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Rubrika-Sual
1) Şəkərin qiymətində 10 % artım onun istehlakını 5 %
azaldır. Qiymətdə artım ev təsərrüfatlarını məcbur edir ki:
a.
şəkərə
çox
pul
xərcləsinlər.
b.
şəkərə
az
pul
xərcləsinlər
c.
şəkərə
eyni
miqdarda
pul
xərcləsinlər.
d. şəkər əvəzedicisi olan kofe və çayın istehlakını
artırsınlar
2) İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi neçənci ildə dövlət
qeydiyyatindan keçib?
a. 2001
b. 1996
c. 2003
d. 1999
3)Əgər ölkə iqtisadiyyatı inflasiyadan əziyyyət çəkirsə bu
problemin təsirini azaltmaq üçün hansı fiskal siyasət
həyata keçirilməlidir?
a. Pul təminatını artırmaq
b. Hökumətin xərcləmələrini artırmaq
c. Vergiləri artırmaq
d. Reservləri artırmaq
e. Defisit xərcləri artırmaq
1)Əgər almanın təchizatı azalarsa, aşağıdakılardan hansı
hal ümumilikdə bazarda baş verəcək?
a. Almaya tələbat azalacaq
b. Alma istehsalçılarının xərcləri azalacaq
c. A və B cavablarının hər ikisi
d. Almanın qiyməti artacaq
e. Yuxarıdakılardan heç biri
2)Aşağıdakılardan hansı böyük ehtimalla kofeyə olan
tələbatı artıracaq?
a.
b.
c.

Istehlakçı gəlirlərinin azalması
Kofenin qiymətinin azalması
Kofenin ən yaxın əvəzedicisi olan çayın
qiymətinın artması
d. Braziliyada kofe-istehsal edən regionlarda
quraqlığın baş verməsi
3) Əgər bir ölkə qizil standartı üzərində olarsa, onda
a) Yalnız qizil sikkə və kağız əskinaslardan pul kimi
istifadə etmək olar
b) Həmin ölkənin məzənnəsi rahatlıqla qızıla çevrilə
bilər
c) Qızıl, hər hansı bir formada, pul kimi istifadə
olunmalıdır
d) Banklar borc verə bilməyəcəklər

Samir Veliev
Vusal Nabiyev
Mirjavad Seyidzada
Mammad Hassan
Qasimov

1)OPEC sozunun acilisi nedir?
2)"Makroiqtisadiyyat"-ın öyrəndiyi 3 əsas sahələri qeyd
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Mirjavad Seyidzada

3)"Mikroiqtisadiyyat"-ın banisi kimi adətən kimi hesab
edirlər?
Adam Smith

Mammad Hassan
Qasimov
Fəridə Əsədullayeva
Mammad Hassan
Qasimov

Azer Ebilov

1)Beynəlxalq ticarətdə istifadə olunan “Tarif” termini
a)Ölkəyə daxil olan məhsullara limitin tətbit edilməsinə
deyilir
b)İstehsalçı ölkədən çıxarılan məhsulun qiymətinə deyilir
c)İxracı stimulaşdırmaq üçün hökumətin tətbit etdiyi
ödənişdir
d)Idxala tətbiq edilən vergidir
2)İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə kənd təsərrüfatı
məhsuldarlığının aşağı olmasının səbəbi əsasən yaranır
a) Resursların, o cümlədən torpağın qıtlığından
b) Kənd yerlərdən şəhərlərə miqrasiyadan
c) ərzaq məhsullarına effektiv tələbin çatışmazlığından
d) Ferma ləvazimatlarına həddindən çox investisayların
yatırılmasından

D

A

07.11.12
Zöhrab Kəlbəcərli

Fəridə Əsədullayeva

3)Əgər bir qrup ölkələr öz aralarında ticarət bariyerlərin
ləğv edərlərsə və digər ölkədən gələn məhsullara eyni tarif
tətbiq edərlərsə onda onlar
a)
b)
c)
d)

Ümumi bazar yaradırlar
Gömrük ittifaqı yaradırlar
Federasiya yaradırlar
Azad ticarət zonası yaradırlar

B

1)“De-requlasiya” prosesində hökumət
Samir Veliev
Emin Shirinov
Samir Veliev

Nigar Bagirzade
Emin Shirinov
Vahid Shirinov

Valid Memmedli
Emin Shirinov

a)özəl sektor monopoliyaların dağıdır
b) Ölkədə girişə tətbiq olunan bariyerləri aradan qaldırır
c) Ölkədə girişə və minimum məhsul kefiyyəti
standartlarına tətbiq olunan bariyerləri aradan qaldırır
d) Kommunal xidmətləri özəl sektora satır

C

2) ƏDV hansı növ vergiyə misaldır
a) Ad valerom
b) Birbaşa vergi
c) Aksiz vergisi
d) Spesifik vergi

A

3) İnflasiyanı ölçmək üçün adətən istifadə olunan index
adlanır
a) İstehsalçı Qiymət indeksi
b) ÜDM deflatoru
c) Topdansatış qiymət indeksi
d) İstehlakçı qiymət indeksi
1)"MFN" iqtisadi beynəlxalq terminin açılışı nədir? Tam
cavablar qəbul olunacaq, dil baxımdan fərq etmir.

08.11.12

D

Most
favored
nation

2)Milliləşdirmə deyəndə
Mammad Hassan
Qasimov

Ibrahim Mamedov

a) İctimai sektor tərəfdən ictimai kompaniyalara sahib
çıxmaq nəzərədə tutulur
b) İctimai sektor tərəfdən özəl kompaniyalara sahib
çıxmaq nəzərdə tutulur
c) Özəl sektor tərəfdən ictimai kampaniyalara sahib
çıxmaq nəzərdə tutulur
d) Yuxarıdakılardan heç biri

B

09.11.12

Mirjavad Seyidzada

Ulvi Merdeliyev

Mammad Hassan
Qasimov
Elşen Velizade
Fəridə Əsədullayeva

Yusif Yusifov

Emin Shirinov

3)Aşağıdakı məhsul və ya xidmətlərdən hansıları ideal
azad-bazar iqtisadiyyatında təmin edilməzdi?
a) İctimai nəqliyyat sistemi
b) Pensiyalar
c) Mlli müdafiə
d) Təhsil

C

1)Əgər inflasiya gözləntiləri artarsa, onda Filips xətti
a)sağ tərəfə sürüşəcək
b)sol tərəfə sürüşəcək
c)vertikal olacaq
d) Yuxarıya mayili olacaq

A

2) Azad bazar iqtisadiyyatında resursların paylanması
a) Istehlakçı səsverməsi əsasında müəyyən edilir
b) Mərkəzi hökumətin planlaşması əsasında
müəyyən edilir
c) İstehlakçıların tərcihləri əsasında müəyyən edilir
d) Firmaların gəlirlərinin səviyyəsi əsasında
müəyyən edilir

C
12.11.12

3) Fərz edin ki 1990 və 1998 ci illər arasında nominal
ÜDM ( ümüm daxili məhsul) 5 trilyon dollardan 8.3
trillyon artır və qiymət indeksi 100 dən 140-a qalxır.
Aşağıdakılardan hansı 1998-ci ildəki qiymətləri nəzərə
almaqla 1990-cu il üçün olan ÜDM-ni göstərir?
B

Vahid Shirinov

Emin Shirinov

Rafiga Hamzayeva

a. $5.93 trilyon
b. $7 trilyon
c. $8.3 trilyon
d. $11.63 trilyon
1) Iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün, bir ölkənin
_________davamlı olaraq artım olmalıdır.
a)Nominal ÜDM-də
b)Milli gəlirlərində
c)Real ÜDM-də
d) Xalis milli məhsulunda
E)İnflasiyasında
2) Tutaq ki, hansısa ölkənin 1000 nəfər əhalisi var. Cəmi
əhalidən 200 nəfəri işsizdir, 500 nəfər isə işləyir. Bu halda
aşağıdakı mühakimələrdən hansı doğrudur?

C

D

Vahid Shirinov

Sanan Qahramanov

Alex Platz

Emin Shirinov

a) Sual səhvdir, çünki sualda 300 nəfərin ya işsiz olması,
ya da işlə təmin olunması haqda məlumat verilmir.
b) Əmək qabiliyyətli əhalinin 50%-i işlə təmin olunub.
c) İşsizliyin dərəcəsi 20%-dir.
d) Bu ölkənin əmək qabiliyyətli əhalisinin sayı 700 nəfərə
bərabərdir.
3) İdeal rəqabətin hökm sürdüyü sənaye ölkəsində şirkətlər
toksik tullantıların zərərsizləşdirilməsinə əlavə xərc
çəkmir, onu çaya tökürlər. Bu halda hökumətin
resurslardan daha səmərəli istifadəni təmin etmək
fəaliyyəti sənaye məhsullarında və məhsulların
qiymətlərində hansı aşağıdakı dəyişikliyə gətirib çıxara
bilər?
Məhsul
a) Azalma
b) Azalma
c) Artım
d) Artım
e) Artım

Qiymət
Azalma
Artım
Azalma
Artım
Heç bir dəyişiklik

13.11.12

B
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1) Amerika Birləşmiş Ştatlarında İstehlakçı Qiymət
İndeksini hansı agentlik hesablayır və o barədə hesabat
verir?
A)Federal Reserv Heyyəti
B)Əmək Statistika Bürosu
c)Maliyyə Departamenti
D)İqtisadi Təhlil üzrə Büro
E)İqtisadi Tədqiqat üzrə Milli Büro
2) Əgər Yaponiyada qiymət indeksi 2004-cü ildə 200 və
2005-ci ildə 220 olubsa, onda bu iki-il ərzində inflasiya
dərəcəsi nə qədər olub?
A: 5%
B: 8%
C: 10%
D: 20%
E: 25%
3) Aşağıdakılardan hansı Azərbaycanın ÜDM-in artırar?
a. “ NAZ” avtomobil kompaniyasının Yaponiyada
maşın istehsalına və satışına başlaması
b. Mercedes-Benz şirkətinin Bakıda maşın
istehsalına və satışına başlaması
c. Azərbaycanlı sərmayəçinin “ NAZ”
kompaniyasının səhimlərinin 100-nü alması
d. Azərbaycanlı sərmayəçinin Mersdes-Benzin
səhimlərinin 100-nün alması
1) Hər hansı bir ölkənin iqtisadıyyatını nominal ÜDM və
ÜDM deflatorlarının aşağıdakı qiymətləri ilə nəzər alın:
Nominal ÜDM (2006): $2,400
Nominal ÜDM (2005): $2,100
ÜDM deflatoru(2006): 120
ÜDM deflatoru( 2005): 105
Belə olduqda, onda real ÜDM-nin inkişaf dərəcəsi 2005-ci
ildən 2006-cı ilə kimi nə qədər olub?
A. 0 faiz
B. Təqribən 1.05 fazi
C. Təqribə 1.10 faiz
D. Təqribən 6 faiz
E. Təqribən 14.3 faiz
2) Baba nəvəsinə deyir: Mən 1940-cı ildə sənin yaşında
olanda bir saat üçün 2 dollar qazanırdım.
Nəvə isə babasına belə deyir: Baba, indiki dövrdəki
qiymətlərlə sənin qazandığın mənimkindən 2 dəfə çox
edir.
Beləliklə, əgər 1940-cı ildə İstehlak Qiymətləri İndeksi
(İQİ) 14 idisə və siz hazırda bir saata 14 dollar
qazanırsınızsa, onda siz yuxarıdakı mühakiməni irəli
sürəndə fərz etdiyiniz İQİ-nin hazırkı səviyyəsi nə
qədərdir?
A. 142
B. 168
C. 196
D. 200
E. 392
3) Duopolya _____________________

B

C
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B

A
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C
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A.
İki məhsul istehsal edən 1 istehsalçının monopoly
bazarında məhsulları satanda baş verir
B.
İki məhsul istehsal edən bir neçə istehsalçıların
rəqabət olan bazarda rəqabət aparanda baş verir
C.
Hər hansı bir məhsul istehsal edən iki
istehsalçıların eyni bazarda rəqabət aparanda baş verir
D.
İki məhsul istehsal edən iki istehsalçıların
oligopolya olan bazarda rəqabət aparanda baş verir.
1) Rəqabət bazarında ət məhsullarının qiyməti müəyyən
olunur:
A. Hökumət tərəfindən
B. Biznes monopoliyaları tərəfindən
C. Tələb-təklif əsasında
D. İstehlakçı Qiymət İndeksi əsasında
2) İyunun 12, 2012-ci ildə Dünya Bankı açıqladığı “Qlobal
İqtisadi Prospektlər” hesabatında 2012-13-cü maliyyə
illərində Hindistan iqtisadiyyatının neçə faiz artacaqını
qeyd edib?
a. 6.9 faiz
b. 7.2 faiz
c. 7.9 faiz
d. 7 faiz
3) Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişin (GATT)
yaradılmasının nəticəsi nə oldu?
A. II Dünya Müharibəsindən sonra qeyri-tariff
baryerlərində azalma baş verdi
B. Yalnız 1970-ci ildən sonra tariflərdə azalma baş verdi
C. II Dünya müharibəsindən sonra tariflərdə azalma baş
verdi
D. 1950-ci illərdən sonra tariflərdə artım baş verdi
1) ÜDM-i hesablayarkən aşağıdakılardan hansı investisiya
kimi nəzərə alınır?
A. İstiqrazların satışından əldə olunan gəlir
B. “Azərsun Holdinq”in səhmlərinin satılan hissəsi
C. Ev təsərrüfatının istismar müddəti 20 il olan yeni
avtomobil alması
D. Yeni evin tikilməsinə qoyulan vəsait
E. Universitet tələbəsi tərəfindən ödənilən təhsil haqqı
2) Tutaq ki, Bakı şəhərində taksidə gediş haqqı 20 faiz
artır, amma metroda gediş haqqı dəyişmir. Bu halda
taksidə yüksək gediş haqqının olması nəticəsində metrodan
əldə olunan ümumi gəlir________, taksi fəaliyyətindən
əldə olunan gəlir isə __________
(Boş buraxılan yerləri düzgün cavabla doldurun).
a. Azalacaq; Arta və ya azala bilər
b. Artacaq; Arta və ya azala bilər
c.Ya artacaq, ya da azalacaq; Artacaq
d. Ya artacaq, ya da azalacaq; Azalacaq
3) “ İqtisadiyyat” sözü yunan sözü olan “ oikonomos”
sözündən gəlir və mənasi
A)ətraf mühit deməkdir
B)İstehsal deməkdir
C) Ev təsərrüfatların idarə etmək deməkdir
D) Qərar qəbul edənlər deməkdir
E)Yuxarıdakılardan heç biri
1) 2. İstehlakçı Qiymət İndeksinin alternativ adı nədir?
A. Paasche Index

C

C

16.11.12
A

C

D

B

C

19.11.12

L-khan Mashayev
Abdulla Shaiq
Tural KareemLee

B. Laspeyres Index
C. Keynes Index
D. Mundell Index
2) Mərkəzi Bankın hökumətin müdaxiləsindən sərbəstliyi
nə qədər yüksək olarsa inflasiya da bir o qədər yüksək
olar.

Emin Shirinov

Vahid Shirinov

A. Assimetrik məlumat vasitəsilə bazarlar
B. İqtisadi elmdə psixoloji tədqiqat
C. Ticarət modelləri və yerləşmə

Emin Shirinov

20.11.12
A

A.Səhf
B.Düz
3) Okun qanununa görə, işsizlik səviyyəsindəki 1 % artım
ÜDM-də neçə faiz itki ilə nəticələnir?
A.3
B.2
C.4
D.5
1) 1. Joseph E. Stiglitz 2001-ci ildə ____görə Nobel
mükafatına layiq görülüb? ( Boş qalan yeri doldurun)

Samir Veliev

B

B

A

Sara Memmedova

Alemdar Bayrak

Samir Gasimov

Samir Veliev
Nurlan Hacızadə

Amin Humbetov

Ziver Memmedcan
Elgun Ibrahim
Mehemmedelizade
Rakhshanda Alili
Elmin Ibrahimov

Mammad Hassan
Qasimov

2) Bu cümlə kimə aiddir: “mən hər bir şəraitdə vergilərin
azadılmasının tərəfdarıyam. Yəni nə vaxt mümkün olarsa heç bir bəhanə, heç bir səbəb olmadan belə”.
A. Ronald Reagan
B. Milton Friedman
C. Margaret Thatcher
D. Friedrich Hayek
3) Xam neftin qiymət aşağı düşəndə:
a)Benzinə olan tələbat çox güman ki aşağı düşəcək
b)Benzinə olan tələbat çox güman ki artacaq
c)Benzinin təchizatı çox güman ki artacaq, və onun qiymət
çox güman ki azalacaq
d)Benzinin təchizatı çox güman ki azalacaq, və onun
qiyməti çox güman ki artacaq.
1) Əgər ABŞ dollarının dəyəri artarsa, böyük ehtimalla bu
prosesin ABŞ məhsullarının digər ölkələrə ixracına nə
kimi təsiri ola bilər?
A. İxrac çoxalacaq
B. İxrac azalacaq
C. İxrac dəyişməz qalacaq
D. Yuxarıdakılardan heç biri
2) “Siyasi İqtisadiyyat və Vergi prinsipləri barədə”
kitabında David Rikardonun inkişaf etdirdiyi ən mühüm
konsepsiya nə idi?
A.Ümüm Daxili Məhsul
B. Real Valyuta Məzənnələri
C. Defisit Xərclənməsi
D. Müqayisəli Üstünlük
3) Bir saata Samir ya 6 pizza və ya da 12 tort hazırlaya
bilər. Elşən isə ya 6 pizza və ya da 18 tort hazırlaya bilər.
Pizza hazırlanmasında _____üstünlüyə malikdir. ( Boş
qalmış yeri doldurun)
A.Elşən mütləq
B.Elşən müqayisəli
C.Samir müqayisəli
D. Samir mütləq
1) Tarifin tətbiq edilməsi istehlakın_______və
idxalın______səbəb olur. (Boş qalan yerləri doldurun)
A. qalxmasına, qalxmasına
B. enməsinə, qalxmasına

B

21.11.12

C

B

22.11.12
D

C

C

Fəridə Əsədullayeva
Sevinj Valiyeva

Ulviyye
Memmedzade
Нури Х-ев

Xezer Bagirli

Tural Gurbanov

Samir Veliev

Samir Veliev

Roya Huseynova

Vahid Shirinov
Akshin Ibishov

Amin Humbetov

C. enməsinə, enməsinə
D.qalxmasına, enməsinə
2) Əgər sizin gəliriniz iki dəfə artarsa və aldığınız
məhsulların da qiyməti iki dəfə artırsa, onda sizin bu
məhsullara qarşı olan təlabatınız çox güman ki________. (
Boş qalan yeri doldurun)
A.artacaq
B.dəyişməyəcək
C.azalacaq
D. sürüşəcək
3) Aşağıdakılardan hamısı Zəif İnkişaf Etmiş ölklələrin
inkişafına maneə kimi göstərilə bilər YALNIZ birindən
başqa:
A.resursların çatışmazlığı
B.sərmayənin aşağı səviyyədə olması
C.əhalinin sayının aşağı olması
D.zəif infrastruktura
E.zəif insan kapitalı
1) ABŞ-ın Florida ştatında soyuqların düşməsi portağal
məhsulunu ciddi olaraq azaltdı, və nəticədə Kaliforniyada
portağal məhsullarının qiyməti qalxmaqa məcbur oldu.
Aşağıdakılardan hansı bu vəziyyətin izahını daha ətraflı
verir?
A.Florida portağalının təchizatı aşağı düşdü və bu da
Kaliforniya portağalının təchizatını, o cümlədən onun
qiymətinin artmasına səbəb oldu
B.Florida portağalının təchizatı aşağı düşdü və bu da
Kaliforniya portağalının təchizatının azalmasına, onun
qiymətinin isə artmasına səbəb oldu
C.Florida portağalının təchizatı aşağı düşdü, bu da onun
qiymətinin artmasına və Kaliforniya portağalına tələbatın
artmasına səbəb oldu
D.Şaxta ucbatından Florida portağalına olan təlabat azaldı
və bu da Kaliforniya portağalının qiymətinin qalxmasına
və ona qarşı tələbatın artmasına səbəb oldu.
2)
Əgər bir hökumət xalqın rifahın artırmaq istəyirsə o bu
məqsədə çatmaq üçün daha yaxşı olardı_______
a.
Yerli sənayenin beynəlxalq ticartədən qorumaqla
nail olsun
b.
Firmaların fəaliyyət göstərə biləcəyi məsələləri
nizamlamaqla nail olsun
c.
Potensial rəqabət aparanların bazarlara daxil
olmasına məhdudiyyət qoyan bariyerləri azaltmaq yolu ilə
nail olsun
d.
Bizneslərini itirmək təhlükəsində olan firmalara
subsidiyalar verməklə nail olsun
3) Beynəlxalq Valyuta Fondunun ( BVF) keçmiş başçısı
olan Dominike Straus-Kanı kim əvəz etdi?
A. Fu Yinq
B. Kristine Laqarde
C. Timoti Qeithner
D. Mario Draqhi
1) Beynəlxalq ticarət qarşılıqlı olanda faydalı olur, çünki o
A. Hər bir ticarət tərəfdaşına istehsal etdiyi ən yaxşı hansı
məhsul üzrə ixtisaslaşmağa imkan verir
B. Yerli sənayenin rəqabətliliyini azaldır və bu da yerli
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istehsalçıların qiymət artırmasını daha da asanlaşdırır
C. Ticarət edən tərəfdaşlara özlərinin birgə məhsullarının
istehsalını genişləndirməyə imkan verir
D. Yuxarıdakıların hamısı düzdür
E. A və C cavabları düzdür, B isə səhvdir.
2)1990-ci ilin əvvələrindən Britaniya iqtisadiyyatı
resesiyadan uzaqdır
Düz
Səhv
3) Aşağıdakılardan hansı hökumətin əsas makroiqtisadi
məqsədlərindən biri DEYİL?
A.Davamlı iqtisadi inkişaf
B.Məşğulluq səviyyəsinin yüksək olması
C. Xam neftin qiymətində enmə
D.Aşağı və stabil inflasiya
1) Fərz edin ki hökumət xərcləri 10 % artırır və həmçinin
də vergiləri də 10 % qaldırır. Belə olduqda, biz bu
siyasətin_____
a.Milli gəlirin səviyyəsinə mühüm təsirinin olmayacaqını
gözləyə bilərik
b.Milli gəlirə daraltma effektinin olacaqını gözləyə bilərik
c.Milli gəlirə genişləndirmə effektinin olacaqını gözləyə
bilərik
d.Yuxarıdakılardan heç biri
2) Hökumət xərclərinin səviyyəsində azalmanın baş
verməsi inflasiyanı azaldacaq, lakin ola bilər ki məhsulun
potensial səviyyəsinə isə mənfi təsir göstərsin.
A. Düz B. Səhv
3) " Barter" iqtisadi termini nə deməkdir?
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1) Bu sitat kimə aiddir: “ Mən “ ucuz” sözünü yüksək
qiymətləndirənlərdən deyiləm. O şərəf simvolu deyil,
əksinə ümidsizlik göstərcisidir. Çünki ucuz qiymətlər ucuz
məhsullara, ucuz məhsullar ucuz insanlara, və ucuz
insanlar isə ucuz ölkəyə sonda gətirib çıxarır”.
A. Pat Buchanan
B. William McKinley
C. Jimmy Hoffa
D. Benito Mussolini
2) Bu sitat kimə aiddir: “ Dünyada heç bir nəsilin, bizdə
indi olduğu kimi, heç kəsə laqeyd qalmayan qlobal
iqtisadiyyat yaratmaq imkanı olmamışdır. Bu çox gözəl
imkandır bizim üçün, amma eyni zamanda da böyük
məsuliyyətli işdir”.
A. Margaret Thatcher
B. Bill Clinton
C. Luiz Ignacio "Lula" da Silva
D. James Wolfensen
3) Bu sitat kimə məxsusdur: “Böyük Depresiya, başqa
dövrlərdə baş verən kəskin işsizlik kimi, özəl
iqtisadiyyatın qeyri-stabilliyindən deyil, daha çox
hökumətin düzgün idarə etməməsindən baş verdi.”
A.Ronald Ragon
B.Adam Smith
C.John Maynard Keynes
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1) Aşağıdakılardan hansı məhsul və xidmətlərin xaricdə
istehsal olunmasına, ancaq onların istehlakının isə
Azərbaycanda baş verməsinə istinad edir?
A. İdxal
B. İxrac
C. Xalis xarici investisiya
D. Xalis ixrac
2) Hər hansı bir inkişaf etməkdə olan ölkənin ən mühüm
xarakteristikalarından biri____
A. həmin ölkədə xəstəliklərin səviyyəsinin nisbətən
yüksək olması
B. həmin ölkədə adambaşına düşən gəlir aşağı olması
C. A və B cavablarının hər ikisi
D. A və B cavablarının heç biri
3) Aşağıdakılardan hansı bütün vergi və digər gəlirlərin
hökumət xərclərini bir ildə üstələyəndə baş verir?
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A.Büdcə qalığı
B.Balanslaşdırılmış büdcə
C.Büdcə kəsiri
D.Hökumət borcları
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