
 

1. Пааше индексі 

A) базистік кезеңмен салыстырғанда есепті кезеңдегі бағалардың өзгеруін 

анықтайды 

B) тауарлар мен қызметтердің қаншаға арзандағанын немесе 

қымбаттағанын анықтайды 

C) есептік кезеңмен салыстырғанда базистік кезеңдегі бағалардың 

өзгеруін анықтайды 

D) есептік кезеңмен салыстырғанда базистік жылдағы қызметтердің ғана 

бағасының өзгеруі 

E) инвестициялық тауарлардың есептік кезеңдегі бағасының өзгеруін 

сипаттайды 

F) базистік кезеңдегі тұтыну қоржынының құрамындағы тауарлардың 

өзгерісін сипаттайды 

G) номиналды және нақты жалпы ішкі өнімнің өзгерістерін сипаттаайды 

H) базистік жылдағы және есепті жылдағы жалпы ішкі өнімі 

дефляторының айырмашылығын сипаттайды 

2. Ұлттық табыс 

A) таза ұлттық өнім минус жанама салықтар 

B) барлық өндіріс факторлары иелерінің табысы 

C) рента, пайда, пайыз, жалақы, салықтар, амортизация 

D) таза ұлттық өнім плюс жанама салықтар 

E) фирмалардың салықты төлегеннен кейінгі табысы 

F) үй шаруашлықтарының табысы 

G) таза ұлттық өнім минус экспорт 

H) жалпы ішкі өнім минус амортизация 

3. Экономикалық циклдің жандану фазасында 

A) өндірістің көлемі біртіндеп өседі 

B) қосымша жұмыс күші тартылады 

C) кәсіпкерлердің пайдасы өседі 

D) өндіріс көлемі біртіндеп азаяды 

E) жұмыссыздық орын алады 

F) кәсіпкердің пайдасы біртіндеп азаяды 

G) халықтың табысы біртіндеп кемиді 

H) толық жқмысбастылық орын алады 

4. Жұмыс іздеп жүрген және оған кірісуге дайын адамдар тобы 

A) фрикциондық жұмыссыздық құрайды 

B) ерікті жұмыссыздықты құрайды 

C) құрылымдық жұмыссыздықты құрайды 

D) циклдік жұмыссыздықты құрайды 

E) технологиялық жұмыссыздықты құрайды 

F) маусымдық жұмыссыздықты құрайды 

G) табиғи жұмыссыздықты құрайды 

H) еңбекке қабілетсіз адамдарды құрайды 

  



 

5. Жиынтық сұраныстың бағалық емес факторлары 

A) салықтар мөлшерлемелері 

B) тұтынушылардың тандауының өзгеруі 

C) өндіріске озық технологияларды енгізу 

D) өндіріске салынатын салықтар 

E) ресурстар бағасының өзгеруі 

F) инфляция жән дефляция 

6. Kелешекте күтілетін табыстың артуы 

A) сатып алуды жоспарлап отырған тауар көлемін арттырады 

B) жиынтық сұранысты арттырады 

C) сатып алуды жоспарлап отырған тауар көлемін қысқартады 

D) жиынтық сұранысты қысқартады 

E) жиынтық ұсынысты арттырады 

F) жиынтық ұсынысты қысқартады 

G) инфляцияның төмендеуіне әкеледі 

7. Tұтынуға деген орташа бейімділік 

A) APC=C/Yd 

B) APC=C/Yd×100 

C) МPC=C/Yd 

D) APC=ΔC/Yd 

E) APS=S/Yd×100 

F) MPC+MPS=1 

G) MPS=ΔS/ΔYd 

H) APC=C/ΔYd 

8. Импорт пен нақты ЖІӨ арасындағы өзара байланыс 

A) импортқа шекті бейімділік 

B) экспортқа шекті бейімділік 

C) тұтынуға шекті бейімділік 

D) жинақтауға шекті бейімділік 

E) орташа тұтынуға бейімділік 

F) орташа жинақтауға бейімділік 

9. Дербес шығын 

A) ЖІӨ-ге байланысты өзгермейтін инвестиция 

B) мемлекеттік шығын мен экспорт қосындысы 

C) нақты ЖІӨ-ге байланысты өзгеретін компонент 

D) тұтыну шығынынан импортты шегергендегі сома 

E) жиынтық шығынынан импортты шегергендегі сома 

F) номиналды ЖІӨ-ге байланысты өзгеретін трансферт 

  



 

10. Фискалдық (бюджет-салық) саясатты жүзеге асыру кезінде салықтардың 

ұлғаюы 

A) тұтынушылық шығыстардың төмендеуіне әкеледі 

B) инвестициялық шығыстардың төмендеуіне әкеледі 

C) жиынтық сұраныстың төмендеуіне әкеледі 

D) тұтынушылық шығыстардың артуына әкеледі 

E) инвестициялық шығыстардың артуына әкеледі 

F) жиынтық сұраныстың артуына әкеледі 

G) жиынтық ұсыныстың артуына әкеледі 


