 900 mln. Manat

212. İstehsal metodu ilə Ümumi Daxili Məhsulun hesablanması nəyi öyrənməyə imkan verir?

• iqtisadiyyatın sahəvi quruluşunu və istehlak xərclərini
• gəlir və vergi axınını
√ Ümumi Daxili Məhsulun hesablanmasında hər bir sahənin payını
• iqtisadiyyatın inkişaf xarakterini və əsas kapitalın həcmini
• gəlir və aktiv axınını

213. Bölgü mərhələsində Ümumi Daxili Məhsulun hesablanması nəyi öyrənməyə imkan verir?

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

214. Hər bir sahənin (sektorun) payını, iqtisadiyyatın inkişafının xarakterini və sahəvi quruluşunu səciyyələndirmək ücün Ümumi Daxili
Məhsul hansı metodla hesablanır?

√ İstehsal
• Balans
• Təkrar
• Son istifadə



• Bölğü

215. Sərəncamda qalan milli gəlirin həcminin 28.6 mln. manat, son istehlakın həcminin isə 1.6 mln. manat olduğunu bilərək milli (ümymi)
yığımın həcmini hesablayın?

• 31.0 mln. Manat
√ 27.0 mln. manat;
• 27.09 mln. manat
• 20.9 mln. manat
• 21.9 mln. manat

216. Ümumi milli yığımdan əsas fonların istehlakını çıxdıqdan sonra alınan göstəriciyə MHS- də nə ad verirlər?

• Milli sərvət
• Xalis mənfəət
√ Xalis milli yığım
• Xalis vergi;
• İqtisadi aktivlər

217. Ümumi mənfəətin 950 mln. manat‚ əsas fonların istehlakının 150 mln. manat olduğunu bilərək xalis mənfətin həcmini hesablayın:

• 163 mln. Manat
√ 800 mln. manat
• 1100 mln. manat
• 817 mln. manat
• -12 mln. manat

218. 2014-cü ildə   M_2 - pul aqreqatının həcminin  17.5 mird. manat ÜDM 56.8 mlrd. manat olduğunu bilərək iqtisadiyyatın
monetarlaşması səviyyəsinin müəyyənləşdirin.

• 3 dəfə
• 30%
√ 30.8%
• 3.2 dəfə
• 25%

219. Əvvəlki ilə nisbətən cari dövrdə əhalinin sayının 3%, ÜDM-un 5% artdığı halda hər nəfərə düşən ÜDM-nun gözlənilən dəyişməsi nə
qədər olacaqdır?

• dəyişməyəcəkdir
√ 2% artacaqdır
• 2% azalcaqdır
• 8% artacaqdır
• 8% azalacaqdır

220. Milli Hesablar Sisteminin “Sərəncamda qalan gəlirlərdən istifadə hesabında” son istehlak xərclərinin 30.8 mlrd. manat, qənaətin
həcminin 25.2 mlrd. manat olduğunu bilərək sərəncamda qalan ümumi gəliirn həcmini hesablayın:

• 81.8 mlrd. manat
• 50 mlrd manat
• 5.6 mlrd. manat
√ 56 mlrd. manat
• 1.22 mlrd. manat

221. 2013-cü illə müqayisədə 2014-cü ildə Lənkaranda pərakəndə ticarət dövrüiyyəsinin 40% azaldığını, Cəlilabadada isə 60% azaldığını
bilərək verilmiş variantlardan düzgün olanını seçin:

• hər iki rayaonda eyni səviyyədə azalma baş vermişdir
• hər iki rayaonda eyni səviyyədə artma baş vermişdir
√ Cəlilabadda pərakəndə ticarət dövriyyəsinin azalması Lənkarana nisbətə 1.5 dəfə sürətlə baş vermişdir
• Lənkaranda pərakəndə ticarət dövriyyəsinin azalması Cəlilabada nisbətə 1.5 dəfə sürətlə baş vermişdir



• Cəlilabadda pərakəndə ticarət dövriyyəsinin artması Lənkarana nisbətə 1.5 dəfə sürətlə baş vermişdir

222. 2007-2014-cü illər üzrə ÜDM-la büdcə gəlirləri arasındakı əlaqənin modeli qurulmuş və  y ̅=125.3+0.068∙x  kimi olmuşdur. Model
əsasında verilən variantlardan düzgün olanını seçin.

• ÜDM  125.3 mln. manat artması qarşılığında  büdcə gəlirlərinin 68 min manat artması gözlənilir
• ÜDM  125.3 mln. manat artması qarşılığında  büdcə gəlirlərinin 68 min manat azalması gözlənilir
• ÜDM  1 mln. manat azalması qarşılığında  büdcə gəlirlərinin 68 min manat artması gözlənilir
√ ÜDM  1 mln. manat artması qarşılığında  büdcə gəlirlərinin 68 min manat artması gözlənilir
• ÜDM  1 mln. manat artması qarşılığında  büdcə gəlirlərinin 68 min manat azalması gözlənilir

223. 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
• 21 manat
• 9 manat
• 15 manat
• 6 manat

224. 2008-ci il ərzində işə salınan əsas kapitalın dəyrinin 6 min manat¸ ilin axırına əsas kapitalın tam dəyərinin 240 min manat olduğunu
bilərək əsas kapitalın təzələnmə əmsalını hesablayın:

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

225. 2007-ci ildə əsas kapitala hesablanan illik amortizasiya məbləğinin 8 min manat¸ əsas kapitalın tam dəyərinin 160 min manat olduğunu
bilərək amortizasiya normasını hesablayın:

√ 5%;
• 0.24
• 0.02
• 0.08
• 0.06

226. 2007-ci il üçün əsas kapitalın köhnəlmə əm¬salının 25% olduğunu bilərək onun yararlılıq əmsalını hesablayın

• 1.25
• 1.75
√ 0.75
• 74.0%;
• 73.2%;

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

• Qalıq dəyərini;
• Cari dəyərini
√ Amortizasiya normasının
• Amortizasiya ayırmalarını
• Qazancı

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

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



229. Təkrar istehsal olunan aktivlər məcmu olmaqla istehsal prosesində dəfələrlə iştirak edən¸ öz dəyərini məhsula fiziki köhnəlmə kimi
keçirən və xidmət müddəti bir ildən az olmayan əşyalara iqtisadçılar nə ad verirlər?

√ Əsas kapital
• Qeyri-maddi aktivlər
• Qiymətlilər
• Dövriyyə kapitalı
• Əsas borc

230. Milli sərvətin tərkibinə daxil olan bütün aktivlər neçə qrupa ayrılır?

√ 2.0
• 12.0
• 9.0
• 4.0
• 3.0

231. İqtisadiyyat sektorlarının  xüsusi kapitalının  məcmusuna statistikada nə ad verirlər?

• Qiymətlilər
• Qeyri-maddi aktivlər
√ Milli sərvət
• Əsas kapital
• Dövriyyə kapitalı

232. Əsas fondların yaradılmasına, təkrar istehsalına və alınmasına yönəldilmiş xərclərin məcmusu nəyi anladır?

• əsas kapitalın deformasiyasını
• əsas kapitalın spesifikliyini
• aktiv və sabit kapitala vəsaitlər
√ əsas kapitala vəsaitlər
• aktiv və passiv kapitala vəsaitlər

233. Nəqliyyat sektorunda hər bir reys üzrə daşınmış yükün tonla miqdarının daşınma məsafəsinə (kilometrlərə) vurulması hasillərinin
cəmindən alınan göstərici nəyi xarakterizə edir?.

• sərnişin dövriyyəsini
• yük passivliyini
√ yük dövriyyəsni
• əmlakın yüklülüyünü
• yük silsiləsini

234. Nəqliyyat sektorunda daşınmış sərnişinlərin sayının onların daşınma məsafəsinə vurmasında alınan göstərici nəyi anladır?

√ sərnişin  dövriyyəsini
• sərnişin seyrəkliyini
• sərnişin  daşınmasının dinamikasını
• sərnişin dövriyyəsinin orta müddətini
• sərnişin vaqonlarının rahatlığını

235. Verilən fikri tamamlayın. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin nəşr etdirdiyi Azərbaycanın statistik göstəriciləri illik
məcmuəsinin xarici ticarət bölməsində .... göstəricilər verilir?

√ Azərbaycanın MDB ölkələri və uzaq xarici dövlətlərlə  ticarət əlaqələrinə dair
• Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə  ticarət əlaqələrinə dair
• Azərbaycanın MDB ölkələri ilə  ticarət əlaqələrinə dair
• Azərbaycanın uzaq xarici dövlətlərlə  ticarət əlaqələrinə dair
• Azərbaycanın Çənubi-Şərqi Asiya ölkələri  ticarət əlaqələrinə dair



236. 2010-cu ilə nisbətən 2014-cü ildə Azərbaycanda sənaye məhsulu istehsalçılarıının qiymət indeksi 0.845, MDB ölkələri üzrə orta hesabla
0. 906 olmuşdur. Bunlara əsasən düzgün olan variantı seçin.

• 2010-2014-cü illərdə Azərbaycanda sənaye məhsulu istehsalçılarıının qiyməti MDB üzrə göstəricidən fərqlənməmişdir
• 2010-2014-cü illərdə Azərbaycanda sənaye məhsulu istehsalçılarıının qiyməti MDB üzrə göstəricidən 2.1 dəfə sürətlə artmışdır
• 2010-2014-cü illərdə Azərbaycanda sənaye məhsulu istehsalçılarıının qiyməti MDB üzrə göstəricidən 6.7 dəfə sürətlə aşağı düşmüşdür
• 2010-2014-cü illərdə Azərbaycanda sənaye məhsulu istehsalçılarıının qiyməti MDB üzrə göstəricidən 1.1 dəfə sürətlə artmışdır
√ 2010-2014-cü illərdə Azərbaycanda sənaye məhsulu istehsalçılarıının qiyməti MDB üzrə göstəricidən 1.1 dəfə sürətlə aşağı düşmüşdür

237. 2007-2014-cü illərdə ölkənin ÜDM-u ilə xarici ticarət dövriyyəsi arasındakı əlaqənin modeli qurulmuş və (XTD) ̅=56.08+0.80∙ÜDM
kimi olmuşdur. Model əsasında verilən variantlardan düzgün olanını seçin.

• ÜDM 100 manat artacağı halda xarici iticarət dövriyyəsinin həcminin təxminən 56.1 manat artması gözlənilir
√ ÜDM 100 manat artacağı halda xarici iticarət dövriyyəsinin həcminin 80 manat artması gözlənilir
• ÜDM 100 manat artacağı halda xarici iticarət dövriyyəsinin həcminin 80 manat azalması gözlənilir
• a və b
• ÜDM 100 manat artacağı halda xarici iticarət dövriyyəsinin həcminin təxminən 56.1manat azalması gözlənilir

238. 2013-cü ilə nisbətən 2014-cu ildə ölkənin idxalının qiymət indeksi 100.4%, ixracının qiymət indeksi isə  92.7% olmuşdur. Verilən
variantlardan düzgün olanını seçin.

• xarici ticarətin diversifikasiyası artmışdır
• xarici ticarətin davamlılığı artmışdır
• b və d
√ xarici ticarətin şəraiti qeyri-əlverişli olmuşdur
• xarici ticarətin şəraiti əlverişli olmuşdur

239. 2009-cu ilə nisbətən 2010-cu ildə ölkənin idxalının qiymət indeksi 104.2%, ixracının qiymət indeksi isə  130.7% olmuşdur. Verilən
variantlardan düzgün olanını seçin.

• c və d
• xarici ticarətin şəraiti qeyri-əlverişli olmuşdur
√ xarici ticarətin şəraiti əlverişli olmuşdur
• xarici ticarətin çoğrafi quruluşu əlverişli olmuşdur
• xarici ticarətin davamlılığı azalmışdır

240. Xarici ticarətin təhlilində ixrac mallarının qiymət indeksinin idxal mallarının qiymət indeksinə nisbəti nəyi anladır?

√ xarici ticarətin şəraitini
• c və d
• idxaldan asılılıq şəraitini
• xarici ticarətin diversifikasiyasını
• xarici ticarətin davamlılığını

241. Əvvəlki dövrə nisbətən cari dövrdə idxalın  elastikliyinin qiyməti  vahiddən yüksək olmuşdur. Bu nəyi anladır?

√ idxal mallarının qiymətinin 1% düşməsi ona olan tələbin 1%-dən çox artımına gətirib çıxarmışdır
• idxal mallarının qiymətinin 1% düşməsi ona olan tələbin 1%-dən çox artmamasına gətirib çıxarmışdır
• idxal mallarının qiyməti ixrac mallarının qiymətinə bərabər olmasına
• idxal mallarının qiymətinin 1% artması ona olan tələbin 1%-dən çox artımına gətirib çıxarmışdır

242. 2013-cü ilə nisbətən 2014-cü ildə ölkənin idxalının həcminin dəyişmə tempi onun qiymətinin dəyişmə tempini qabaqlamışdır. Bu nəyi
anladır?

• ixracın elastik olduğunu
• idxalın qeyri - elastik olduğunu
√ idxalın elastik olduğunu
• idxal və ixracın dəyişməməsini
• ixracın qeyri-elastik olduğunu



243. Milli Hesablar Siateminin “Sərəncamda qalan gəlirlərdən istifadə hesabında” son istehlak xərc¬lərinin 24.8 mlrd. manat, qənaətin
həcminin 15.2 mlrd. manat olduğunu bilərək qənətin xüsusi çəkisini hesablayın:

• 40 mlrd. manat
√ 38%
• 62%
• 9.6. mlrd. manat
• 163%

244. Dövlət büdcəsindən təhsilə yönəldilən xərcin 550 mln. manat¸ tələbələrin sayının 250 min nəfər olduğunu bilərək hər tələbəyə düşən
xərcin məbləğini hesablayın

√ 2,2 min manat
• 2,3 min manat
• 454 manat
• 5 min manat
• 2,5 min manat

245. Ali və orta ixtisas müəssisələrində təhsil alan tələbələrin sayının 240 min nəfər¸ əhalinin sayının 8000 min nəfər olduğunu bilərək
əhalinin hər 10000 nəfərinə düşən tələbələrin sayını hesablayın:

√ 300 nəfər
• 400 nəfər
• 800 nəfər
• 240 nəfər
• 330 nəfər

246. Ümumtəhsil məktəblərinin sayının 6 min¸ əhalinin sayının 800 min nəfər olduğunu bilərək əhalinin 10000 nəfərinə düşən ümumtəhsil
məktəblərinin sayını hesablayın

• 80.0
• 133.0
√ 75;
• 60.0
• 72;

247. Əhalinin saynın 5 mln nəfər¸ savadlı əhalinin sayının 2,5 mln nəfər olduğunu bilərək savadlılıq səviyyəsi göstəricisini hesablayın

• 1.5
• 1.25
• 0.75
• 0.05
√ 0.5

248. İdmanla məşğul olanların sayının 15 min nəfər¸ dərəcəli idmançıların idmanla məşğul olanların sayında xüsusi çəkisinin 15% olduğunu
bilərək onların sayını hesablayın:

√ 2250 nəfər
• 850 nəfər
• 2,25 min nəfər
• 22,5 min nəfər
• 1.15

249. İdmanla məşğul olanların sayının 1500 min nəfər¸ əhalinin saynın 7500 min nəfər olduğunu bilərək idmanla məşğul olanların xüsusi
çəkisini hesablayın:

√ 0.2
• 0.3
• 1.2
• 1.05
• 0.25



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

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

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

√ xarici ticarətin şəraitinin əlverişli oldugunu,
• xarici ticarətin qeyri-səmərəli oldugunu
• xarici ticarətin tempinin azaldıgını
• xarici ticarətin olmadıgını
• xarici ticarətin şəraitinin əlverişli olmadıgını

252. Tədiyə balansında nəticəsi ölkəyə vəsait gətirən bağlaşmalar hansı işarə ilə¸ hesabın hansı yazılışına aid edilir?

• Saldo yazılışı
• “-” işarə ilə kredit yazılışına;
• Debet yazılışına
• Yalnız ikili hesab prinsipi
√ “+” işarə ilə kredit yazılışına;

253. 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

254. Verilənlərdən hansılar xarici iqtisadi əlaqələrin fəaliyyətinə aiddir:

√ malların xarici ticarəti, xidmətlərin idxal və ixracı
• kapital transferti, xidmətlərin idxal və ixracı, firmanın satışı
• malların xarici ticarəti, büdcənin xərcləri
• malların xarici ticarəti, büdcə daxilolmaları
• malların xarici ticarəti, firmanın maliyyəsi

255. Nəqliyyat sektorunda daşınmış sərnişinlərin sayının onların daşınma məsafəsinə vurmasında alınan göstərici nəyi anladır?

√ statistik ərazinin müəyyən edilməsi ilə
• statistik ərazinin qapalı olması ilə
• statistik ərazinin tanınması ilə
• statistik ərazinin qiyməti ilə
• statistik ərazinin müəyyən edilməməsi ilə

256. Xarici iqtisadi əlaqələr ümumiləşdirilmiş şəkildə harada əks olunur?

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

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

√ Cari əməliyyatlar hesabı; Kapital və maliyyənin hərəkəti hesabı



• Yalnız cari əməliyyatlar hesabı
• Xidmətlər hesabı
• İstehsal hesabı
• Yalnız kapital və maliyyənin hərəkəti hesabı;

258. Xidmət ixracı ilə xidmət idxalı arasındakı fərqə statistikada nə ad verirlər?

√ Xidmətlər balansı
• Xidmətlər idxalı
• MHS
• Gömrük bəyənnaməsi
• Xidmətlər ixracı

259. Verilənlərdən hansı dövriyyə kapitalının dövriyyə göstəricilərinə aiddir?

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

260. Verilənlən variantlardan düzgün olanını göstərin:

√ tam ilk dəyər əsas kapitalın istismara verildiyi anda faktiki qiymətini göstərir
• qalıq dəyər çıxılmaqla bərpa dəyəri aşınma məbləgi çıxılmamaqla əsas kapitalın tam bərpa dəyəridir,
• əsas kapitalın mənəvi və fiziki köhnəlməsinin pulla ifadəsi maddi dövriyyə vəsaitlərinin dəyərini xarakterizə edir,
• əsas kapital istehsal prosesində bir dəfə iştirak edir və sıradan çıxır
• qalıq dəyəri çıxılmaqla ilk dəyər əsas kapitalın hazır məhsulun üzərinə keçirilməyən faktiki kəmiyyətini göstərir,

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

√ əsas kapitalın təzələnmə əmsalını
• əsas kapitaiın yararlılıq əmsalını
• əsas kapitalın köhnəlmə əmsalını
• amortizasiya normasını
• əsas kapitalın sıradan çıxma əmsalını

262. Verilən variantlardan düzgün olanını göstərin:

√ fond verimi əsas kapitalın hər manatına istehsal edilmiş məhsulun həcmini göstərir
• fond verimi əsas kapitalın vəziyyəti göstəricisidir
• fond verimi əsas kapitalın hərəkəti göstəricisidir
• fond verimi maddi dövriyyə vəsaitlərinin hər manatına istehsal edilmiş məhsulun həcmini göstərir
• fond verimi əsas kapitalın hər manatına istehsal edilmiş maddi dövriyyə vəsaitlərinin həcmini göstərir,

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

√ məhsulun kapital tutumlugunu
• məhsulun yararlılıq səviyyəsini
• məhsulun satış səviyyəsini
• məhsula hesablanan amortizasiya məbləgini
• məhsulun sıradan çıxmasını

264. 2008-ci il üçün əsas kapitalın yararlılıq əmsalının 52.5% olduğunu bilərək onun köhnəlmə əmsalını hesablayın

√ 47.5%;
• 46.8%;
• 1.25
• 1.75
• 47.0%;



265. Ümumi milli yığımdan əsas fonların istehlakını çıxdıqdan sonra alınan göstəriciyə MHSdə nə ad verirlər?

• Milli sərvət
• Xalis mənfəət
• Xalis vergi
√ Xalis milli yığım
• İqtisadi aktivlər

266. yeni əsas fondlarin onların umumi dəyərindəki hissəsi adlanır:

• Fondverimi
• sıradan çıxma əmsalı
• Fondlasilahlanma
√ Təzələnmə əmsalı
• Fondtutumu

267. İşsizlərin sayının iqtisadi fəal əhalinin orta illik sayına nisbəti adlanır:

• Növbəlilik rejimindən istifadə əmsalı
√ işsizlik əmsalı
• məşğulluq əmsalı
• Fondtutumu
• Fondverimi

268. 2013ci ildə əsas kapitala hesablanan illik amortizasiya məbləğinin 6 min manat¸ əsas kapitalın tam dəyərinin 140 min manat olduğunu
bilərək amortizasiya normasını hesablayın:

√ 4%;
• 24%;
• 6%;
• 8%;
• 2%;

269. 2013ci il üçün əsas kapitalın köhnəlmə əmsalının 23% olduğunu bilərək onun yararlılıq əmsalını hesablayın:

√ 77%;
• 74.0%;
• 175%;
• 125%;
• 73.2%;

270. 2013-cÜ ildə əsas kapitala hesablanan illik amortizasiya məbləğinin 8 min manat¸ əsas kapitalın tam dəyərinin 170 min manat olduğunu
bilərək amortizasiya normasını hesablayın:

√ 5%;
• 8%
• 24%
• 6%;
• 2%;

271. Məşğul əhalinin sayının əməkqabiliyyətli əhalinin sayına nisbəti adlanır:

• dövriyyə əmsalı
• işsizlik əmsalı
• Fondverimi
√ məşğulluq əmsalı
• Növbəlilik rejimindən istifadə əmsalı

272. Məşğul əhalinin sayının iqtisadi fəal əhalinin sayına nisbəti adlanır:



• dövriyyə əmsalı
• işsizlik əmsalı
√ məşğulluq əmsalı
• Fondverimi
• Növbəlilik rejimindən istifadə əmsalı

273. Regionun əhalisinin sayı 300 nəfər, işsizlərin sayı 12 nəfərdir ki, bu da iqtisadi fəal əhalinin 5%i qədərdir. Əhalinin işsizlik səviyyəsini
müəyyən edin.

• 0.95
• 0.2
• 0.12
• 0.8
√ 0.05

274. Verilənlərdən hansı insanın inkişaf indeksinin göstəriciləri kimi şıxış edir?

• nail olunmuş təhsil səviyyəsi, qocalma səviyyəsi
• dogulanda gözlənilən ömür uzunlugu, dogumun səviyyəsi
√ dogulanda gözlənilən ömür uzunlugu, nail olunmuş təhsil səviyyəsi
• ölənlərin və dogulanların sayı
• hər nəfərə düşən Ümumi Daxili Məhsulun real həcmi, bankların sayı

275. Real əmək haqqı indeksinin 1.35¸ qiymət indeksinin 0.98 olduğunu bilərək nominal əmək haqqı indeksini hesablayın:

√ 1.323
• 1.377
• 2.321
• 1.511
• 0.726

276. Pensiya alanların orta illik sayının 1.2 mln. nəfər¸ pensiyanın umumi məbləğinin 84 mln. manat olduğunu bilərək pensiyanın orta
həcmini hesablayın:

√ 70 manat
• 7 manat
• 75 manat
• 84 manat
• 70 min manat

277. Nominal əmək haqqı indeksinin 1.05¸ real əmək haqqı indeksinin 1.45 olduğunu bilərək pulun alıcılıq qabliyyəti indeksini hesablayın:

√ 1.38
• 0.72
• 2.50;
• 1.52
• 0.38

278. Mal və xidmətlərin qiymətlərinin dəyişməsindən asılı olmayan əmək haqqı səviyyəsini xarakterizə edən göstərici necə adlanır?

√ Nominal əmək haqqı
• Umumi mənfəət
• Ümumi gəlir
• Xalis məsrəf
• Real əmək haqqı

279. Məişət xidmətinin ümumi həcminin əhalinin orta illik sayına bölünməsindən alınan göstərici nəyi anladır?

• Əhalinin hər nəfərinə düşən istehlakın həcmini



• Əhalinin mənzillərinin abadlığını
• Məişət xidmətinin ümumi həcmini
• Əhalinin hər nəfərinə düşən mənzil sahəsinin həcmini
√ Əhalinin hər nəfərinə düşən məişət xidmətinin orta həcmini

280. İşçinin öz nominal əmək haqqına faktiki nə qədər istehlak malları ala biləcəyini və xidmətlər ediləcəyini xarakterizə edən göstəriciyə
statistikada nə ad verirlər?

• Ümumi gəlir
• Ümumi gəlir
√ Real əmək haqqı
• Umumi mənfəət
• Nominal əmək haqqı

281. İstehsalın səmərəliliyinin dəyişən tərkibli indeksinin 1.55¸ quruluşun dəyişməsi indeksinin 1.25 olduğunu bilərək səmərəliliyin sabit
tərkibli indeksini hesablayın:

√ 1.24
• 2.7
• 1.55
• 1.35
• 0.3

282. Firmanın balans mənfəətinin onun istehsal fondlarının orta dəyərinə nisbətindən alınan göstərici nəyi göstərir?

√ Ümumi rentalbelliyi
• Məhsulun rentabelliyini
• Sabit orta məsrəfi
• Dəyişən ümumi məsrəfi
• Ümumi xərci

283. Məhsulun satışından əldə edilən mənfəətin umumi məsrəfə bölünməsindən alınan göstəriciyə statistikada nə ad verirlər?

√ Məhsulun rentabeliyi
• Ümumi xərci;
• Ümumi rentalbelliyi
• Ümumi mənfəət
• Xalis mənfəət

284. Dəyişən tərkibli orta məsrəf indeksinin 0.99¸ sabit tərkibli orta məsrəf indeksinin 1.25 olduğunu bilərək quruluş dəyişikliyi indeksini
hesablayın:

• 0.892
• 1.21
• 1.25
• 0.782
√ 0.792

285. Müəyyən dövr ərzində qeydə alınmış nigah aktlarının sayının əhalinin orta sayına nisbətinin minə hasili əhali statistikasında nəyi
anladır?

• miqrasiya əmsalını
• ümumi getmə əmsalını
• təbii nigah əmsalını
√ ümumi nigah əmsalını
• ümumi gəlmə əmsalını

286. Müəyyən dövr ərzində qeydə alınmış nigah pozulmalarının sayının əhalinin orta sayına nisbətinin minə hasili əhali statistikasında nəyi
anladır?

• nigahın pozulmasının ümumi netto əmsalını



• xüsusi nigah əmsalını
• ümumi getmə əmsalını
√ nigahın pozulmasının ümumi əmsalını
• nigahın pozulmasının fərdi əmsalını

287. Ümumi gəlmə və getmə əmsallarının fərqi statistikada nəyi anladır?

• süni miqrasiya əmsalını
• ümumi gəlmə əmsalını
• ümumi getmə əmsalını
• təbii miqrasiya əmsalını
√ ümumi miqrasiya əmsalını

288. Əhalinin sayı ilin əvvəlinə və axırına verilərsə onun orta illik sayı orta kəmiyyətin hansı düsturu ilə hesablanır

• çəkili hesabi orta kəmiyyət
• Moda
• Xronoloji orta kəmiyyət
• Mediana
√ Sadə hesabi orta kəmiyyət

289. 2000-ci ildə Azərbaycanda əhalinin sayının 8016.2 min nəfər kişilərin sayının 3913 min nəfər olduğunu bilərək kişilərin ümumi əhalidə
xüsusi çəkisini hesablayın

• 48.0%
• 148.0%
• 50.2%
√ 48.8%
• 150.2%

290. 2007 - ciilin əvvəlinə " A" bölgəsində əhalinin sayının 7065.7 min nəfər doğulanların sayının 124.7 min nəfər ölənlərin sayının 37.8 min
nəfər gələnləri sayının 6.5 min nəfər gedənlərin sayının isə 34.6 min nəfər olduğunu bilərək ilin sonuna əhalinin sayını hesablayın

• 17065.7 min nəfər
• 7035.6 min nəfər
√ 7124.5 min nəfər
• 7128.5 min nəfər
• 7065.7 min nəfər

291. Aşağıdakılardan hansı əhalinin təbii hərəkətinin ünsürləridir

√ Doğum, ölüm
• Ölüm, boşanma, immiqrasiya
• Miqrasiya, köçmə, doğum
• Ölüm, immiqrasiya
• Doğum, emmiqrasiya

292. Respublikada şəhər əhalisinin ümumi əhalidə xüsusi çəkisinin 51.0% olduğunu bilərək kənd əhalisini xüsusi çəkisini hesablayın

• 148.2%
√ 49.0%
• 151.0%
• 149.0%
• 48.2%

293.

Mineral məhsullar bölməsində xam neft mal qrupunun xьsusi зəkisinin 0.335, bu
qrupun qiymət indeksinin 1.28, mazut mal qrupunun xusui зəkisinin 0.317, bu qrupun
qiymət indeksinin 1.44, dizel yanacağı mal qrupunun xьsusi зəkisinin 0.348, bu qrupun
qiymət indeksinin 1.20 olduğunu bilərək mineral məhsullar bцlməsi üzrə umumi qiymət
indeksini hesablayın:



• 0.858
• 1.48
• 1.35
√ 1.30
• 0.875

294. Norveçin tədiyə balansının mal və xidmətlər hesabı haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

• 45
• 99
• 42
√ 41
• 40

295. Verilən fikri tamamlayın. Ölümün ümumi və yaş əmsallarından fərqli olaraq ölümün səbəblərinə görə ölüm əmsalları ... hesablanır.

√ əhalinin 100 min nəfərinə görə və 1 yaşadək körpələr üçün 10 min nəfər diri doğulana görə
• 1 yaşadək körpələr üçün 10 min nəfər diri doğulana görə
• əhalinin 100 nəfərinə görə
• əhalinin 1000 nəfərinə görə
• əhalinin 100 min nəfərinə görə

296. Verilənlərdən hansı toplu Milli Hesablar Sisteminə daxil edilən hesablardır?

• məhsul və xidmətlər hesabı
• istehsal və ilkin gəlirlərin yaranması hesabı
• gəlirlərin ilkin və təkrar bölüşdürülməsi hesabı
• gəlirlərin istifadəsi və  kapitalla əməliyyatlar hesabı
√ bunların hamısı

297. Orta  alıcılıq qabiliyyətli alıcının aldığı  malların və istifadə etdiyi xidmətlərin qeydə alınmış məcmusunun dəyərinin ümumi
dəyişməsini səciyyələndirən nisbi göstərici nəyi anladır:

• elastiklik əmsalını
• əmtəə indeksini
• istehlakın quruluşu indeksini
√ istehlak qiymətləri indeksini
• məhsul indeksini

298. İstehlak qiymətləri indeksini hesablayarkən necə adda reprezentativ mal və xidmət qruplarından istifadə edilir?

• 200
√ 565
• 655
• 600
• 456

299. Verilən fikri tamamlayın. Xarici ticarət statistikasında orta qiymətlər indeksinin hesab¬layarkən hər bir mal qrupu üzrə seçilmiş mallar
qrupdakı malların dəyərinin  ... olmamalıdır.



• 60% - dən  çox olmamalıdır
• 60% - dən  az olmamalıdır
• 70% - dən çox olmamalıdır
• 10 mal qrupundan çox olmamalıdır
√ 70% - dən  az olmamalıdır

300. İl ərzində firmada məhsul istehsalının həcminin 6% artıgını, əsas kapitalın orta illik həcminin 4% azaldıgını bilərək fondverimin
dəyişməsini hesablayın:

√ 10.4% artmışdır
• 6% azalmışdır
• 10.4% azalmışdır
• 10.2% azalmışdır
• 10.2 artmışdır

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

√ 0.8
• 0.23
• 0.82
• 0.16
• 0.2

302. Ümumi sıgorta məbləginin sıgorta portfelinə nisbəti hansı göstəricini ifadə edir?

• sıgorta olunmuş obyektlərin sıgorta qaytarmalarının orta sıgorta məbləgini
• sıgorta olunmuş obyektlərin nisbi gəlirliyini
• sıgorta olunmuş obyektlər üzrə ödəmələrin məbləgini
• sıgorta olunmuş obyektlərin mütləq sıgorta məbləgini
√ sıgorta olunmuş obyektlərin orta sıgorta məbləgini

303. Balans mənfəətinin əsas istehsal fondlarının, qeyri-maddi aktivlərin və maddi dövriyyə vəsaitlərinin orta illik dəyərinə nisbəti maliyyə
statistikasında nəyi anladır?

√ ümumi rentabelliyi
• dövriyyə vəsaitlərinin rentabelliyini
• aktivlərin rentabelliyini
• kapitalın rentabelliyini
• satılmış məhsulun rentabelliyini

304. Əhalinin ümumi gəlirinin 2000.0 mln. manat, pulun alıcılıq qabliiyyəti indeksinin 0.98 0ldugunu bilərək əhalinin real ümumi gəlirini
hesablayın?

• 1890.mln.manat
• 1960.5 mln. manat
• 1960.0 manat
• 1960.0 min manat
√ 1960.mln. manat

305.
Pensiya alanların ümumi sayının 500 min nəfər¸ o cümlədən yaşa görə 200 min nəfər¸ əlilliyə görə 100 min nəfər¸ ailə başçısını
itirməklə əlaqədar 150 min nəfər¸ uzunmüddət xidmətə görə 50 min nəfər olduğunu bilərək Yaşa görə pensiya alanların xüsüsi çəkisini
hesablayın

• 0.1
• 0.2
• 0.25
• 0.3
√ 0.4



306.
Pensiya alanların ümumi sayının 500 min nəfər¸ o cümlədən yaşa görə 200 min nəfər¸ əlilliyə görə 100 min nəfər¸ ailə başçısını
itirməklə əlaqədar 150 min nəfər¸ uzunmüddət xidmətə görə 50 min nəfər olduğunu bilərək Əlilliyə görə pensiya alanların xüsusi
çəkisini hesablayın:

√ 0.2
• 0.45
• 0.4
• 0.1
• 0.25

307.
Pensiya alanların ümumi sayının 500 min nəfər¸ o cümlədən yaşa görə 200 min nəfər¸ əlilliyə görə 100 min nəfər¸ ailə başçısını
itirməklə əlaqədar 150 min nəfər¸ uzunmüddət xidmətə görə 50 min nəfər olduğunu bilərək uzunmüddət xidmətə görə pensiya alanların
xüsusi çəkisini hesablayın:

√ 0.1
• 0.3
• 0.4
• 0.8
• 0.2

308.
Pensiya alanların ümumi sayının 500 min nəfər¸ o cümlədən yaşa görə 200 min nəfər¸ əlilliyə görə 100 min nəfər¸ ailə başçısını
itirməklə əlaqədar 150 min nəfər¸ uzunmüddət xidmətə görə 50 min nəfər olduğunu bilərək ailə başçısını itirməklə əlaqədar pensiya
alanların xüsusi çəkisini hesablayın:

√ 0.3
• 0.2
• 0.56
• 0.4
• 0.46

309. Verilən variantlardan düzgün olanını göstərin:

√ indeksin qiymətinin birə yaxın olması insan potensialının inkişaf dərəcəsinin yüksək oldugunu göstərir,
• indeksin alınan qiyməti şərh olunmur
• indeksin qiymətinin sıfıra yaxın olması insan potensialının inkişaf dərəcəsinin yüksək oldugunu göstərir
• indeksin qiymətinin ikiyə yaxın olmaması insan potensialının inkişaf dərəcəsinin yüksək oldugunu göstərir
• indeksin qiymətinin birə yaxın olmaması insan potensialının inkişaf dərəcəsinin yüksək oldugunu göstərir,

310. Müəyyən vaxta insanın saglamlıgının və onun həyat fəaliyyətinin saxlanması üçün zəruri olan mal və xidmətlərin minimal dəyəri nəyi
anladır?

√ yaşayış minimumunu
• nisbi artımı
• yaşayış fəaliyyətinin istiqamətini
• mütləq yaşayış normasını
• yaşayış gəlirini

311. Statistikada ayrı-ayrı məhsullar üzrə istehlakın dinamikasını öyrənmək üçün hansı göstəricidən istifadə olunur?

√ İstehlakın fərdi indeksindən
• Mütləq artım əmsalından
• Nisbi dəyişmə əmsalından
• Dəyişmə tempindən
• İstehlakın ümumi indeksindən

312. Nominal əmək haqqı indeksinin pulun alıcılıq qabliyyəti indeksinə hasili nəyi anladır?

√ Real əmək haqqının dinamikasını
• Qiymət indeksini
• Fiziki həcm indeksi
• Əmək haqqının mütlıq dəyişməsi
• Nominal əmək haqqının dinamikasını



313. İstehlak edilmiş məhsulların həcminin əhalinin orta illik sayına bölünməsindən alınan göstərici nəyi anladır?

√ Hər nəfərə düşən istehlakın orta həcmini
• Hər nəfərə düşən istehlakın mütləq artımını
• Yaxınlaşma əmsalını
• İstehlakın dinamikasını
• Maddi təminatı

314. İl ərzində şəkər istehlakının 8 mlrd kq¸ əhalinin sayının 200 mln. nəfər olduğunu bilərək hər nəfərə düşən şəkər istehlakının orta həcmini
hesablayın:

√ 40 kq
• 45 kq;
• 208 kq
• 192kq
• 30 kq ;

315. I rübdə süd və süd məhsullarının istehlakının 68 kq¸ II rübdə 88 kq olduğunu bilərək istehlakın fiziki həcm indeksini hesablayın:

√ 1.294
• 1.485
• 0.773
• 1.565
• 1.394

316. Ət məhsulları üzrə fərdi istehlak səviyyəsinin 46 kq¸ fizioloji istehlak normasının 58 kq olduğunu bilərək bu məhsul üzrə istehlakın
ödənmə əmsalını hesablayın:

√ 0.793
• 1.26
• 1.793
• 1.04
• 0.893

317. Veriənlərdən hansı ğöstərici yük nəqliyyatının işinin ümumi həcmini xarakterizə edir?

√ Yük dövriyyəsi
• Balans
• Kapitalın dövriyyəsi
• c və d
• Əmək haqqı

318. Veriənlərdən hansı ğöstərici sərnişin nəqliyyatının işinin ümumi həcmini xarakterizə edir?

√ Sərnişin dövriyyəsi
• Balans
• Kapitalın dövriyyəsi
• a və b
• Amortizasiya dövriyyəsi

319. Əmanətin ümumi məbləğinin il ərzində 35%¸ əmanətçilərin sayının isə 25% artdığını bilərək bir əmanətin orta məbləğinin dəyişməsini
hesablayın:

• 0.35
• 0.25
• 0.03
• 8.5%;
√ 1.08



320. Respublikada kənd əhalisinin ümumi əhalidə xüsusi çəkisinin 48,5.0% olduğunu bilərək şəhər əhalisinin xüsusi çəkisini hesablayın

• 151.0%
• 48.2%
√ 51,5.0%
• 149.0%
• 148.2%

321. 2013-ci ildə əhalinin ümumi gəlmə əmsalının 4.6, ümumi getmə əmsalının 2.0 olduğunu bilərək əhalinin mexaniki artım əmsalını
hesablayın:

• 1.0
• 4.6
√ 2.6
• 3.2
• 3.5

322. 2012-ci ildə Azərbaycanda əhalinin sayının 9008.2 min nəfər kişilərin sayının 3935 min nəfər olduğunu bilərək kişilərin ümumi əhalidə
xüsusi çəkisini hesablayın

• 148.0%
• 150.2%
√ 43.7%
• 48.0%
• 50.2%

323. 2012ci ildə Azərbaycanda əhalinin sayının 9008.2 min nəfər ,qadınların sayının 4615 min nəfər olduğunu bilərək qadınların ümumi
əhalidə xüsusi çəkisini hesablayın

• 50.2%
• 48.0%
• 150.2%
√ 51,2%
• 148.0%

324. Respublikada şəhər əhalisinin ümumi əhalidə xüsusi çəkisinin 51,2.0% olduğunu bilərək kənd əhalisini xüsusi çəkisini hesablayın

• 48.2%
• 148.2%
• 151.0%
• 48,2.0%
√ 48.8.%

325. 65 yaşdan böyük əhalinin sayının əhalinin orta illik sayına nisbəti necə adlanır?

• Pokrovski əmsalı
• Nigahlılıq əmsalı
√ qocalma əmsalı
• Yuklənmə əmsalı
• Həyatilik əmsalı

326. Əhalinin orta illik sayının 9016 min nəfər, il ərzində doğulanların sayının 120 min nəfər olduğunu bilərək ümumi doğum əmsalını
hesablayın

• 0,148%
• 114,8‰
√ 13,3‰
• 14,8%
• 104,8‰

327. Əhalinin orta illik sayının 9016 min nəfər, il ərzində ölənlərin sayının 36 min nəfər olduğunu bilərək ümimi ölüm əmsalını hesablayın:



• 5.7%
√ 3.99‰
• 105.7‰
• 1.05‰
• 0.057

328. Əhalinin orta illik sayının 9016 min nəfər, il ərzində doğulanların sayının 120 min nəfər,ölənlərin isə 40 min nəfər olduğunu bilərək
təbii artım əmsalını hesablayın

• 0,148%
√ 8,87‰
• 114,8‰
• 104,8‰
• 14,8%

329. Əhali sahəsində baş verən demoqrofik hadisələrin kəmiyyət və keyfiyyət tərəfini öyrənməklə, onların inkişaf qanunauyğunluqlarını
aşkar edən elmə nə ad verilir

• Sosialogiya
√ Əhali statistikası
• Riyazi statistika
• Politologiya
• Ekonometrika

330. Əhalinin orta illik sayının 8016 min nəfər, il ərzində doğulanların sayının 119 min nəfər olduğunu bilərək ümumi doğum əmsalını
hesablayın

• 114,8‰
• 0.00148
• 0.148
• 11,8‰
√ 14,8‰

331. Əhalinin orta illik sayının 8016 min nəfər, il ərzində ölənlərin sayının 46 min nəfər olduğunu bilərək ümimi ölüm əmsalını hesablayın:

• 0.059
• 105.7‰
• 0.057
√ 5.7‰
• 1.05‰

332. Bir ölkənin valyutasının digər ölkənin valyutasında ifadə edilmiş qiymətin nəyi anladır?

• valyuta gəlirliyini
√ valyuta kursunu
• valyuta mənbəyini
• valyuta mövqeyini
• valyuta riskini

333. Əmanətlərin ümumi məbləğinin 2500 min. manat¸ əmanətçilərin sayının 1000 nəfər olduğunu bilərək bir əmanətin orta qalığını
hesablayın

• 3.5 min. manat
√ 2.5 min. manat
• 0.8 manat
• 2.5 manat
• 2.6 min. manat

334. Əmanətlərin ümumi məbləğinin əmanətlərin sayına bölünməsindən alınan göstəriciyə statistikada nə ad verirlər?



• Əmanətin ümumi məbləği
√ Bir əmanətin orta məbləği
• Silinmiş orta məbləği
• Alınmış kreditin məbləği
• Əmanətin tezliyi

335. Əgər əmanət qalığı bərabər fasilə ilə müəyyən vaxt anına verilərsə əmanətlərin orta qalığı orta kəmiyyətin hansı düsturu ilə hesablanar?

• Həndəsi orta kəmiyyət düsturu
• Artım tempi
√ Xronoloji orta kəmiyyətin düsturu
• Orta illik nisbi artım düsturu
• Sadə hesabi orta kəmiyyətin düsturu

336. Maliyyə statistikasının əsasını və ən əsas bölməsini nə təşkil edir?

• Səhiyyə və bank statistikası
• Müəssisə və təşkilatların maliyyəsi statistikası
√ Dövlət büdcəsi statistikası
• Bələdiyyə maliyyəsi statistikası;
• Rabitə və qiymətli kağızlar bazarı statistikası

337. 2008-ci ildə dövlətin büdcə gəliri 232.7 mln. dollar¸ 2009 -cu ildə isə 257.1 mln. dollar olmuşdur. Bu məlumata əsasən 2008-ci ilə
nisbətən 2009-cu ildə büdcə gəlirinin mütləq ifadədə dəyişməsini hesablayın

• 489.8 mln. dollar
√ 24.4 mln. dollar
• 24.8 mln. dollar
• 26.0 mln. dollar
• 257.1 mln. dollar

338. 2008-ci ildə dövlətin büdcə gəliri 232.7 mln. dollar¸ 2009 -cu ildə isə 257.1 mln. dollar olmuşdur. Bu məlumata əsasən 2008-ci ilə
nisbətən 2009-cu ildə büdcə gəlirinin nisbi ifadədə dəyişməsini hesablayın;

√ 10.5%;
• 24.8 mln. Dollar
• 24.4 mln. dollar
• 11.6%;
• 10.8%;

339. Zərər çəkmiş obyektlərin sığorta məbləğini onların sayına böldükdə alınan göstəriciyə statistikada nə ad verirlər?

√ Zərər çəkmiş obyektlərin orta sığorta məbləği
• Sığorta edilmiş obyektlərin orta sığorta məbləği
• Ümumi sığorta məbləği
• Zərər çəkmiş obyektlərin ümumi sığorta məbləği
• Sığorta edilmiş obyektlərin orta sığorta məbləği;

340. Verilən variantlardan düzgün olanını göstərin?

• likvidli vəsaitlər tez reallaşa bilməyən aktivlərdir
√ likvidli vəsaitlər tez reallaşa bilən aktivlərdir
• likvidli vəsaitlər debitor borclarının mühüm ünsürüdür
• likvidli vəsaitlər öhdəliklərin səviyyəsinə təsir etməyən aktivlərdir
• likvidli vəsaitlər reallaşa bilən aktivlərdir

341. Əhalinin ölkə ərazisində və ölkələr arasında hərəkətinə statistikada nə ad veririlər.

√ Əhalinin mexaniki hərəkəti
• Əhalinin təbii hərəkəti



• Əhalinin nigah prosesi
• Turizm
• İş axtarışı

342. 2007ci ildə əhalinin ümumi gəlmə əmsalının 4.6, ümumi getmə əmsalının 1.0 olduğunu bilərək əhalinin mexaniki artım əmsalını
hesablayın:

√ 3.6
• 3.2
• 4.6
• 3.5
• 1.0

343. Ümumi qəbul edilmiş qaydada uyğun olaraq əhalinin siyahiyaalınması neçə ildən bir keçirilir:

• 8
• 1
√ 10
• 5
• 2

344. Dogulanların sayından ölənlərin sayını çıxıb əhalinin orta sayına nisbətinin minə hasili statistikada nəyi anladır?

• təbii dogum əmsalını
• təbii ölüm əmsalını
√ təbii artım (azalma) əmsalını
• ümumi nigah və dogum əmsalını
• ümumi nigah əmsalını

345. Sığorta edilmiş bütün obyektlərin sığorta məbləğinin onların sayına bölün¬məsindən alınan göstəriciyə sığorta statistikasında nə ad
verirlər?

√ Sığorta edilmiş obyektlərin orta sığorta məbləği
• Zərər çəkmiş obyektlərin ümumi sığorta məbləği
• Ümumi sığorta məbləği
• Sığorta qaytarmalarının orta məbləği
• Zərər çəkmiş obyektlərin orta sığorta məbləği

346. Məhsul satışından daxilolmaların müəssisənin kapitalına nisbəti hansı göstəricini ifadə edir?

• səhmin rentabelliyini
• dövriyyəkapitalının rentabelliyini
√ kapitalın rentabelliyini
• satılmamış məhsulun rentabelliyini
• ümumi rentabelliyi

347. Büdcə xərclərinin funksional quruluşu nəyi nəzərdə tutur?

• dövlətin hərbi qüdrətini artırılması potensialını
• dövlətin siyasi gücünün səviyyəsini
√ dövlətin əsas funksiyalarına uygun xərcləərin tərkibini,
• dövlətin sosial siyasətinə uygun gəlir maddələrini
• dövlətin idarəetmə funksiyasına uygunlugun səviyyəsini

348.
Büdcə gəlirinin 762.1 mln. dollar¸ o cümlədən vergi daxilolmalarının 689.4 mln. dollar¸ qeyri-vergi daxilolmalarının 58.9 mln. dollar¸
kapital əməliyyatlarından gəlirlərin 6.9 mln. dollar¸ əldə edilmiş rəsmi transfertlərin 6.9 mln. dollar olduğunu bilərək Büdcə gəlirində
vergi daxilolmalarının xüsusi çəkisini hesablayın:

√ 90.5 %;
• 7.9%;
• 7.7%;



• 86.0%;
• 89.9%;

349.
Büdcə gəlirinin 762.1 mln. dollar¸ o cümlədən vergi daxilolmalarının 689.4 mln. dollar¸ qeyri-vergi daxilolmalarının 58.9 mln. dollar¸
kapital əməliyyatlarından gəlirlərin 6.9 mln. dollar¸ əldə edilmiş rəsmi transfertlərin 6.9 mln. dollar olduğunu bilərək Büdcə gəlirində
Qeyri-vergi daxilolmalarının xüsusi çəkisini hesablayın:

√ 7.7%;
• 7.9%;
• 90.5 %;
• 86.0%;
• 89.9%;

350. Hər ayın əvvəlinə dövriyyə vəsaitlərinin qalığı haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir: 1.04 – 200 1.05-220 1.06-240 1.07 – 260
Xronoloji orta kəmiyyəti müəyyən edin:

• 236.0
• 232.0
• 235.0
√ 230.0
• 231.0


