Тестови въпроси по макроикономика
1. Микроикономиката е дял на икономическата наука, който се занимава с:
а) изследването на икономическите агрегати
б) поведението на индивидуални пазарни субекти
в) ефектите и последствията от съвкупното пазарно поведение на всички
икономически субекти
г) определянето на националния доход
2. Макроикономиката е дял на икономическата наука, който се занимава с:
а) ефектите и последствията от съвкупното пазарно поведение на всички
икономически субекти
б) определянето на индивидуални пазарни цени
в) поведението на индивидуални пазарни субекти
г) съответствието между търсене и предлагане на определени стоки и услуги
3. Показатели като съвкупния доход, безработицата и инфлацията се изследват
от ____, докато определянето на цените и изследването на процесите на
индивидуални пазари се изучава от ____:
а) позитивния анализ/нормативния анализ
б) нормативния анализ/позитивния анализ
в) микроикономиката/макроикономиката
г) макроикономиката/микроикономиката
4. Кое от следните твърдения е позитивно икономическо твърдение:
а) Обществените очаквания са минималната работна заплата да бъде
увеличена.
б) Повишаването на цените на петрола води до по-слабо използване на лични
автомобили.
в) Данъците не трябва да се увеличават в отговор на кризата.
г) Цените на храните трябва да се задържат посредством правителствена
намеса.
5. Основните видове потоци в макроикономиката са:
а) поток на стоки и услуги
б) поток на разходи и поток на доходи
в) материален и паричен поток
г) потребителски и производствен поток
6. Потокът на производствени фактори включва:
а) работна заплата, печалба, рента
б) труд, капитал, земя
в) стоки, услуги, блага
г) приходи, разходи, доходи
7. Потреблението и производството се уравновесяват посредством:
а) потока на производствени фактори и потока на стоки и услуги
б) потока на разходи и потока на доходи
в) потока на ресурси и потока на производствени фактори
г) всички посочени
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8. Съвпадението между разходи и доходи:
а) е в основата на пазарния механизъм
б) е присъщо само за пазара на стоки и услуги
в) е характерно само за факторните пазари
г) не е присъщо нито на стоковите, нито на факторните пазари
9. Отпускането на пенсии, стипендии и социални помощи за домакинствата се
определя като:
а) трансферни платежи
б) правителствени разходи
в) задължителни минимални резерви
г) фискална политика
10. Според кръговата диаграма на дохода домакинствата представят страната
на ____ на факторните пазари, докато фирмите определят пазарното ____ на
производствени фактори.
а) търсенето/търсене
б) предлагането/предлагане
в) търсенето/предлагане
г) предлагането/търсене
11. Според кръговата диаграма на дохода домакинствата предоставят ____ и
получават ____, който когато се ____ се превръща в ____ за предприятията:
а) фактори за производство/паричен доход/спести/капитал
б) икономически ресурси/паричен доход/изразходи/капитал
в) икономически ресурси/паричен доход/изразходи/разходи за продажби
г) фактори за производство/паричен доход/спести/собственост
12. Инструмент на фискалната политика не е:
а) данъчната ставка
б) правителствените покупки
в) продажбата на държавни ценни книжа г) трансферните платежи
13. Обособяването на икономическите сектори в националната икономика е въз
основа на отчитането на:
а) общите доходи и разходи
б) общите приходи и разходи
в) националната принадлежност на икономическите агенти
г) трансакциите със стоки, услуги и доходи
14. От домакинствата изтичат:
а) лихви по депозити
б) преводи от чужбина
в) спестявания
г) трансферни плащания
15. Разходите за покупка на стоки и услуги са:
а) доход за домакинствата
б) разход за фирмите
в) разход за домакинствата и разход за фирмите
г) разход за домакинствата и доход за фирмите
16. Правителствените покупки се вливат в доходите на:
а) домакинствата
б) фирмите
в) банките
г) финансовите пазари
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17. Разликата между получаваните лихви по кредитите и получаваните лихви
по депозитите определя:
а) остатъка на реалния сектор
б) остатъка на публичния сектор
в) остатъка на външния сектор
г) остатъка на финансовия сектор
18. Правителствените покупки, трансферните плащания и субсидиите са част
от:
а) разходите на публичния сектор
б) доходите на фискалния сектор
в) остатъка на държавния сектор
г) приходите на публичния сектор
19. Преките данъци са:
а) вливания за частния сектор и изтичания за публичния сектор
б) вливания за публичния сектор и изтичания за частния сектор
в) остатък за частния сектор и вливания за публичния сектор
г) вливания за частния сектор и остатък за публичния сектор
20. Спестяванията се правят от ____, а инвестициите от ____.
а) фирмите/домакинствата
б) домакинствата/фирмите
в) банките/правителството
г) правителството/фирмите
21. Печалбата на предприятията се използва при потреблението на:
а) домакинствата
б) публичния сектор
в) банковия сектор
г) външния сектор
22. Спестяванията на правителството се влагат в:
а) потребление на стоки и услуги от домакинствата
б) инвестиции за предприятията
в) доходите на банковия сектор
г) всички посочени
23. От гледна точка на националната икономика вносът на стоки и услуги е
____, а износът на стоки и услуги е ____:
а) разход/доход
б) вливане/изтичане
в) остатък/остатък
г) разход/изтичане
24. Икономиката, в която икономически агенти са домакинствата, фирмите и
правителството се характеризира със следните компоненти на дохода:
а) Y=C + I
б) Y=C + I + G
в) Y=C + I + G + NX
г) всички посочени
25. Кое от следните би повишило стойността на БВП?
а) китайските производители на автомобили в Ловеч започват да произвеждат
и продават автомобили в Китай
б) китайските производители на автомобили в Ловеч започват да произвеждат
и продават автомобили в България
в) български инвеститор купува 10 % от акциите на китайските производители
на автомобили в Ловеч
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г) български инвеститор продава 10 % от акциите на своето предприятие на
китайските производители на автомобили в Ловеч
26. Кое от посочените не се включва в потреблението на домакинствата?
а) покупката на нов дом
б) стоките за дълготрайна употреба
в) услугите по поддържане на дома
г) образователни услуги
27. Промените в запасите ще бъдат положителна величина, когато:
а) производството надвишава реализираните продажби
б) производството е по-малко от реализираните продажби
в) чистият износ е положителен
г) чистият износ е отрицателен
28. Кое от следните най-добре описва разликите между брутния вътрешен
продукт (БВП) и брутния национален продукт (БНП)?
а) БВП измерва продукта, произведен в рамките на националната икономика,
докато БНП измерва само продукта, произведен от резиденти
б) БВП измерва продукта, произведен от резиденти в рамките на националната
икономика, докато БНП измерва целия продукт, произведен в рамките на
националната държава
в) БВП измерва продукта, произведен от резиденти, докато БНП измерва
продукта, произведен в рамките на националната икономика
г) БВП измерва целия продукт, произведен в рамките на националната
икономика, докато БНП измерва продукта, произведен от резиденти в рамките
на националната икономика
29. Ако вносът на стоки и услуги надвишава износа на стоки и услуги, можем
със сигурност да заключим, че:
а) БНП надвишава БВП
б) БВП надвишава БНП
в) чистият износ е положителен
г) чистият износ е отрицателен
30. Отклоненията на фактическия от потенциалния БВП се дължат на:
а) невъзможността да се постигне пълна трудова заетост
б) невъзможността да се постигне пълно използване на производствените
фактори
в) колебанията на бизнес цикъла, намиращи израз в понятието производствен
разрив
г) нито едно от посочените
31. Нека допуснем, че дадена икономика е достигнала потенциалното си
равнище на БВП. Същевременно икономиката не се намира нито в рецесия,
нито в икономически бум. Кое от следните е вярно за тази икономика?
а) икономиката е достигнала пълна заетост
б) фактическият БВП е равен на потенциалния БВП
в) фактическата безработица е равна на естествената безработица
г) всички твърдения са верни
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32. Нека допуснем, че номиналният БВП нарасне с приблизително 8 %, а
реалният БВП нарасне с 5 %, кое от следните твърдения най-добре обяснява
наблюдаваните процеси?
а) доходите на населението нарастват с приблизително 8 %
б) цените спадат с приблизително 3 %
в) цените се повишават с приблизително 3 %
г) реалният производствен капацитет на икономиката се свива по-бързо от
номиналното производство
33. Нека инвестициите намалеят три пъти, а вносът на стоки и услуги се
увеличи три пъти. Кривата на съвкупното търсене:
а) се измества надолу и наляво
б) се измества нагоре и надясно
в) не се измества
г) не може да се определи еднозначно
34. Кое от следните ще предизвика изместване на кривата на съвкупното
търсене надясно?
а) повишаване на ценовото равнище б) понижаването на ценовото равнище
в) нарастване на данъчната ставка
г) понижаване на вноса на стоки и услуги
35. Хоризонталният участък на кривата на съвкупното предлагане показва, че:
а) по-ниското ценово равнище поражда ефект на богатството
б) по-ниското данъчно облагане води до проява на ефекта на заместването при
предлагането на труд
в) номиналните работни заплати не се променят едновременно с промените в
ценовото равнище
г) фирмите приоритетно сключват дългосрочни договори за доставки на своята
продукция
36. Кривата на съвкупното предлагане е с положителен наклон, защото:
а) повишаването на ценовото равнище предизвиква повишаване на лихвения
процент и намаляване на производството
б) намаляването на ценовото равнище предизвиква намаляване на търсенето на
пари и спад в лихвения процент
в) повишаването на номиналните работни заплати предизвиква намаляване на
производството
г) повишаването на производството предизвиква повишаване на заетостта,
намаляване на безработицата, повишаване на номиналната работна заплата и
повишаване на ценовото равнище
37. Кое от изброените няма да предизвика изместване на кривата на съвкупното
предлагане наляво?
а) понижаване на цените на ресурсите и производствените фактори
б) повишаване на цените на други стоки, които могат да бъдат произведени със
същото количество ресурси и при същата технология
в) очаквания за по-ниски цени на производствените фактори
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г) демографски срив
38. Според класическия модел в затворена икономика:
а) потребление и спестявания съвпадат
б) потребление и инвестиции съвпадат
в) е налице дълготрайна безработица
г) спестявания и инвестиции съвпадат
39. Според Закона на Сей:
а) търсенето създава свое собствено предлагане
б) продажбите на стоки и услуги определят тяхното производство
в) предлагането създава свое собствено търсене
г) ефективното търсене е в основата на производствените решения
40. В класическия модел на затворена икономика заетостта, равнището на
дохода и реалната работна заплата зависят от:
а) търсенето и предлагането на труд
б) лихвения процент и равнището на цените
в) количеството на парите в обращение и равнището на цените
г) спестяванията и инвестициите
41. Наличието на икономически неравновесия в класическия модел се дължи
на:
а) несъвпадението между търсене и предлагане на труд
б) несъвпадението между спестявания и инвестиции
в) несъвпадението между търсене и предлагане на пари
г) няма верен отговор
42. Според класическия модел принудителната безработица е невъзможна
заради:
а) гъвкавите цени, гъвкавите работни заплати и ролята на лихвения процент
б) активната правителствена намеса в икономиката
в) стабилното инвестиционно търсене
г) стабилният растеж на паричното предлагане
43. Кое от посочените твърдения е част от възгледите на икономистите
класици?
а) общото производство винаги надвишава потребителските разходи
б) разходите за потребление са най-променливият компонент на общите
разходи в икономиката
в) търсенето създава свое собствено предлагане
г) производството на стоки и услуги определя тяхното търсене на пазара
44. Според класическата теория реалната работна заплата:
а) определя търсенето и предлагането на стоки и услуги на пазара
б) е съотношението между номиналната работна заплата и ценовото равнище
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в) когато се понижава, се свързва с нарастване на предлагането на труд и
елиминира безработицата
г) няма верен отговор
45. Кое от следните твърдения е вярно според възгледите на икономистите
класици?
а) Наличието на безработица е резултат от свитото вътрешно търсене.
б) Уравновесяването на спестявания и инвестиции се извършва посредством
лихвения процент.
в) Увеличаването на правителствените разходи е най-ефективният метод за
възстановяване на пълната заетост.
г) Спестяванията се определят от получавания доход.
46. Според класическия модел дори когато спестяванията не се инвестират
изцяло, пълна заетост ще бъде установена, защото:
а) правителството ще предприеме действия за стимулиране на икономическата
активност
б) увеличаването на равновесната работна заплата ще стимулира вътрешното
търсене
в) работните заплати и цените ще се понижат, което ще позволи на
работодателите да наемат повече служители
г) правителството ще се въздържи от активна намеса в икономиката
47. Според класическия модел уравновесяването на реалния сектор на
икономиката предполага идентичност между спестявания и инвестиции, които
зависят от:
а) равнището на дохода
б) количеството пари в обращение
в) предлагането на труд
г) лихвения процент
48. Увеличаването на лихвения процент:
а) увеличава инвестициите
б) увеличава спестяванията
в) не промяна инвестициите и спестяванията
г) намалява спестяванията
49. Според Кейнс при висока безработица правителството трябва да:
а) не предприема действия
б) намали правителствените разходи, за да стимулира икономическата
активност
в) увеличи правителствените разходи, за да стимулира икономическата
активност
г) предприеме законови действия за ограничаване на влиянието на
профсъюзите, с оглед постигане на по-голяма гъвкавост на работните заплати
50. Основният източник на динамиката на националното стопанство според
кейнсианския модел е:
а) предлагането на стоки и услуги
б) търсенето на стоки и услуги
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в) съвпадението между спестявания и инвестиции
г) извъникономически фактори като политика и развитие на техническия
прогрес
51. Пълната заетост се отъждествява с:
а) липсата на дългосрочна безработица
б) естествената норма на безработица
в) увеличението на безработните лица, вследствие на промени в реалната
работна заплата
г) няма верен отговор
52. Според кейнсианския модел физическото несъвпадение между вложители и
инвеститори предизвиква:
а) класическа дихотомия
б) икономически неравновесия
в) естествена норма на безработица г) пълна заетост
53. В основата на кейнсианската теория заляга:
а) изучаването на икономическите неравновесия
б) изучаването на ефективните методи за производство
в) постигането на дългосрочен икономически растеж
г) съответствието между търсене и предлагане на труд
54. Според кейнсианската доктрина потреблението и спестяванията са
функция на:
а) лихвения процент
б) лихвения процент и разполагаемия доход
в) разполагаемия доход
г) потребителските навици и предпочитания
55. В кейнсианския модел пределната ефективност на капитала и очакванията
за бъдещето определят:
а) потреблението
б) спестяванията
в) инвестициите
г) потреблението и спестяванията
56. Според Кейнс определящият фактор за потребителските разходи е:
а) ценовото равнище
б) лихвеният процент
в) автономното потребление
г) разполагаемият доход
57. Според кейнсианския модел, ако правителството поддържа бюджетен
дефицит:
а) икономиката не би могла да достигне състояние на пълна заетост
б) правителството би могло да доближи икономиката до състояние на пълна
заетост
в) частните инвестиции биха се повишили
г) няма верен отговор
58. Според кейнсианския модел икономиката е в равновесие, когато:
а) общите разходи се изравняват с общото производство
б) общият доход се изравнява с общото производство
в) спестяванията се изравняват с общите инвестиции
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г) верни са отговор а) и отговор в)
59. Един от най-важните изводи от кейнсианския анализ е:
а) икономиката автоматично се приспособява към състояние на пълна заетост
б) правителствената намеса в икономиката не е желателна
в) в икономиката има тенденция за постигане на пълна заетост
г) възможно е да се постигне равновесие в икономиката и при наличие на
безработица
60. Принципът, според който производството на стоки и услуги създава равен
по стойност доход, който се превръща в потребителски разходи, е известен
като:
а) Обща теория на Кейнс
б) Закон на Сей
в) Теория за ефективното търсене
г) Принцип на автономното търсене
61. Връзката между номиналния доход и количеството пари в обращение се
определя от:
а) дихотомията на парите
б) скоростта на парично обращение
в) търсенето на пари
г) предлагането пари
62. Според количествената теория за парите:
а) съвкупното търсене е равно на съвкупното предлагане
б) ако скоростта на парично обращение и обема на търгуваните стоки се
запазят постоянни, налице е пряка връзка между паричното предлагане и
ценовото равнище
в) за да се запази пълната заетост, паричният пазар трябва да е в равновесие
г) няма верен отговор
63. Кое от следните не влияе върху автономното потребление?
а) богатството на домакинствата
б) задлъжнялостта на домакинствата
в) очакваният бъдещ доход
г) разполагаемият доход
64. Наклонът на функцията на потребление:
а) е положителен
б) се нарича пределна склонност към потребление
в) е съотношението между промяната в потреблението и промяната в
разполагаемия доход
г) всички посочени
65. Повишаване на богатството ____ потреблението при всяко равнище на
разполагаемия доход и премества кривата на спестяване ____:
а) понижава/нагоре
б) понижава/надолу
в) повишава/нагоре
г) повишава/надолу
66. Очакванията за по-висок доход и богатство в бъдеще предизвикват
изместване на кривата на потреблението ____ и кривата на спестяванията ____:
а) нагоре/нагоре
б) надолу/надолу
в) нагоре/надолу
г) надолу/нагоре
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67. Ако производствените мощности значително се съкратят, разходите за
инвестиции се ____ и кривата на инвестициите се премества ____:
а) понижават/надолу
б) увеличават/нагоре
в) понижават/нагоре
г) повишават/надолу
68. Намаляването на планираните инвестиции:
а) предизвиква нарастване на съвкупното търсене и намаляване на съвкупното
производство
б) води до намаляване на съвкупното търсене спрямо съвкупното производство,
при което производствените запаси нарастват и фактическият БВП започва да
расте
в) предизвиква повишаване на съвкупното търсене спрямо съвкупното
производство, при което производствените запаси нарастват и фактическият
БВП започва да намалява
г) води до намаляване на съвкупното търсене спрямо съвкупното производство,
при което производствените запаси нарастват и фактическият БВП започва да
намалява
69. При дадено ниво на износа, с увеличаването на разполагаемия доход,
вносът на стоки и услуги ____ и чистият износ ____:
а) расте/расте
б) спада/расте
в) спада/намалява
г) расте/намалява
70. Ако международната стойност на местната валута относително нарастне
спрямо останалите чуждестранни валути, местният износ ____, последвано от
____ на чистия износ и съвкупното търсене:
а) расте/нарастване
б) спада/нарастване
в) спада/понижаване
г) нараства/понижаване
71. Когато фактическият БВП е по-голям от равновесния БВП, съвкупното
производство ____ съвкупното търсене и нежеланите производствени запаси
____:
а) е равно на/ са равни на нула
б) превишава/ са положителна величина
в) е по-малко от/ са отрицателна величина
г) е равно на/ са отрицателна величина
72. Ако равновесният БВП е под равнището на потенциалния БВП:
а) инфлацията се ускорява
б) посредством намаляване на правителствените покупки икономиката би
могла да се придвижи към равновесното ниво на БВП
в) икономиката е постигнала пълна заетост, но инфлацията се ускорява
г) посредством увеличаване на правителствените разходи икономиката би
могла да се придвижи към равновесното ниво на БВП
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73. Ако равновесният доход е 2000 единици и пределната склонност към
спестяване е 0.25, нарастване на планираните инвестиции с 50 ед. би
предизвикало увеличаване на равновесното равнище на дохода до:
а) 1800 ед.
б) 2300 ед.
в) 3200 ед.
г) 2200 ед.
74. ____ на износа ще доведе до ____ производствен разрив:
а) понижаване/рецесионен
б) понижаване/инфлационен
в) повишаване/рецесионен
г) повишаване/нулев
75. В икономика, достигнала ниво на пълна заетост, увеличаването на
съвкупното търсене води до:
а) нарастване на ценовото равнище и инфлационен разрив
б) понижаване на ценовото равнище и рецесионен разрив
в) стагфлация
г) увеличаване на дългосрочния икономически растеж
76. В икономика, достигнала пълна заетост, в която допълнително се увеличава
съвкупното търсене, доставчиците на ресурси ____, при което кривата на
съвкупното предлагане се измества ____.
а) напускат пазара на ресурси/наляво
б) оказват натиск за повишаване на цените на ресурсите/надясно
в) оказват натиск за повишаване на цените на ресурсите/наляво
г) увеличават производителността на своите ресурси/надясно
77. Повишаването на спестяванията намалява ____ в краткосрочен период, но
ако се инвестира във физически и човешки капитал в дългосрочен период,
нивото на потенциалния БВП ____.
а) съвкупното предлагане/намалява
б) съвкупното предлагане/нараства
в) съвкупното търсене/намалява
г) потреблението/нараства
78. Ако в резултат на рецесия търсенето на кредити спадне, какво може да се
очаква, че ще се случи с пазарния лихвен процент и количеството отпуснати
кредити?
а) лихвеният процент се повишава, а количеството отпуснати кредити се
понижава
б) лихвеният процент се понижава, количеството отпуснати кредити не се
променя
в) лихвеният процент не се променя, но количеството отпуснати кредити с
г) и лихвеният процент, и отпуснатите кредити спадат
79. Едновременното ограничаване на потреблението и нарастване на
спестяванията:
а) води до съкращаване на производството
б) е в противовес с парадокса на спестовността
в) води до стагнация
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г) верни са отговори а) и в)
80. Нека повишаване на цената на петрола премества средносрочната крива на
съвкупното предлагане нагоре и наляво. Ако правителството реши да
неутрализира този ефект посредством повишаване на правителствените
разходи, ценовото равнище ще се ____ и доходът ще се ____.
а) повиши, понижи
б) понижи, понижи
в) повиши, повиши
г) понижи, повиши
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