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Sual: İqtisadi tәlimlәr tarixi nәyi öyrәnir? (Çәki: 1)
iqtisadi hadisә vә proseslәrin tarixi dövrlәşmәsini
cәmiyyәtin iqtisadi münasibәtlәrini
iqtisadi hәyatda vә sosial sferada baş verәn dәyişikliklәrlә әlaqәdar sistemlәrin
birinin digәri ilә әvәz olunmasının qanunauyğunluqlarını vә dövrlәşmә prosesilә bağlı
olan insanlar arasındakı davranış qaydalarını
tarixi inkişafın ayrıayrı dövrlәrindә irәli sürülәn ümumbәşәri iqtisadi dәyәrlәrin
mәnimsәnilmәsini
maddi nemәtlәrin istehsalı zamanı insanlar arasındakı münasibәtlәri
Sual: Kim dövlәtin gücünü әhalinin rifahında, müdafiә qüdrәtindә vә dövlәtә etibar

etmәyindә görürdü? (Çәki: 1)
Aristotel
İbn Xәldun
Konfutsi
Makiavelli
Platon
Sual: İqtisadi nәzәriyyәnin inkişafının әsas istiqamәtlәrindәn biri yanlışdır: (Çәki: 1)
qәdim dövrün iqtisadi tәlimlәri
merkantilizm
klassik siyasi iqtisad
marksist siyasi iqtisad
ekonomiks
Sual: «Tәbii hüquq» nәzәriyyәsi hansı ölkәdә yaranmışdır? (Çәki: 1)
Italiyada
Çindә
Hindistanda
Yaponiyada
Monqolustanda
Sual: Aristotel xrematistikanı necә izah edirdi? (Çәki: 1)
әkinçilik kimi
sәnәtkarlıq kimi
varidat, sәrvәt әldә etmәk vә pul toplamaq kimi
xırda ticarәt kimi
natural tәsәrrüfat kimi
Sual: Bazar iqtisadiyyatına qәdәrki dövrü ideallaşdıran iqtisadçılar nәyә üstünlük
verirdilәr? (Çәki: 1)
әmtәәpul münasibәtlәrinә
natural tәsәrrüfat münasibәtlәrinә
sәnaye kapitalına
sәlәm kapitalına
ticarәt kapitalına
Sual: Xammurapinin islahatlarında qulların borc verilmәsi hansı müddәti әhatә edirdi?
(Çәki: 1)
beş il
iki il
dörd il
üç il
altı il
Sual: Iqtisadi nәzәriyyәnin ilkin inkişaf mәrhәlәlәrini tarixi ardıcıllıqla göstәrin: (Çәki: 1)

qәdim dövr, orta әsrlәr, merkantilizm, fiziokratizm
fiziokratizm, klassik mәktәb, marksizm, merkantilizm
merkantilizm, fiziokratizm, klassik mәktәb, marksizm
merkantilizm, marksizm, klassik mәktәb, fiziokratizm
klassik mәktәb, marksizm, merkantilizm, fiziokratizm
Sual: Aristotelә görә: (Çәki: 1)
filosof vә hәrbiçilәri mәhsuldar әmәkdәn azad etmәk lazımdır
әmlak fәrqi saxlanılmalıdır
elm әmәlsiz, әmәl isә elmsiz mümkün deyil
Özünözünü dәrk et!
hәr adam tәbii qabiliyyәtinә uyğun olan payı almalıdır]
Sual: Sokrata görә: (Sürәt 15.05.2014 13:12:31) (Çәki: 1)
filosof vә hәrbiçilәri mәhsuldar әmәkdәn azad etmәk lazımdır
әmlak fәrfi saxlanılmalıdır
elm әmәksiz, әmәl isә elmsiz mümkün deyil
özünözünü dәrk et
hәr adam tәbii qabiliyyәtinә uyğun olan payı almalıdır
Sual: Qәdim Roma üçün xarakterik әlamәt: (Sürәt 15.05.2014 13:12:57) (Çәki: 1)
bәrabәrlik, әdalәtlilik, xüsusi mülkiyyәt mәsәlәlәri
xarici ticarәt,dövlәt gәlirlәri haqqında ideyalar
qul әmәyindәn istifafә vә onunla әlaqәdar olaraq әmәlә gәlәn iqtisadi münasibәtlәr
ekvivalent mübadilә, dәyәr, qiymәt, mәnfәәt haqqında fikir
bunların hamısı
Sual: Varron nәyә xüsusi diqqәt verirdi: (Sürәt 15.05.2014 13:13:08) (Çәki: 1)
qul tәsәrrüfatının ekvivalent inkişafına
eyni millәtdәn olan qulların üstünlük tәşkil etmәmәsinә
qulların tәbii tәkrar istehsalının qadağa olunmasına
qul әmәyinin ixtisaslaşmasına
bunların hamısı doğrudur
Sual: Pul yalnız ikidәyәr ölçüsü vә tәdavül vasutәsi funksiyasını yerinә yetirmәlidir fikri
kimә mәxsusdur? (Sürәt 15.05.2014 13:13:15) (Çәki: 1)
Aristotel
İbn Xәldun
Konfutsi
Makiavelli
Platon
Sual: İqtisad elminin tarixi: (Sürәt 15.05.2014 13:13:25) (Çәki: 1)
iqtisadçıların iqtisadiyyatın fәaliyyәt mexanizmini başa düşmәk jәhәtdәn tarixidir

mәktәb vә istiqamәtlәrin nәzәri vә praktiki hakimiyyәtinin fasilәsiz yığımının
xronoloji şәrhidir
iqtisadi fikir, nәzәriyyә vә konsepsiyaların yaranmasının, inkişafının bir ideya vә
metodologiyadan digәrinә keçidin tarixi prosesidir
iqtisadiyyatın әsas prinsiplәrinin axtarılıb tapılmasıdır
bunların hamısı
Sual: Qәdim Yunanıstan vә Qәdim Roma üçün ümumi cәhәt: (Sürәt 15.05.2014
13:13:35) (Çәki: 1)
bәrabәrlik, әdalәtlilik, xüsusi mülkiyyәt mәsәlәlәri
xarici ticarәt,dövlәt gәlirlәri haqqında ideyalar
qul әmәyindәn istifafә vә onunla әlaqәdar olaraq әmәlә gәlәn iqtisadi münasibәtlәr
ekvivalent mübadilә, dәyәr, qiymәt, mәnfәәt haqqında fikir
bunların hamısı
Sual: Kolumella nәyә xüsusi diqqәt verirdi: (Sürәt 15.05.2014 13:13:42) (Çәki: 1)
qul tәsәrrüfatının ekvivalent inkişafına
eyni millәtdәn olan qulların üstünlük tәşkil etmәsinә
qulların tәbii tәkrar istehsalının qadağa olunmasına
qul әmәyinin ixtisaslaşmasına
bunların hamısı doğrudur
Sual: İqtisadi nәzәriyyәnin inkişafında bazis rolunu oynayan tәlim: (Sürәt 15.05.2014
13:13:56) (Çәki: 1)
qәdim dövrün iqtisadi tәlimlәri
merkantilizm
klassik siyasi iqtisad
marksist siyasi iqtisad
ekonomiks
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Sual: Iqtisadi tәlimlәr tarixinin metodoloji әsasını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
iqtisadi tәlimlәr tarixinin öyrәnilmәsinin metodoloji әsasını yeni iqtisadi nәzәriyyәlәrin
mahiyyәtinin daha dәrindәn mәnimsәnilmәsi üçün keçmiş nәzәriyyәlәrin öyrәnilmәsi
dialektikası
cәmiyyәtin iqtisadi münasibәtlәrinin inkişafı
cәmiyyәtin siyasi quruluşu

iqtisadi formasiyalar vә onların birbiri ilә әvәz olunması
tәlәbatların artması qanunları
Sual: Aristotel vә F.Akvinski pulu necә izah edirdilәr? (Çәki: 1)
tәdavül vasitәsidir
insanlar arasında olan sövdәlәşmәnin nәticәsidir
qeyrimәhsuldar әmtәәdir
kortәbii meydana gәlәn әmtәәdir
tәdiyyә vasitәsidir
Sual: ”Arxaşastra” traktatında hansı elmin öyrәnilmәsi nәzәrdә tutulmamışdı? (Çәki: 1)
dini tәlim
fәlsәfә
idarәetmә
iqtisadiyyat
riyaziyyat
Sual: ”Arxaşastra” traktatında kimlәrin vergilәrdәn azad olunması göstәrilirdi? (Çәki: 1)
hökmdarların
dini tәlimin әn aparıcı nümayәndәlәrinin
tacirlәrin
nәzarәtçi mәmurların
muzdlu әmәklә mәşğul olanların
Sual: Aşağıda adları qeyd olunan әsәrlәrdәn hansı Platona aiddir: (Çәki: 1)
”Siyasәt”
”Afina siyasәti”
”Qanunlar”
”Ev qurumu”
”Nikomaxun etikası”
Sual: Aşağıda adları qeyd olunan әsәrlәrdәn hansı Qәdim Misirә aid deyil: (Çәki: 1)
“İluserin kәlamları”
Nefertinin peyğәmbәrliyi
”Çobanın nağılları”
"Nәsihәtlәr"
Xammurapinin qanunları
Sual: Qәdim Misirdә dövlәt tәsәrrüfatının mәrkәzlәşdirilmәsinin mәnfi tәrәfi nәdir? (Çәki:
1)
irriqasiya işlәrinin aparılması
әmtәәpul münasibәtlәrinin inkişafının lәngimәsi
mәhsuldar torpaq sahәlәrinin hesabatının aparılması
әhalinin yaşına, işinә görә siyahıya alınması

vәzifәyә görә әmlaka sahib olma
Sual: ”Özünözünü dәrk et” tezisinin müәllifi kimdir? (Çәki: 1)
Demokrit
Sokrat
Ksenefont
Platon
Aristotel
Sual: Metodologiya nәdir? (Sürәt 15.05.2014 13:15:04) (Çәki: 1)
elmin fәlsәfәsidir
tәdqiqatın mәntiqi nәticәsidir
ilkin şәrt vә çıxış növbәsi ilә nәticә arasındakı qarşılıqlı әlaqәnin öyrәnilmәsidir
әdәdlә yaradılmış nәzәriyyәlәrin mәntiqi qiymәtlәndirilmәsidir
bunların hamısı doğrudur
Sual: Qәdim Misirdә әmtәәpul münasibәtlәrinin inkişafı nәyә sәbәb olmişdur: (Sürәt
15.05.2014 13:16:03) (Çәki: 1)
irriqasiya işlәrinin aparılmasına
qul vә ondan istifadә fikirlәrinin geniş yayılmasına
mәhsuldar torpaq sahәlәrinin hesabatının aparılmasına
әhalinin yaşına, işinә görә siyahıya alınması
vәzifәyә görә әmlaka sahib olmaya
Sual: ”Arxaşastra” traktatında hansı qadağalar qoyulurdu? (Sürәt 15.05.2014 13:16:15)
(Çәki: 1)
Tacirlәrin öz aralarında mәhsulların ucuz vә ya baha satılmasına görә razılığa
gәlmәlәri
Mәhsulların qaçaqmalçılıq yolu ilә daşınmasına görә
Mәhsulların istehsal olunduğu yerlәrdә satıldığına görә
Mәhsulların bazarda satılmadığına görә
Bunların hamısı
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Sual: Qәdim Misirdә sәlәmçiliyin meydana gәlmәsinin sәbәbi nә olmuşdur: (Çәki: 1)
әyan mülkiyyәtinin әmәlә gәlmәsi

әmtәәpul münasibәtlәrinin inkişafı
dövlәt tәsәrrüfatının idarә olunma sistemi
qul әmәyindәn borcların verilmәsi vә alınmasında istifadә
tәsәrrüfatın natural xarakter daşıması
Sual: Platon hesab edirdi ki, dövlәt üç tәbәqәdәn ibarәt olmalıdır ki: (Çәki: 1)
hökmdar vә filosoflar, hәrbiçilәr vә әkinçilәr, sәnәtkarlar vә tacirlәr
torpaq mülkiyyәtçilәri, mәhsuldar sinif, bәhrәsiz sinif
kapitalistlәr, proletariat, xırda burjuaziya
fәhlәlәr, kәndlilәr, sәnәtkarlar
fironlar, kahinlәr, zadәganlar
Sual: Aristotelin iqtisadi görüşlәri elә dövrdә formalaşmışdır ki: (Çәki: 1)
hәmin şәraitdә icma quruluşu dağılmağa, quldarlıq inkişaf etmәyә başlamışdır
hәmin dövürdә polis dövlәt quruluşu әmәlә gәlmiş, ziddiyyәtlәr kәskinlәşmişdir
hәmin şәraitdә quldarlıq cәmiyyәti dәrin böhranlara, polisey dövlәt qurumu
tәnәzzülә mәruz qalmışdır
hәmin dövrdә dövlәt tәsәrrüfatının möhkәmlәnmәsi, onun ölkәnin iqtisadi hәyatına
olan müdaxilәsi güclәnmişdir
hәmin dövrdә torpaq sahәlәrinin bir qrup adamların әlindә cәmlәnmәsi, әhalinin bir
qrupunun isә varyoxdan çıxmasına sәbәb olmuşdur
Sual: Qәdim Roma iqtisadi fikrindә ilk dәfә M.P.Katon hansı problemi qarşıya
qoymuşdur: (Çәki: 1)
torpaqlardan tәyinatına görә istifadә olunmasını
istehsalın tәşkili vә mübadilә ilә әlaqәdar quldarlıq tәsәrrüfatının sәmәrәliliyini
quldarlıq tәsәrrüfatının natural xüsusiyyәtlәrindәn kәnarlaşması
tәsәrrüfatların bazar istiqamәtlәrindә aparılması
torpaq sahәlәrinin icarәyә verilmәsinә icazә verilmәsi
Sual: Qәdim Babilistana aid deyil: (Çәki: 1)
sәlәmçiliyin hәddinin müәyyәn olunması
muzdlu әmәkdәn istifadә olunması
dövlәtin tәsәrrüfata nәzarәti
әhalinin yaşına vә işinә görә siyahiyә alınması
xüsusi mülkiyyәtin qorunması
Sual: ”Quantszı” traktında qeyd olunur ki: (Çәki: 1)
Allah dünyanın ilkin sәbәbidir
yoxsulluğun әsas sәbәbi aşağıdakılarla yuxarılar arasında çәkişmәlәrdir
xalq bilikli adamlar üçün gәlir, tacirlәr üçün isә mәnfәәt yaradır
әkinçilәrlә sәnәtkarlar arasında, belә mübadilә olmalıdır
dövlәt xәrclәrindә qәnaәtçil olmalı
Sual: Qәdim Hindistanda mәnfәәtin әldә olunmasının әn geniş yayılmış üsullarından biri

nәdir: (Çәki: 1)
kreditlәrin verilmәsi öhdәliklәrin qәbul olunması
vergi qoyuluşunun tәşkili sahәsindә әmlakdan istifadә
müvәqqәti istifadә etmәk vә sәrәncam vermәk yolu ilә әmlakın icarәyә verilmәsi
emalatxanalarda muzdlu әmәkdәn istifadә olunması
tacirlәrin öz aralarında mәhsulların ucuz vә ya baha satılmasına görә razılığa
gәlmәlәri
Sual: Qәdim Roma iqtisadi fikrinә aid deyil: (Çәki: 1)
әlavә mәhsulların bazar vasitәsi ilә reallaşması
gәlir әldә edilmәsinin sürәtlәnmәsi üçün istehsalın ixtisaslaşdırılması
әkinçiliyin inkişafı әsasında torpaqların sәmәrәli istifadә olunması
bir millәtdәn olan qullardan çox almaq olmaz
mәbәd mülkiyyәt torpaq sahәlәrinin qulluqda olanlara verilmәsi
Sual: Misirdә dövlәt tәsәrrüfatının yüksәk sәviyyәdә mәrkәzlәşmәsi hansı iqtisadi
münasibәtlәrin inkişafına mәnfi tәsir göstәrmirdi: (Sürәt 15.05.2014 13:17:18) (Çәki: 1)
xüsusi mülkiyyәtin
әmtәәpul münasibәtlәrinin
әmәk resurslarının bölgüsünün
әmәk resurslarından çevik istifadә olunmasının
bunların hamısı
Sual: Qәdim Babilistana aiddir: (Sürәt 15.05.2014 13:17:28) (Çәki: 1)
sәlәmçiliyin hәddinin müәyyәn olunması
muzdlu әmәkdәn istifadә olunması
dövlәtin tәsәrrüfata nәzarәti
xüsusi mülkiyyәtin qorunması
bunların hamısı
Sual: ”Mentszı” traktında qeyd olunur ki: (Sürәt 15.05.2014 13:17:40) (Çәki: 1)
Allah dünyanın ilkin sәbәbidir
yoxsulluğun әsas sәbәbi aşağıdakılarla yuxarılar arasında çәkişmәlәrdir
dövlәt xәrclәrindә qәnaәtçil olmalı
әkinçilәrlә sәnәtkarlar arasında belә mübadilә olmalıdır
iqtisadiyyat әmtәә qiymәtlәri vasitәsilә sabitlәşdirilmәlidir
Sual: Qәdim Hindistana aid deyil: (Sürәt 15.05.2014 13:17:50) (Çәki: 1)
kreditlәrin verilmәsi öhdәliklәrin qәbul olunması
müvәqqәti istifadә etmәk vә sәrәncam vermәk yolu ilә әmlakın icarәyә verilmәsi
emalatxanalarda muzdlu әmәkdәn istifadә olunması
tacirlәrin öz aralarında mәhsulların ucuz vә ya baha satılmasına görә razılığa
gәlmәlәri
qul әmәyinin hәr cür sәrvәtin mәnbәyinin tәşkil olunmasının әsaslandırılması

Sual: İqtisadi nәzәriyyәlәr sistemindә metodoloji әhәmiyyәt kәsb edәn nәzәriyyә
hansıdır: (Sürәt 15.05.2014 13:18:07) (Çәki: 1)
marjinalist nәzәriyyә
marksist nәzәriyyә
dәyәr (qiymәt) nәzәriyyәsi
bölgü nәzәriyyә
tәkrar –istehsal nәzәriyyәsi
Sual: Qәdim Roma iqtisadi fikrindә ilk dәfә Katon hansı problemi qarşıya qoymuşdur:
(Sürәt 15.05.2014 13:18:22) (Çәki: 1)
torpaqlardan tәyinatına görә istifadә olunmasını
torpaq sahәlәrinin icarәyә verilmәsinә icazә verilmәsi
quldarlıq tәsәrrüfatının natural xüsusiyyәtlәrindәn kәnarlaşması
tәsәrrüfatların bazar istiqamәtlәrindә aparılması
yaxşı mülkәdar olmaq naminә әlavә hesab olunanların hamısının satılmasını
Sual: Qәdim Roma iqtisadi fikrinә aiddir: (Sürәt 15.05.2014 13:18:31) (Çәki: 1)
gәlir әldә edilmәsinin sürәtlәnmәsi üçün istehsalın ixtisaslaşdırılması
әkinçiliyin inkişafı әsasında torpaqların sәmәrәli istifadә olunması
bir millәtdәn olan qullardan çox almaq olmaz
әlavә mәhsulların bazar vasitәsi ilә reallaşması
bunların hamısı
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Sual: İslamın müqәddәs kitabı “QuraniKәrim”dә nәyә icazә verilmir: (Çәki: 1)
azadlıq vә bәrabәrliyә
xüsusi mülkiyyәt vә azad sakiblığa
sәlәmçiliyә, faiz almaq mәqsәdi ilә borc vermәyә
alqısatqıya, ticarәtlә mәşğul olmağa
xüsusi mülkiyyәtә,azad sakiblığa, sәlәmçiliyә
Sual: Hәddi vә vaxtı müәyyәn olunmuş malın qırxdan bir hissәsi hansı vergidir? (Çәki: 1)
fitrә
zәkat
xüms
xәrac
cizyә

Sual: Әldә olunan qәnimәt, qazanc vә illik gәlirin beşdә bir hissәsi hansı vergi növüdür?
(Çәki: 1)
zәkat
xәrac
fitrә
cizyә
xüms
Sual: Müqәddәs dini kitabların tәhlil dairәsinә daxil deyil: (Çәki: 1)
materialist baxışların inkar olunması
sәlәmçiliyin qeyritәbii sayılması
ruh fәlsәfәsinin әsas götürülmәsi
әmәyin sәrvәtin vә mülkiyyәtin әsas mәnbәyi olması
bunların hamısı döğrudur
Sual: Aşağıdakılardan hansı torpaq vergisidir? (Çәki: 1)
cizyә
fitrә
xәrac
zәkat
xüms
Sual: İslam dini iqtisadi problemlәrinin mahiyyәtindә nә dururdu: (Çәki: 1)
tarazlıq prinsipi
sәlәmçilik prinsipi
nadirlik prinsipi
faydalılıq prinsipi
aşkarlıq prinsipi
Sual: İslam iqtisadi fikirlәrinin әsasında nә dururdu: (Çәki: 1)
azadlıq vә bәrabәrlik
xüsusi mülkiyyәt vә azad sahibkarlığa
әhaliyә vergi qoyulması, dövlәtin varlandırılması
alqısatqı, ticarәtlә mәşğul olmaq
bunların hamısı
Sual: Qurani Kәrimdә öz әksini tapmışdır: (Çәki: 1)
sәlәm kapitalının inkişafına hәdd qoyulması
sәlәm faizinin qadağan edilmәsi
әdalәtli tәnzimlәmә tәdbirlәri
ekvivalent mal mübadilәsi
bunların hamısı

Sual: Qurani Kәrimdә әn ali davranış: (Çәki: 1)
tarazlıq prinsipi
sәlәmçilik prinsipi
nadirlik prinsipi
faydalılıq prinsipi
aşkarlıq prinsipi
Sual: Müsәlman dövlәtlәrindә yaşayan qeyrimüsәlmanlardan alınan can vergisi
hansıdır? (Çәki: 1)
xәrac
fitrә
xüms
zәkat
cizyә
Sual: Orucluğun başa çatması ilә ehtiyacını ödәyәnlәrin hәr birinә 3 kq buğdaya,
xurmaya, qarğıdalıya vә s. bәrabәr tutulan mәblәğ hansı vergidir? (Çәki: 1)
fitrә
xәrac
zәkat
xüms
cizyә
Sual: Orta әsrlәrdә hansı iqtisadçılar iqtisadi mәsәlәlәrә aid әsәr yazmışdır: (Çәki: 1)
N.Gәncәvi, N.Tusi
N.Tusi, M.Fizuli
İbnXәldun, N.Tusi
İbnXәldun, İ.Nәsimi
Fәrabi, N.Tusi
Sual: İslam iqtisadi fikirlәrinin әsasında nә dururdu: (Sürәt 15.05.2014 13:19:26) (Çәki:
1)
azadlıq vә bәrabәrlik
xüsusi mülkiyyәt vә azad sahibkarlığa
әhaliyә vergi qoyulması, dövlәtin varlandırılması
alqısatqı, ticarәtlә mәşğul olmaq
bunların hamısı
Sual: O hәm dә fiskal funksiyanı yerinә yetirir: (Sürәt 15.05.2014 13:19:38) (Çәki: 1)
fitrә
zәkat
xüms
xәrac
cizyә
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Sual: Islamın müqәddәs kitabı olan «QuraniKәrim»dә hansı fәaliyyәt qadağan edilir?
(Çәki: 1)
azadlıq vә bәrabәrlik
yoxsulluq vә onun aradan qaldırılması
xüsusi mülkiyyәt vә azad sahibkarlıq mәsәlәlәri
borc verib faiz almaq, sәlәmçilik
alqısatqı, ticarәtlә mәşğul olmaq
Sual: İbn Xәldunun xidmәtlәrindәn biri ondan ibarәtdir ki: (Çәki: 1)
o pulun dәyәri ilә әmtәәnin dәyәri arasındakı әlaqәni düzgün dәrk etmişdir
o hәmçinin mürәkkәb, әqli әmәyi sadә vә fiziki әmәkdәn yüksәk qiymәtlәndirmişdir
o ilk dәfә olaraq tarixin dövrlәşmәsini vermişdir
özünün әsas nәzәriyyәsinibölgü nәzәriyyәsini әmәk –dәyәr nәzәriyyәsinin
әsasında qurmuşdur
o sәnәtkar әmәyini cәmiyyәt üçün faydalı saymışdır
Sual: Orta әsrlәrin iqtisadi fikri hansı iqtisadi münasibәtlәrin tәsiri altında formalaşmışdır:
(Çәki: 1)
natural xarakter daşıyan feodal iqtisadiyyatının mövcudluğu
dini ideologiyanın hökmranlıq edilmәsi
iqtisadi biliklәrin teleoloji xarakter daşıması
hadisә vә proseslәrә sxolastik yanaşma
bunların hamısı doğrudur
Sual: Dini kitabların tәdqiqat obyektinә aiddir: (Sürәt 15.05.2014 13:20:43) (Çәki: 1)
materialist baxışların inkar olunması
sәlәmçiliyin qeyritәbii sayılması
ruh fәlsәfәsinin әsas götürülmәsi
әmәyin sәrvәtin vә mülkiyyәtin әsas mәnbәyi olması
bunların hamısı döğrudur
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Sual: Ibn Xәldunun «Müqәddimә» әsәri nәdәn bәhs edirdi? (Çәki: 1)
maya dәyәrindәn
iqtisadi amillәrdәn
mәnfәәtdәn
tәdavül xәrclәrindәn
rentadan
Sual: Ibn Xәldun «Müqәddimә» әsәrindә Şәrqin inkişafını hansı mәrhәlәlәrә bölürdü?
(Çәki: 1)
altı
dörd
beş
yeddi
üç
Sual: Nәsillәrin yaşadığı şәrait nemәtlәrin әldә oluması vasitәlәrindәn asılı olaraq
fәrqlәnir. “Nә ki, tәbiidir, o dәyişilmәzdir” tezisinin müәllifi kimdir? (Sürәt 15.05.2014
13:21:12) (Çәki: 1)
N.Tusi
Aristotel
İbn Sina
İbn Xәldun
N.Gәncәv
Sual: İbn Xәldunun xidmәtlәrindәn biri odur ki: (Sürәt 15.05.2014 13:21:17) (Çәki: 1)
Dövlәt idarәetmә sistemi ilә iqtisadiyyat arasındakı vәhdәtin elmi şәrhini vermişdir
Dövlәt büdcәsinin aktiv balansı ideyasını inkişaf etdirmişdir
Dövlәt başçısının şәxsiyyәtinә xüsusi diqqәt yetirirdi
Mәrkәzlәşdirilmiş feodal dövlәti yaratmaq siyasәtini iqtisadi amillәrlә әlaqәlәndirirdi
Bunların hamısı
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Sual: N.Tusi «Ictimaiyyәt»i necә izah edirdi? (Çәki: 1)
ictimai әmәklә birlәşәn vә istehsalı әn kamil tәşkil edәn insanlar münasibәti
sistemidir
qәbilәlәr toplusudur
ayrıayrı ailәlәr qrupudur
şәhәr tәsәrrüfatıdır
kәnd tәsәrrüfatıdır
Sual: Cәmiyyәtin iqtisadi quruluşu, iqtisadi münasibәtlәri haqqında mükәmmәl nәzәriyyә
yaradan ilk Azәrbaycan iqtisadçısı kim olmuşdur? (Çәki: 1)
N.Gәncәvi
N.Tusi
M.F.Axundov
N.Vәzirov
H.Zәrdabi
Sual: Azәrbaycanda ilkin iqtisadi fikir vә tәsәvürlәr nәdә öz әksini tapmışdır: (Çәki: 1)
“ӘxlaqiNasir”dә
“Xәmsә”dә
“KitabiDәdә Qorqud”da
“Müqәddimә”dә
“Siyasәtnamә”dә
Sual: Azәrbaycan xalqının iqtisadi fikirlәri haqqında ilk mәlumatı hansı mәnbәdәn alırıq?
(Çәki: 1)
nağıllardan
«Avesta»dan
Mәzdәkizmdәn
«QuraniKәrim»dәn
Xürrәmilәr hәrәkatından
Sual: «Siyasәtnamә» әsәrinin müәllifi kimdir? (Çәki: 1)
Fәzlullah RәşidәdDin
Nәimi
NizamialMülkin
Ibn Xәldun
Hәsәnoğlu
Sual: Aşağıdakı iqtisadçı alimlәrdәn hansı Azәrbaycan iqtisadi fikir tarixini tәdqiq
etmişdir: (Sürәt 15.05.2014 13:22:59) (Çәki: 1)
T.Vәliyev, A.Hәsәnov
A.Bakıxanov, H.Zәrdabi
M.Axundov, N.Vәzirov
Z.Sәmәdzadә, Z.Bünyadov
Bunların hamısı

Sual: Azәrbaycanın kapitalizm formasiyasına keçmәmәsi fikrinin qeyri elmi olmasını
tarixi faktlarla әsaslandıran alim: (Sürәt 15.05.2014 13:23:28) (Çәki: 1)
T.Vәliyev
A.Bakıxanov
M.Axundov
Z.Sәmәdzadә
Ә Sumbatzadә
Sual: İqtisad elminin predmetini xarakterizә edәn tәriflәrdәn N.Tusiyә aid olanını seçin:
(Sürәt 15.05.2014 13:23:51) (Çәki: 1)
ictimai әmәklә birlәşәn vә istehsalı әn kamil tәşkil edәn insanlar münasibәti
sistemidir
insanların tәlәbatını öyrәnәn elmdir
insanların davranışını öyrәnәn elmdir
istehsal münasibәtlәrini öyrәnәn elmdir
heç biri
Sual: “ Elm әmәlsiz, әmәl isә elmsiz mümkün deyil” fikrinin müәllifi kimdir? (Sürәt
15.05.2014 13:24:34) (Çәki: 1)
N.Tusi
Aristotel
İbn Sina
İbn Xәldun
N.Gәncәvi
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Sual: H.Zәrdabinin fikrinә görә: (Çәki: 1)
tәlәbin sәviyyәsi әmtәәlәrin qiymәt sәviyyәsini müәyyәn edir
әmtәәlәrin qiymәt sәviyyәsi tәlәbin sәviyyәsini müәyyәn edir
tәklifin sәviyyәsi tәlәbin sәviyyәsini müәyyәn edir
tәlәb vә tәklif әmtәәlәrin qiymәt sәviyyәsini müәyyәn edir
әmtәәlәrin qiymәt sәviyyәsi әhalinin yaşayış sәviyyәsini müәyyәn edir
Sual: N.Tusi iqtisad elminin hansı metodlarından istifadә etmişdir: (Çәki: 1)
elmi abstraksiya vә induktiv tәfәkkür metodu
müqayisәli tәhlil

elmi abstraksiya vә deduktiv tәfәkkür metodu
iqtisadi riyazi üsullar
tariximәntiqi metod
Sual: Aşağıdakı әsәrlәrdәn hansı N.Tusiyә mәxsusdur: (Çәki: 1)
”Siyasәtnamә”
”Müqәddimә”
”Maliyyә haqqında traktat”
”Qanunlar”
”Siyasәt”
Sual: XIX әsrin ikinci yarısında Azәrbaycanın iqtisadi fikrinin formalaşmasında mühüm
әhәmiyyәt kәsb edәn cәrәyan hansı olmuşdur? (Çәki: 1)
merkantilizm
fiziokratizm
rasionalizm
marksizm
idealizm
Sual: N.Tusi iqtisad elminә hansı tәrifi vermişdir: (Çәki: 1)
mәhsuldar qüvvәlәrlә, istehsal münasibәtlәrinin vәhdәtini öyrәnәn elm
istehsalı әn kamil tәşkil edәn insanlar münasibәti sistemini öyrәnәn elm
mәhdud resurslar şәraitindә insanların davranışını öyrәnәn elm
insanların hüdudsuz tәlәbatını öyrәnәn elm
heç biri düz deyil
Sual: N.Tusi iqtisad elminin hansı metodlarından istifadә etmәmişdir: (Sürәt 15.05.2014
13:26:02) (Çәki: 1)
elmi abstraksiya vә induktiv tәfәkkür metodu
müqayisәli tәhlil
elmi abstraksiya vә deduktiv tәfәkkür metodu
iqtisadi riyazi üsullar
tariximәntiqi metod
Sual: Aşağıdakı әsәrlәrdәn hansı Nizamal Mülkә mәxsusdur: (Sürәt 15.05.2014
13:26:16) (Çәki: 1)
”Siyasәtnamә”
”Müqәddimә”
”Maliyyә haqqında traktat”
”Qanunlar”
”Siyasәt”
Sual: XIX әsrin ikinci yarısında Azәrbaycanın iqtisadi fikrinin formalaşmasında mühüm
әhәmiyyәt kәsb etmәyәn cәrәyan hansı olmuşdur? (Sürәt 15.05.2014 13:26:28) (Çәki:
1)

merkantilizm
fiziokratizm
rasionalizm
idealizm
bunların hamısı

BÖLMӘ: 0303
Ad

0303

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Avestanın әsas müddәalarından biri yalnışdır: (Çәki: 1)
hәyatın xeyirәçilik vә әdalәt qanunları әsasında qurulması xüsusi yer tutur
әkinçilik vә suvarma işlәrinin kömәyi ilә maddi istehsalın inkişafı xüsusi yer tutur
dövrün mәhsuldar qüvvәlәri vә istehsal münasibәtlәrinin vәziyyәti әks olunmuşdur
torpağa mәhәbbәt, onun münbütlüyünün artırılmasına, mәhsuldarlıgın
yüksәldilmәsinә böyük әhәmiyyәt verilmәsi
bütün insanlar üçün mülkiyyәt hüququnun yaradılması
Sual: Aşağıdakılardan hansı Nizami alMülkin iqtisadi baxışlarından biridir: (Çәki: 1)
Onun әsәrlәrindә feodal cәmiyyәtinin nöqsanları göstәrilir, mәrkәzlәşdirilmiş dövlәt
ideal siyasi quruluş hesab edilirdi
Onun әsәrlәrindә cәmiyyәtin inkişafında ticarәtin mütәrәqqi rolu, tacirlәrin vә
sәlәmçilәrin acgözlüyü, hәrisliyi öz әksini tapmışdı
Onun әsәrlәrindә pul, onların rolu, mübadilә prosesindә әdalәtin gözlәnilmәsi xüsusi
rol oynamışdı
Onun әsәrlәrindә әmәyin ictimai funksiyası öz әksini tapmışdı
Onun әsәrlәrindә tәbiәti, cәmiyyәti vә insanı öyrәnmәyi başlıca vәzifә hesab
etmәklә insanın insanla, insanın cәmiyyәtlә, cәmiyyәtin isә tәbiәtlә ahәngdar
inkişafının mümkün olması ideyası irәli sürülmüşdü
Sual: Aşağıdakı fıkırlәrdәn hansı N.Tusiyә aiddir: (Çәki: 1)
O, ticarәt azadlığını müdafiә etmişdir
O pulun dәyәri ilә әmtәәlәrin dәyәri arasındakı әlaqәni düzgün dәrk etmişdir
qeyribәrabәrlik tәbiәtindәn irәli gәlir vә onu aradan qaldırmaq mümkün deyil
iqtisadi inkişafın yolu natural tәsәrrüfatdır
cәmiyyәtdә sәrvәt yalnız pul formasında çıxış edir
Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı N.Gәncәviyә aiddir: (Çәki: 1)
O,dövlәt başçısının şәxsiyyәtinә xüsusi diqqәt yetirir. Onun idealı әdalәtli,
mәrhәmәtli, vәtәndaşlara qayğı keyfiyyәtlәrinә malik hökumәtdir

O, sosial әdalәtsizliyә, onunla әlaqәdar fikirlәrә әsaslanan feodal rejiminә qarşı
üsyan edirdi
O, feodal quruluşunu tәnqid etsә dә onun dağılmasının әleyhinә idi
O, elmi biliyin, tәhsilin cәmiyyәtin әn mühüm sәrvәti, әmәk bölgüsünün isә sәrvәtin
artmasının әsas amili hesab edirdi
O, sәrvәt haqqında mәsәlәni qoyur, lakin onu iqtisadi deyil, fәlsәfi, etik baxışdan
nәzәrdәn keçirir
Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı Ş.İ.Xәtaiyә aid deyil: (Çәki: 1)
ölkә daxilindә sosial münaqişәlәrin lәğvi
vergi islahatları yolu ilә siniflәrin mәnafelәrinin balanslaşdırılması
ticarәt yollarının tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
ölkә daxilindә vә xaricindә ticarәtin inkişafı üçün şәraitin yaradılması
Onun әsәrlәrindә dövlәt idarәsi mәsәlәsi nәzәrdәn keçirilir vә belә nәticәyә gәlir ki,
hәr bir istehsalçı öz qabiliyyәtinә görә müәyyәn növ iş üzrә ixtisaslaşmalıdır
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Sual: «Siyasi iqtisad» termininin müәllifi kimdir? (Çәki: 1)
Aristotel
F.Akvinski
A.Monkretyen
A.Smit
Ksenofont
Sual: Merkantilistlәr sәrvәtin hansı yolla artırılmasını әsas götürürdülәr? (Çәki: 1)
xarici investisiyaların artımı
ixracın idxaldan üstünlüyü
idxalın ixracdan üstünlüyü
istehsalın üstünlüyü
xәrclәrin azaldılması
Sual: Ticarәt burjuaziyasının mәnafeyini ifadә edәn iqtisadi nәzәriyyәyә aiddir: (Çәki: 1)
merkantilizm
fiziokratlar nәzәriyyәsi
marjinalizm
klassik siyasi iqtisad
monetarizm

Sual: Merkantilistlәr iqtisadiyyatın hansı sahәsini öyrәnirdilәr? (Çәki: 1)
istehsal sferasını
istehlakçıların tәlәbatını
pul tәdavülünü
sәnayeni
tәdavül sferasını
Sual: Himayәçilik siyasәtini ilk dәfә kim tәklif etmişdir: (Çәki: 1)
fiziokratlar
ilkin merkantilistlәr
marjinalistlәr
yetkin merkantilistlәr
neoklassiklәr
Sual: Hansı elmi istiqamәt dövlәtin әsas mәqsәdini ticarәtin hәvәslәndirilmәsi vә daxili
bazarın müdafiә edilmәsindә görürdü? (Çәki: 1)
burjua siyasi iqtisad
proletar siyasi iqtisad
fiziokratlar
merkantilizm
marjinalizm
Sual: “Oykonomiya” anlayışını elmi dövriyyәyә kim gәtirmişdir? (Sürәt 15.05.2014
13:27:17) (Çәki: 1)
Aristotel
F.Akvinski
A.Monkretyen
A.Smit
Ksenofont
Sual: İlkin merkantilistlәr sәrvәtin hansı yolla artırılmasını әsas götürürdülәr? (Sürәt
15.05.2014 13:27:29) (Çәki: 1)
qızıl vә gümüşün ölkәdәn çıxarılmasına imkan vermәmәk
xarici investisiyaların artımı
idxalın ixracdan üstünlüyü
istehsalın üstünlüyü
xәrclәrin azaldılması
Sual: Merkantilistlәrin tәdqiqat metodu hansıdır: (Sürәt 15.05.2014 13:30:00) (Çәki: 1)
tәhlil vә sintez
mәntiqi ardıcıllığın gözlәnilmәsi
tәsvir etmәk vә tәsniflәşdirmәk
induktiv vә deduktiv
bunların hamısı

Sual: Merkantilistlәr nәyi әsas götürürdülәr: (Sürәt 15.05.2014 13:30:13) (Çәki: 1)
dövlәtin rolunun tәhlilini, proteksionizmin tәdqiqini
istehsal olunmuş nemәtlәrin istehlakını
ekvivalent mübadilәni
qeyriekvivalent mübadilәni
millәtin mәnafeyini
Sual: İqtisad elmi öz başlanğıcını hansı mәktәbdәn götürür (Sürәt 15.05.2014 13:30:27)
(Çәki: 1)
merkantilizm
fiziokratlar nәzәriyyәsi
marjinalizm
klassik siyasi iqtisad
monetarizm
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Sual: Aşağıdakılardan hansı ilkin Merkantilistlәrin tәdqiqatına aid deyil: (Çәki: 1)
xarici bazarı cәlb etmәk
ixrac olunan әmtәәlәrә maksimum yüksәk qiymәt qoymaq
әmtәәlәrin idxalını mәhdudlaşdırmaq
qızıl vә gümüşün ölkәdәn çıxarılmasına imkan vermәmәk
ticarәtçilәrin mәnafeyini ifadә etmәk
Sual: Aşağıdakılardan hansı yetkin Merkantilistlәrin tәdqiqat obyektinә aid deyil: (Çәki: 1)
ticarәt balansı ideyasının irәli sürülmәsi
miqdar nәzәriyyәsinin irәli sürülmәsi
monetarizm nәzәriyyәsinin irәli sürülmәsi
ticarәtçilәrin mәnafeyini ifadә etmәsi
nisbәtәn aşağı qiymәtlә xarici bazarların cәlb edilmәsi
Sual: Tarixәn birinci olan iqtisadi nәzәriyyә mәktәbi: (Çәki: 1)
merkantilizm
keynsçilik
klassik siyasi iqtisad
fiziokratlar

neoliberalizm
Sual: F.Akvinskinin «әdalәtli qiymәt» nәzәriyyәsindә әmtәә dәyәrinin әsasında nә
dururdu: (Çәki: 1)
istehsal xәrclәri
әmәk mәsrәflәri
istehsal xәrclәri kübar ailәlәrin yaşayış tәminatı
tәdavül xәrclәri
mәnәvietik prinsiplәr
Sual: Akvinski insanların ictimai statusunu necә müәyyәn edirdi: (Çәki: 1)
mülkiyyәtә münasibәtinә görә
mәnәvietik prinsiplәrә görә
milli mәnsubiyyәtinә görә
kübar cәmiyyәtdәki mövqeyinә görә
fiziki vә әqli әmәk arasındakı fәrqә görә
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Sual: Merkantilistlәrin xarakterik xüsüsiyyәtinә aid deyil: (Çәki: 1)
cәmiyyәtdә tarazlıq vәziyyәtinin saxlanılmasında azad rәqabәtin rolu
milli dövlәtlәrin meydana gәlmәsi prosesinin iqisadinәzәri әsaslandırılması
hallarının olması
“Siyasi iqtisad” anlayışının elmi dövriyyәyә gәtirilmәsi
bazar münasibәtlәrinin formalaşması vә inkişaf etmiş Avropa ölkәlәrindә onun
klassik siyasi iqtisadla әvәz olunması spesifikliyini әsaslandırmışlar
cәmiyyәtin sәrvәtinin pulla, qızılla eynilәşdirilmәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı Merkantilistlәrin nöqsanı deyil: (Çәki: 1)
Onlar mübadilәni öz tәbiәtinә görә qeyriekvivalent sayırdılar
Onların nәzәriyyәsindә izafi dәyәr ticarәt mәnfәәti formasında tәzahür edir
Onlar cәmiyyәtin sәrvәtini pulla eynilәşdirirdilәr
Onlar kapital yığımını mübadilәnin, xarici ticarәtin törәmәsi kimi başa düşürdülәr
Onlar bazar iqtisadiyyatı münasibәtlәrinin formalaşmasınin klassik siyasi iqtisadla
әvәz olunması spesifikliyini әsaslandırırdılar
Sual: Kanonistlәrin baxışlarında xüsusi yer tutmuşdur: (Çәki: 1)

qiymәtin әsas mәnbәyi kimi faydalılıq
”әdalәtli qiymәt” ideyası
pul kapitalının qeyrimәhsuldarlığı
faydalılıq+nadirlik
hamısı düzdür
Sual: F.Akvinskinin fikirlәrindәn biri yanlışdır: (Çәki: 1)
pul pul törәdә bilmir, onun qazanc әldә etmәk üçün istifadә edilmәsi mümkün deyil
O “әdalәtli qiymәt” altında istehsal xәrclәrinә bәrabәr olan qiymәti başa düşmüşdür
O, tәbii vә bazar qiymәtlәri arasında әsaslı fәrq olduğunu söylәmişdir
O, fiziki vә әqli әmәk arasında fәrq qoyub, insanların ictimai statusunun onunla
müәyyәn edildiyini güman etmişdir
O, sosial bәrabәrliyә cәhd göstәrmәyi çox ciddi mühakimә etmişdir
Sual: Hansı iqtisadi mәktәb ilk dәfә iqtisad sözünün әvvәlinә siyasi sözünü әlavә
etmişdir: (Çәki: 1)
marksist
neoklassik
keynsçi
marjinalist
merkantilist
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Sual: U.Pettiyә görә dәyәri nә yaradır? (Çәki: 1)
әmәk mәsrәflәri
istehsal xәrclәri
faydalılıq hәddi
nadirlik prinsipi
qәnaәtcillik
Sual: Tәkrar istehsal nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir? (Çәki: 1)
U.Petti
K.Marks
F.Akvinski
F.Kene
A.Smit

Sual: İlk dәfә hansı iqtisadi mәktәb kәnd tәsәrrüfatında tәkrar istehsal vә gәlirin
bölgüsünü tәtqiq etmişdir? (Çәki: 1)
merkantilizm
keynsçi
fiziokratlar
monetarizm
marksizm
Sual: F.Kene fermerlәri cәmiyyәtin hansı sinfinә aid edirdi? (Çәki: 1)
mülkiyyәtçi sinfә
qeyrimәhsuldar, sәmәrәsiz sinfә
mәhsuldar sinfә
fәhlә sinfinә
bәhrәhiz sinfә
Sual: F.Kenenin fikrincә «Xalis mәhsul» harada yaranır? (Çәki: 1)
ticarәtdә
sәnәtkarlıqda
tәdavüldә
sәnayedә
kәnd tәsәrrüfatında
Sual: Klassik mәktәb sәrvәtin mәnbәyini nәdә görürdü? (Çәki: 1)
qızıl vә gümüşdә
kәnd tәsәrrüfatı istehsalında
xarici ticarәtdә
ümumiyyәtlә istehsalda
sәnaye istehsalında
Sual: Fiziokratların “xalis mәhsulu” hәm tәbiәtin bәxş etdiyi nemәt, hәm dә muzdlu
fәhlәnin izafi әmәyi tәrәfindәn yaradılan mәhsul kimi izah etmәsinin sәbәbi nә idi: (Sürәt
15.05.2014 13:35:02) (Çәki: 1)
izafi dәyәri renta ilә eynilәşdirmәlәri
maddi nemәtlәrin artmasını tәbiәtin özü ilә әlaqәlәndirmәlәri
dәyәrin mahiyyәtini başa düşmәmәlәri
kәnd tәsәrrüfatını xalis mәhsul gәtirәn yeganә sahә hesab etmәlәri
bunların hamısı
Sual: Kim izafi dәyәri renta ilә eynilәşdirirdi? (Sürәt 15.05.2014 13:35:08) (Çәki: 1)
K.Marks
A.Smit
F.Kene
D.Rikardo
F.Engels

Sual: Xalqın sәrvәtinin, onun artımının әmәk bölgüsünün inkişafından asılılığını
әsaslandıran iqtisadçı kimdir? (Sürәt 15.05.2014 13:35:17) (Çәki: 1)
U.Petti
K.Marks
F.Akvniski
F.Kene
A.Smit
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Sual: Klassik siyasi iqtisadın tәkamülünün III mәrhәlәsinin nümayәndәlәri kimlәrdir:
(Çәki: 1)
D.Rikardo, J.B.Sey, T.R.Maltus
A.Smit, D.Rikardo, U.Petti
J.B.Sey, T.R.Maltus, K.Marks
C.Mill, J.B.Sey, A.Smit
C.S.Mill, K.Marks, F.Engels
Sual: Klassik mәktәbin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
iqtisadi liberalizm
iqtisadiyyatın özözünü tәnzimlәmәmәsi
iqtisadiyyatın dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi
әmәk dәyәr nәzәriyyәsi
azad rәqabәt
Sual: Iqtisadi artımın dövlәt tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәlәrinә aid deyildir: (Çәki: 1)
neoklassik
keynsçilik
neokeynsçilik
monetarist
klassik
Sual: Fiziokratların fikrincә, dövlәtin funksiyasına aid deyil: (Çәki: 1)
ticarәtin tәnzimlәnmәsi
mülkiyyәtin müdafiәsi
ümumi tәhsil
ictimai xarakter daşıyan müәssisәlәrin saxlanılması

bütün sadalananlar aiddir
Sual: Klassik mәktәbin baxışı hansıdır: (Çәki: 1)
xarici ticarәtlә vә ölkәyә pulun gәlmәsi ilә әlaqәdar olan fәaliyyәt
sәrvәtin yaradıldığı istehsal sferasının öyrәnilmәmәsi
kapitalist istehsal üsulu vә ona xas olan istehsal vә mübadilә münasibәtlәri
sәrvәtin mәnbәyinin sәnaye әmәyi olduğu istehsal sferasını öyrәnmәk
heç biri doğru deyil
Sual: Kim әmәk haqqına әmәyin tәbii qiymәti kimi baxmış, onun kәmiyyәtini zәruri
yaşayış vasitәlәrinin dәyәrinә bәrabәr tutmuşdur? (Çәki: 1)
U.Petti
A.Smit
D.Rikardo
J.B.Sey
C.Mill
Sual: Klassik siyasi iqtisad mәktәbinin tәdqiqat predmeti nәdәn ibarәt idi? (Çәki: 1)
tәdavül sferası
istehsal sferası
tәdavül vә istehsal sferası
ticarәtin üstünlüyü
әmtәәlәrin reallaşdırılması
Sual: Klassik mәktәbin iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi haqqında tәlimi nәyә әsaslanır?
(Çәki: 1)
iqtisadiyyatın özözünü tәnzimlәmәsi
dövlәt tәrәfindәn iqtisadiyyatın idarә edilmәsi
fiskal
pulkredit
sosial sahәnin
Sual: Kim torpağı “sәrvәtin anasıdır” adlandırmışdı: (Çәki: 1)
A.Smit
U.Petti
K.Marks
D.Rikardo
J.B.Sey
Sual: Rentanı tәbii qüvvәlәrin bәxşişi hesab edirdilәr: (Çәki: 1)
merkantilistlәr
fiziokratlar
marksistlәr
keynsçilәr

marjinalistlәr
Sual: Kimin tәlimindә izafi mәhsul torpaq rentası vә faiz formasıda çıxış etmişdir? (Çәki:
1)
A.Smit
U.Petti
K.Marks
T.R.Maltus
S.Sismondi
Sual: Klassik siyasi iqtisadın tәkamülünün I mәrhәlәsinin nümayәndәlәri kimlәrdir: (Sürәt
15.05.2014 13:37:58) (Çәki: 1)
D.Rikardo, A.Smit
P.Buagilber, U.Petti
T.R.Maltus, K.Marks
J.B.Sey, A.Smit
C.S.Mill, K.Marks
Sual: Kim ilk dәfә yoxsul kәndlilәrin mәnafeyini müdafiә etmişdir? (Sürәt 15.05.2014
13:38:09) (Çәki: 1)
P.Buagilber
A.Smit
K.Marks
D.Rikardo
J.B.Sey
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Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansi Pettiyә mәxsusdur: (Çәki: 1)
torpağın qiymәti kapitallaşmış rentadır
torpaq rentası, torpağın becәrilmәsinә sәrf edilmiş әmәk mәhsulunda birinci
çıxılmalıdır
mübadilә dәyәri renta ödәnmәyәn torpaq üzәrindә istehsalda istifadә edilәn әmәk
miqdarı ilә müәyyәn olunur
azad rәqabәtin әsasında yaranan hәqiqi qiymәt iqtisadi müvazinәtin әsasıdır
dövlәt iqtisadiyyata müdaxilә etmәmәlidir

Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı fiziokratları xarakterizә edir: (Çәki: 1)
Onlar bir tәrәfdәn idealizmә uyduqları, ona әmәl etdiklәri halda, digәr tәrәfdәn
materializmә meyl etmişlәr
Onlar bir tәrәfdәn iqtisadi hadisә vә proseslәrә analitik yanaşmış,digәr tәrәfdәn
tәsviredicilik etmişlәr
Onlar iqtisadi hadisәlәrә vә hәr bir tәdbirә cәmiyyәtin mәhsuldar qüvvәlәrinin vә
millәtin sәrvәtinin inkişafı nöqteyinәzәrdan yanaşmışlar
Onlar iqtisadiyyatın insanların iradәsindәn asılı olmayan obyektiv qanunların
fәaliyyәt göstәrdiyi bir sistem olması haqqında tәlim işlәyib hazırlamışlar
Onlar siyasi iqtisada hәm pozitiv vә hәm dә normativ elm kimi baxmışlar
Sual: U.Pettinin iqtisadi görüşlәri elә dövrdә formalaşmışdır ki: (Çәki: 1)
hәmin dövrdә dünya bazarının yaranması vә beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsi baş
vermişdir
hәmin dövrdә ticarәt mәnfәәti kapitala çevrilmişdir
hәmin dövrdә ilkin kapital yığımı prosesi başa çatmışdır
hәmin dövrdә sәnaye çevrilişi tәzәcә başlamışdı
hәmin dövrdә istehsalın manifaktura forması üstünlük tәşkil etmişdir
Sual: P.Bualgilberin iqtisadi görüşlәri elә dövrdә formalaşmışdır ki: (Çәki: 1)
bu dövrdә burjuaziya tәsәrrüfatın bütün sahәlәrindә hakim qüvvәyә çevrilmişdir
bu dövrdә iqtisadi vә siyasi dәyişikliklәr merkantilist siyasәtini tutarsız etmişdir
hәmin dövrdә burjuaziyanın mәnafeyi, mәhsuldar qüvvәlәrin vә iqtisadi inkişafın
mәnafeyinә uyğun gәlirdi
bu dövrdә feodal sistemi öz әhәmiyyәtini saxlayırdı, kapitalist münasibәtlәri lәng
inkişaf edirdi
bu dövrdә feodalizmin dağılması başa çatmış vә liberal bazr sistemli kapitalist
iqtisadiyyatı tәşәkkül tapmışdı
Sual: Hansı iqtisadi nәzәriyyә belә nәticәyә gәlir ki, bazarlar uzunmüddәtli dövrdә artım
tempindәn kәnarlaşma tendensiyasını özlәri tәnzimlәyirlәr? (Çәki: 1)
Keyns nәzәriyyәsi
Monetarist nәzәriyyә
Klassik nәzәriyyә
Tәklif nәzәriyyәsi
Marjinalist nәzәriyyә
Sual: Klassik siyasi iqtisad әmәk haqqını nә ilә әlaqәlәndirirdi? (Çәki: 1)
fizioloji minimum ilә
yaşayış minimumu ilә
maksimum imkan sәviyyәsi
hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması
әmәyin pulla ifadәsi
Sual: K.Marks kimi “müasir siyasi iqtisadın” әsl banisi adlandırmışdır: (Çәki: 1)
A.Smit

D.Rikardo
J.B.Sey
K.Marks
F.Kene
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Sual: A. Smit «görünmәyәn әli» necә izah edirdi? (Çәki: 1)
iqtisadiyyatı cәmiyyәtin mәnafeyi baxımından dövlәt idarәçilik mexanizmi
azad rәqabәt şәraitindә obyektiv iqtisadi qanunlara әsaslanan sahibkarların
fәaliyyәti kimi
ilahi tәrәfindәn irәlicәdәn müәyyәn edilәn tәsәrrüfat mexanizmi
dәyәrin qiymәtlә әlaqәsi kimi
qiymәtin tәnzimlәnmәsi kimi
Sual: Klassik iqtisadın nümayәndәsi A.Smitә görә kapital: (Çәki: 1)
toplanmış, maddilәşmiş әmәkdir
әşya deyil, ictimai münasibәtdir
başqa nemәt vә xidmәtlәr istehsalına sәrf olunan nemәtlәr ehtiyatıdır
puldur
insanın әmtәә vә xidmәtlәr istehsalında istifadә olunan biliyi vә tәcrübәsi, enerjisidir
Sual: A.Smitin bazar haqqında tәliminin әsas müddәası: (Çәki: 1)
görünmәz әl nәzәriyyәsi
әmәk bölgüsü
iqtisadi ehtiyatların mәhdudluğu
әmәk dәyәr nәzәriyyәsi
yeniliklәrin tәtbiqi
Sual: A.Smitә görә hansı sferaya tәtbiq olunan kapital daha çox dәyәr yaradır? (Çәki: 1)
әkinçilik
ticarәt
sәnaye
istehsal xәrclәri
tәkrar istehsal
Sual: ”Bazarın görünmәz әli” ifadәsi kimә aiddir? (Çәki: 1)

C.M.Keynsә
M.Fridmana
A.Marşala
A.Smitә
D.Rikardoya
Sual: A.Smitin tәdqiqatının nәticәsindә: (Sürәt 15.05.2014 13:41:43) (Çәki: 1)
iqtisadiyyat tam sistem, biliyin әsas sahәsi kimi müәyyәn edilmişdir
siyasi iqtisad elmә, iqtisadi biliklәr sisteminә çevrilmişdir
pulun miqdar nәzәriyyәsinә üstünlük verilmişdir
kapitalın elmi tәhlili verilmişdir
materialist dialektik metod tәtbiq olunmuşdur
Sual: A.Smitin tәdqiqatının çıxış nöqtәsi: (Sürәt 15.05.2014 13:41:48) (Çәki: 1)
görünmәz әl nәzәriyyәsi
әmәk bölgüsü
iqtisadi ehtiyatların mәhdudluğu
әmәk dәyәr nәzәriyyәsi
yeniliklәrin tәtbiqi
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Sual: Aşagıdakılardan hansı A.Smitin tәdqiqat obyektinә aid deyil? (Çәki: 1)
siyasi iqtisadın elmә, iqtisadi biliklәr sisteminә çevrilmәsi
insanların mürәkkәb tәsәrrüfat fәaliyyәtini idarә edәn “iqtisadi insan” ideyasının elmi
dövriyyәyә gәtirmәsi
"Görünmәz әl” anlayışlar ideyasının elmi dövriyyәyә gәtirmәsi
xalqın sәrvәtinin, onun artımının әmәk bölgüsünün inkişafından asılılığının
әsaslandırılması
tәbii vә bazar qiymәtlәrinin fәrqlәndirilmәsi
Sual: A.Smit dәyәri necә izah edirdi: (Çәki: 1)
tәlәb vә tәklif ilә
istehsal xәrclәri ilә
istehsal xәrclәrinin faydalılığı tәlәbi ilә
әmәk haqqının, mәnfәәt vә torpaq rentasının cәmi ilә
istehsalın üç amili ilә

Sual: A.Smitin mühüm xidmәti odur ki, (Çәki: 1)
O ümumilәşdirilmiş abstrakt әsas vә dövriyyә kapitalı anlayışını irәli sürür.Bu iki növ
kapital arasındakı fәrqi o, dövriyyә kapitalının tәdavül vasitәsilә mәnfәәt, әsas kapitalın
isә tәdavülsüz mәnfәәt gәtirmәsindә görür
O pis istehsal şәraitindәki әmәk mәsrәflәrini dәyәrin tәnzimlәyicisi hesab etmişdir
O mәnfәәti artıq dәyәr adlandırmış onun fәhlә tәrәfindәn yaradıldığını vә kapitalist
tәrәfindәn mәnimsәnildiyini qeyd etmişdir
o tәbii azadlıq sistemindә siniflәr arasında azalması mümkün olmayan mәnafe
çatışmamazlığı ilә әlaqәlәndirmişdir
o әmәyin kapitalist tәrәfindәn istismar olunduğu fikrini irәli sürmüşdür
Sual: Әmәkdәyәr nәzәriyyәsinin ilk müәllifi kim olmuşdur: (Çәki: 1)
A.Smit
K.Menger
D.Rikardo
K.Marks
J.B.Sey
Sual: Aşağıdakı әlamәtlәrilә sәciyyәlәnәn “iqtisadi insan modelinin banisi kimdir: iqtisadi
davranışının sәbәblәrindә şәxsi maraqların müәyyәnlәşdirici rolu;iqtisdi subyektin öz
işlәrindә sәriştәliyi;bazar iqtisadiyyatında insanın tәsәrrüfat fәaliyyәtinin әsas sәbәbi
rifahın qeyripul amillәri nәzәrә alınmaqla gәlirin maksimumlaşdırılması: (Çәki: 1)
A.Marşall
C.Bentam
A.Vaqner
D.Rikardo
C.Mill
Sual: Aşağıdakılardan hansı A.Smitin tәdqiqat obyektinә aiddir: (Çәki: 1)
iş qüvvәsinin dәyәri ilә onun yaratdığı dәyәr arasındakı fәrqin kәşf edilmәsi
pulun miqdar nәzәriyyәsinә üstünlük verilmәsi
“iqtisadi insan” kateqoriyasının bazar subyekti kimi öyrәnilmәsi
tәbii vә bazar qiymәtlәrinin fәrqlәndirilmәsi
iqtisadiyyatın tam sistem kimi mıәyyәn edilmәsi
Sual: A.Smit әmәk bölgüsünü necә izah edirdi: (Sürәt 15.05.2014 13:42:28) (Çәki: 1)
sәrvәti artırmağın birbaşa amili kimi
istehsal xәrclәri kimi
istehsal xәrclәrinin faydalılığı kimi
әmәk haqqının, mәnfәәt vә torpaq rentasının cәmi kimi
istehsalın әsas amili kimi
Sual: Әmәkdәyәr nәzәriyyәsinin әsasını kim qoymuşdur: (Sürәt 15.05.2014 13:42:34)
(Çәki: 1)
U.Petti

A.Smit
D.Rikardo
K.Marks
J.B.Sey
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Sual: A.Smit dәyәrin ölçüsü kimi nәyi әsas götürmüşdü: (Çәki: 1)
әmtәәnin istehsalı üçün zәruri olan iş vaxtını
bütün cәmiyyәtin tәlәbatı ilә bu tәlәbatı ödәmәyә kifayәt edәn әmәyin miqdarı
arasındakı nisbәt kimi
pis istehsal şәraitindә әmtәә istehsalına sәrf olunan iş vaxtı ilә
әmtәә istehsalına sırf olunan iqtisadi mәsrәflәrlәri
nemәtin iqtisadi faydalılığını
Sual: A.Smitin әmәkdәyәr nәzәriyyәsinin ziddiyyәti ondadır ki: (Çәki: 1)
O әmәklә kapital arasındakı mübadilә prosesini vә әmtәәlәrin reallaşmasında
әmәlә gәlәn gәlirlәrin tәhlilini әmәkdәyәr mövqeyindә apara bilmәmişdir
O bölgünün cәmiyyәtin maddi sәrvәtinin artması üçün daha әlverişli sosial şәraitin
yaratdığını duymuşdur
O dәyәrin mütlәq vә nisbi formada olduğunu göstәrmişdir
O dәyәrin bilavasitә mәnbәyini yalnız bir müәyyәn konkret әmәk olduğunu
göstәrmişdir
O dәyәrin mәnbәyini, qızıl, gümüş vә digәr qiymәtli metallar istehsalına sәrf olunan
konkret әmәyi, ümumi әmәk kimi vermişdir
Sual: A.Smit elә bir dövrdә yaşamışdır ki: (Çәki: 1)
hәmin dövrdә iri torpaq mülkiyyәtçilәrinin mәnafeyi müdafiә olunmuşdu
hәmin dövrdә burjuaziyanın mәnafeyi iqtisadi inkişafın mәnafeyinә uyğun gәlirdi
liberal bazar sistemli kapitalist iqtisadiyyatı tәşәkkül tapmışdı
bu dövrdә burjuaziya tәsәrrüfatın bütün sahәlәrindә hakim qüvvәyә çevrilmişdir
Qәrbi Avropa ölkәlәrinin sosialiqtisadi hәyatında böyük dәyişikliklәr baş vermişdi
Sual: A.Smit vә D.Rikardo göstәrmişdilәr ki, kapitalizm üçün әsas problem: (Çәki: 1)
satış problemidir
istehsalın artımını tәmin edәn yığımdır
durğunluq problemidir
kәsirli istehlak nәzәriyyәsidir

әhali artıqlığıdır
Sual: A.Smitin mühüm xidmәti odur ki, (Sürәt 15.05.2014 13:45:40) (Çәki: 1)
O kapitalizmdә gәlirin dәqiq tәsnifatını vermişdir
O pis istehsal şәraitindәki әmәk mәsrәflәrini dәyәrin tәnzimlәyicisi hesab etmişdir
O mәnfәәti artıq dәyәr adlandırmış onun fәhlә tәrәfindәn yaradıldığını vә kapitalist
tәrәfindәn mәnimsәnildiyini qeyd etmişdir
O tәbii azadlıq sistemindә siniflәr arasında azalması mümkün olmayan mәnafe
çatışmamazlığı ilә әlaqәlәndirmişdir
O әmәyin kapitalist tәrәfindәn istismar olunduğu fikrini irәli sürmüşdür
Sual: Azadlıq şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn iqtisadiyyatın elmi sistemini ilk dәfә kim
yaratmışdır: (Çәki: 1)
K.Marks
D.Rikardo
A.Marşall
A.Smit
U.Petti
Sual: A.Smit mәnfәәti necә izah etmişdir: (Çәki: 1)
kapitalın qazancı kimi
avans olunmuş kapitalın törәmәsi kimi
mәnfәәti izafi dәyәrin çevrilmiş forması kimi
izafi dәyәrin mәnfәәtә bәrabәr olması kimi
fәhlәnin öz dәyәrindәn artıq yaratdığı dәyәr kimi
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Sual: D.Rikardo dәyәri nәyin әsasında müәyyәn edirdi? (Çәki: 1)
әmәk nәzәriyyәsi
xәrclәr nәzәriyyәsi
faydalılıq nәzәriyyәsi
reallaşma nәzәriyyәsi
müqayisәli xәrclәr nәzәriyyәsi
Sual: D.Rikardonun vergi konsepsiyasına görә nәyә vergi qoymaq mümkün deyildir:
(Çәki: 1)

rentaya
real әmәk haqqına
kapital qoyuluşuna
istehlakçılara
sәnayeçilәrә
Sual: D.Rikardoya görә әmәk haqqı azalma meylinә niyә görә malikdir? (Çәki: 1)
sahibkarlar fәhlәlәrin әmәyinin qiymәtini aşağı salırlar
yüksәk sәviyyәli doğum tempi әmәk tәklifini artırır
maşın vә mexanizmlәr fәhlәlәrin әmәyini sıxışdırır
әmәk şәraitinin әlverişli olmamasına görә
әmәyin ixtisaslaşdırılmamasına görә
Sual: Kim sәrvәtin yaradılmasında әmәklә yanaşı, torpağın da iştirak etdiyini
göstәrmişdir? (Çәki: 1)
F.Kene
D.Rikardo
J.Tyürqo
U.Petti
P.Buagilber
Sual: D.Rikardonun hansı fikirlәri iqtisad elminin qızıl fonduna daxil olmuşdur: (Sürәt
15.05.2014 13:50:18) (Çәki: 1)
әmәkdәyәr nәzәriyyәsi
pulun miqdar nәzәriyyәsi
torpaq rentası ilә bağlı fikirlәr
әmәk haqqı nәzәriyyәsi
vergi vә vergiqoyma mәsәlәlәri
Sual: D.Rikardoya görә, rentanın kәmiyyәti nәdәn asılıdır? (Sürәt 15.05.2014 13:50:39)
(Çәki: 1)
kәnd tәsәrrüfatına çәkilәn әmәk mәsrәflәrindәn
kәnd tәsәrrüfatı istehsalına cәlb olunmuş torpaqlardakı mәhsuldarlıq fәrqindәn
torpağın mәhsuldarlığının azalması qanunundan
orta mәnfәәt normasından
torpaqlara çәkilәn әmәk mәsrәflәrindәn
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Sual: İqtisad elminin әsas vәzifәsinin ictimai sәrvәtin bölgüsünü idarә edәn qanunların
müәyyәn edilmәsini göstәrәn müәllif kimdir: (Çәki: 1)
K.Marks
D.Rikardo
A.Marşall
A.Smit
U.Petti
Sual: Aşağıdakılardan hansı D.Rikardonun pul tәdavülü haqqındakı fikirlәrinә aid deyil:
(Çәki: 1)
pulun tәdavül sürәti
pula tәlәb vә onu müәyyәn edәn amillәr
pulun yığım funksiyası
kağız pulun qızıla dәyişdirilә bilmәsi
qızılın beynәlxalq hәrәkәtinin mexanizmi
Sual: D.Rikardoya görә: (Çәki: 1)
әmәk haqqının sәviyyәsindә dәyişmәlәr mübadilә dәyәrinә tәsir etmir, bu dәyişmә
sadәcә olaraq mәnfәәt sәviyyәsinә tәsir edir
әgәr mәnfәәt vә әmәk haqqı qiymәtә münasibәtә görә birincidirsә, renta isә ona
münasıbәtdә ikincidir
renta qiymәt ilә әmәk haqqı vә mәnfәәtin fәrqidir
hәqiqi sәrvәtin hәr cür artımı onda tәtbiq olunan әmәyin miqdarının hәr cür artımı
dolayısı torpaqdan әldә olunan rentanın yüksәlmәsinә gәtirib çıxarır
fәhlә vә torpaq mülkiyyәtçilәri bütün şәraitlәrdә ictimai sәrvәtin artmasında
maraqlıdır
Sual: D.Rikardonun pul nәzәriyyәsindә çatışmayan cәhәt hansıdır: (Çәki: 1)
әgәr tәdavüldә kağız pulların miqdarı artarsa, onda digәr şәrtlәr dәyişmәzsә, onlar
әvvәlki pul kütlәsinin ifadә etdiyi әmtәә kütlәsi ekvivalentini ifadә edәcәkdir
kağız pul tәdavülü ilә qızıl pul tәdavülü arasında prinsipial fәrq qoymamışdır
tәdavülün tәlәbatından artıq qızıl vә ya gümüş pullar buraxılırsa, onlar öz dәyәri
olduğundan tәdavül sferasından çıxıb yığıma gedә bilir
pulun dәyәri tәdavüldә bәrqәrar olur vә tәdavüldәki pulların kәmiyyәtindәn asılıdır
әgәr mövcud ölkәdә hәddindәn çox qızıl toplanarsa, onda bu ölkәdә malların
qiymәti artır
Sual: D.Rikardonun iqtisad elminin metodologiyasına gәtirdiyi yenilik: (Çәki: 1)
elmi abstraksiya
müqayisәli tәhlil metodu
iqtisadi tәhlil metodu
statistikiqtisad metodu
eksperiment metodu

Sual: Aşağıdakılardan hansı D.Rikardonun tәdqiqat obyektinә aid deyil: (Çәki: 1)
pulun miqdar nәzәriyyәsinә üstünlük verilmәsi
tәbii vә bazar qiymәtlәrinin fәrqlәndirilmәsi
müqayisәli istehsal xәrclәri tәliminin yaranması
sәrvәtin pulla eynilәşdirilmәsinin inkarı
iqtisadiyyatın tam sistem kimi müәyyәn edilmәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı D.Rikardonun tәdqiqat obyektinә aiddir: (Çәki: 1)
”İqtisadi insan” anlayışının elmi dövriyyәyә gәtirmәsi
xalqın sәrvәtinin әmәk bölgüsünün inkişafından asılılığının әsaslandırılması
sәrvәtin pulla eynilәşdirilmәsinin inkarı
kapitalizmdә gәlirin dәqiq tәsnifatının verilmәsi: әmәk haqqı, mәnfәәt, renta
pulun miqdar nәzәriyyәsinә üstünlük verilmәsi
Sual: U.Pettinin iqtisad elminin metodologiyasına gәtirdiyi yenilik: (Çәki: 1)
elmi abstraksiya, kauzal
müqayisәli tәhlil metodu
iqtisadi tәhlil metodu
statistikiqtisad metodu
eksperiment metodu
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Sual: D.Rikardo mәnfәәti necә izah etmişdir: (Çәki: 1)
kapitalın qazancı kimi
avans olunmuş kapitalın törәmәsi kimi
mәnfәәti izafi dәyәrin çevrilmiş forması kimi
izafi dәyәrin mәnfәәtә bәrabәr olması kimi
fәhlәnin öz dәyәrindәn artıq yaratdığı dәyәr kimi
Sual: D.Rikardo elә bir dövrdә yaşayıb yaratmışdır ki: (Çәki: 1)
hәmin dövrdә merkantlist düşüncәlәrdәn klassik iqtisadi düşüncәyә keçid
başlamışdır
hәmin dövrdә kapitalist istehsalının manifaktura mәrhәlәsi yaranmışdır
ticarәt mәnfәәti kapitala çevrilәrәk, sәnaye istehsalına yönәlmişdir
ticarәt mәnfәәti kapitala çevrilәrәk, kәnd tәsәrrüfatının inkişafına istiqamәtlәnmişdir
bu dövrdә burjuaziyanın mәnafeyi mәhsuldar qüvvәlәrin vә iqtisadi inkişafın
mәnafeyinә uyğun gәlirdi

Sual: D.Rikardo vergiqoyma mәsәlәsini nә ilә әlaqәdә öyrәnmişdi: (Çәki: 1)
kapital yığımı ilә
mәhsul istehsalının hәcmi ilә
gәlir bölgüsü ilә
pulun miqdar nәzәriyyәsi ilә
әmәkdәyәr nәzәriyyәsi ilә
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Sual: J.B.Seyin qanunu öz әhәmiyyәtini hansı alimin nәzәriyyәsindәn sonra itirdi: (Çәki:
1)
K.Menger
A.Marşall
C.Klark
C.Keyns
M.Fridmen
Sual: J.B.Sey istehsal amiillәrini necә tәsniflәşdirirdi? (Çәki: 1)
әmәk vә kapital
kapital, torpaq, sahibkarlıq qabiliyyәti
әmәk vә torpaq
әmәk vә sahibkarlıq qabiliyyәti
kapital, torpaq, әmәk
Sual: T.R.Maltusa görә hәndәsi silsilә ilә nә artırdı? (Çәki: 1)
istehsal
istehlak şeylәri
әhali
istehsal vasitәlәri
bütövlükdә istehsal amillәri
Sual: Sәrt qiymәt әsasında ümumi tarazlığın saxlanılmasıbu hansı qanundur: (Çәki: 1)
әmәk mәhsulunun әmәk haqqından üstün artması qanunu
tәlәbatın daim artması qanunu
pul tәdavülü qanunu
Sey qanunu

izafi dәyәr qanunu
Sual: Hansılar klassik iqtisadi mәktәbin davamçıları olmamışlar? (Çәki: 1)
S.Sismondi, A.Prudon
R.Maltus, N.U.Senior
F.Bastiya, J.B.Sey
C.R.MakKullax, C.Mill
K.Marks, F.Engels
Sual: C.Millә görә: (Çәki: 1)
kapitalın kömәyilә әmәklә istehsal olunan әmtәәnin dәyәrinә kapitalın dәyәri daxil
edilmәmәlidir
kapitalın kömәyilә әmәklә istehsal olunan әmtәәnin dәyәrinә kapitalın dәyәri daxil
edilmәlidir
әmәk sәrvәtin yeganә mәnbәyidir
dәyәr әmәklә deyil, faydalılıqla müәyyәn olunur
әmtәәdә maddilәşmiş әmәyin miqdarı, onun istehsal xәrclәri ilә şәrtlәnir
Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı C.Millә aid deyil: (Çәki: 1)
O, xüsusi torpaq mülkiyyәtinә qarşı çıxmış vә onun millilәşdirilmәsini tәlәb etmişdir
O, torpaq mülkiyyәtçilәrinin deyil, kapital sahiblәrinin mәnafelәrini müdafiә etmişdir
istehsal prosesindә iştirak edәn maşınların, xammalın, yanacağın dәyәrini yığılmış
әmәkkapital kimi götürmüş vә onlar işlәyәrәk dәyәr yaratdığını söylәmişdir
әmtәәnin dәyәri kapitalistin kapital mәsrәflәri, әmәk haqqına onun sәrf etdiyi
xәrclәri vә mәnfәәti ilә müәyyәn olunur
O kapitalist münasibәtlәrini sadә әmәk tәsәrrüfatı münasibәtlәri ilә eynilәşdirir
Sual: C.R.MakKullox göstәrmişdir ki: (Çәki: 1)
cәmiyyәtin iqtisadi hәyatı bu vә ya digәr xalqın milli xüsusiyyәtlәrindәn asılı
olmayaraq ümumi xarakterә malik olan iqtisadi qanunlarla tәnzimlәnir
mәnfәәt kapitalistin öz kapitalını istehlaka sәrf etmәkdәn “imtina” etdiyinә görә onun
mükafatıdır
әmәk haqqı fәhlәnin öz istirahәt vә rahatlığından “imtina” edib işlәdiyinә görә onun
mükafatıdır
sahibkar gәliri, idarә etdiyinә görә kapitalistin әmәk haqqıdır
әmәk haqqı vә mәnfәәt birbiri ilә әks proporsional asılılıqda olur
Sual: Prudon mülkiyyәti necә izah edirdi: (Çәki: 1)
resursun özü deyil, resursdan istifadәyә verilәn hüquq dәsti vә ya pay mülkiyyәtidir
tәyinatından asılı olaraq әşyanın faktiki tәtbiq edilmәsidir
istehsal, bölgü, mübadilә vә istehlak prosesindә istehsal vasitәlәrinin vә onların
kömәyi ilә hazırlanan maddi nemәtlәrin mәnimsәnilmәsidir
”Mülkiyyәt oğurluqdur”, mülkiyyәt mәhvә mәhkumdur, tәbiәtә vә şüura ziddir
kimә vә hansı miqdarda mәxsus olduğunu tәsbit edәn әmlak münasibәtlәridir

Sual: S.Sismondi siyasi iqtisada necә baxırdı: (Çәki: 1)
cәmiyyәtin istehsal münasibәtlәrini öyrәnәn elm kimi
sәrvәt vә onun artırılması üsulları haqqında elm kimi
mәhsuldar qüvvәlәri öyrәnәn elm kimi
resursların nadirliyini öyrәnәn elm kimi
bunların heç biri
Sual: S.Sismondi inflyasiyaya necә tәrif verirdi: (Çәki: 1)
pulun alıcılıq qabiliyyәtinin uzun müddәt aşağı düşmәsi prosesi kimi
mәcmu tәlәb vә mәcmu tәklif arasında uyğunsuzluq kimi
qiymәtin ümumi sәviyyәsinin artması kimi
tәdavül kanallarının әlavә kağız pullarla hәddindәn artıq doldurulmasının nәticәsi
kimi
iqtisadiyyatın qeyrisabitliyinin mühüm aspekti kimi
Sual: Kim siyasi iqtisadın predmetini dövlәtdәn asılı olan xalqın maddi rifahı kimi
müәyyәn etmişdir: (Sürәt 15.05.2014 13:54:00) (Çәki: 1)
S.Sismondi
K.Marks
D.Rikardo
C.Klark
A.Marşal
Sual: Kim iqtisadi tәhlildә elmi abstraksiya metodundan istifadә etmәsinә qarşı
çaxmışdır: (Sürәt 15.05.2014 13:54:13) (Çәki: 1)
A.Smit
S.Sismondi
K.Marks
A.Marşal
K.Menger
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Sual: J.B.Seyin fikrinә görә: (Çәki: 1)
tәklif müvafiq tәlәb yaradır
tәlәb müfaviq tәklif yaradır
pul tәkrar istehsalın müstәqil amilidir
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsi zәruridir
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doğumun yüksәk tempi әhali artıqlığı yaradır
Sual: J.B.Sey qanunu belәdir ki: (Çәki: 1)
qiymәtlәrin artımı tәklifin çoxalmasına gәtirib çıxarır
tәlifin, elәcә dә tәlәbin әyrisinin hәrәkәtlәri bazar tarazlığına gәtirib çıxarır
tәklif özünün xüsusi tәlәbini yaradır
әmәk haqqı vә qiymәt çevik hesab olunmur, ona görә dә bazar tarazlığının әldә
olunmasına әngәl yaradır
qiymәtin artımı tәklifin azalmasına gәtirib çıxarır
Sual: C.S.Mill mәnfәәt normasının azaldılmasına әks tәsir edәn amillәri müәyyәn
etmişdir. Onlardan biri yanlışdır: (Çәki: 1)
böhran dövrindә kapital itkisi
texniki tәkmillәşdirmә
xarici ticarәtin әmәk haqqına alınan mәhsulların real istehsal xәrclәrini aşağı
salanadәk genişlәnmәsi
kapital ixracı
kapital idxalı
Sual: Aşağıdakı nәzәriyyәlәrdәn hansı Maltusa malikdir: (Çәki: 1)
böhran nәzәriyyәsiyığım artıqlığı vә bu әsasdan yaranan kәsirli istehlak
nәzәriyyәsidir
böhran tәlәbin hәm artıqlığı, hәm dә çatışmazlığı üzündәn baş verir
bütün alıcı vә satıcılar “Zәnginlik zәnciri” içindә birbiri ilә sıx şәkildә bağlanmışdır
adamlar nemәtlәrin nәinki çatışmazlığından, eyni zamanda artıqlığından da ölә
bilәrlәr
ümumi böhran mümkün deyil, yalnız tәsadüfi ayrıayrı mәhsullar istehsalının
böhranı labüddür
Sual: Natamam istehlak nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir? (Çәki: 1)
S.Sismondi
U.S.Cevons
K.Marks
A.Marşal
C.Keyns
Sual: İqtisadi tsiklin әsas sәbәbi cari gәlirlәrin çox hissәsinin әmanәtә, az hissәsinin isә
şәxsi istehlaka yönәlmәsidir. Bu hansı nәzәriyyәdir? (Çәki: 1)
xarici amillәr nәzәriyyәsi
monetar nәzәriyyә
natamam istehlak nәzәriyyәsi
marksist nәzәriyyә
ifrat yığım nәzәriyyәsi
Sual: N.U.Senior D.Rikardonun davamçılarından hansı fәrqli fikri söylәmişdir: (Çәki: 1)

dәyәr = istehsal xәrclәri+mәnfәәtә
әmәk haqqı bilavasitә canlı әmәyin, mәnfәәt isә maddilәşmiş, keçmiş әmәyin
haqqıdır
dәyәr ünsürlәrinin vә onların gәlirlәrinin psixoloji izahını vermişdir
maşın, heyvan vә yaxud tәbiәt qüvvәlәri ilә baş verәn fәaliyyәtin dә әmәk kimi
zühür etdiyini qeyd edir
fәhlә әmәyin tam dәyәrini alır, yeni yaradılmış dәyәrdәn onun almadığı nә varsa,
bunu o deyil, onun canlı әmәyi deyil, kapitalda tәcәssümlәnmiş keçmiş әmәk
yaratmışdır
Sual: S.Sismondi xarici bazarlarsız әlavә dәyәrin tam reallaşması üçün nә tәklif edirdi:
(Çәki: 1)
gәlirlәrin artırılmasını
mәhsul buraxılışının hәcminin artırılmasını
”üçüncü şәxs”in (aralıq siniflәr vә tәbәqә, xırda istehsalçılarkәndlilәr, kustarlar vә
sәnәtkarlar) mövcudluğunu
әmәk mәhsuldarlığının artırılmasını
әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsini
Sual: S.Sismondi әmәk bölgüsünü necә izah edirdi: (Çәki: 1)
әmәk bölgüsü vә mübadilә әmәyә qәnaәt edir
әmәk bölgüsü insanlar arasında onların әmәk mәhsullarının mübadilәsinә sәbәb
olur
әmәk bölgüsünә, onun ictimai formasından asılı olmayan mücәrrәd forma kimi
baxmışdır
әmәk bölgüsü әmәk mәhsuldarlığını nә qәdәr artırsa, ona proporsional olan insanın
әqli vә fiziki qüvvәlәrinin, sağlamlığının vә şagirdlәrinin itirilmәsi demәkdir
bunların hamısı doğrudur
Sual: Sәrvәti istehlak predmetlәrindә görәn iqtisadçı kim olmuşdur: (Çәki: 1)
S.Sismondi
U.S.Cevons
K.Marks
A.Marşall
P.Buagilber
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Sual: C.Millә görә: (Çәki: 1)
kapitalın kömәyi ilә әmәklә istehsal olunan әmtәәnin dәyәrinә kapitalın dәyәri daxil
edilmәmәlidir
alıcı әmtәәnin satıcısının tәkcә әmәk haqqını deyil, hәm dә mәnfәәti ödәmәlidir
kapitalın kömәyi ilә әmәklә istehsal olunan әmtәәnin dәyәrinә kapitalın dәyәri daxil
edilmәlidir
cәmiyyәtin inkişafının indiki vәziyyәtindә әsas mәqsәd xüsusi mülkiyyәt sisteminin
devrilmәsinә cәhd etmәk deyil, ancaq onu yaxşılaşdırmaqdır
әmәk haqqı vә mәnfәәt birbiri ilә әks proporsional asılılıqda olur
Sual: J.B.Seyin xidmәtlәrindәn biri ondan ibarәtdir ki: (Çәki: 1)
D.Rikardonun qәbul etmәdiyi ümumi istehsal böhranının mümkünlüyünü qәbul
edirdi
D.Rikardonun qәbul etdiyi ümumi istehsal böhranının mümkünlüyünü qәbul etmirdi
satış problemini iqtisadi nәzәriyyәnin mәrkәzinә qoymuşdur
әhalinin sayının dәyişmәsi qanunauyğunluqlarını öyrәnәn ilk adam olmuşdur
bazar iqtisadiyyatında mәcmuu mәhsulun realllaşması kimi mühüm problemi irәli
sürәn ilk iqtisadçı olmuşdur
Sual: J.B.Seyin “Bazarlar qanunu”nun әsas mahiyyәti nәdir? (Çәki: 1)
”bütün alınanlar satılıb vә bütün satılanlar alınıb”
daxili bazarlarda xaricidәki kimi mәhsulllar mәhsullarla alınır
alıcı әmtәәnin satıcısına tәkcә әmәk haqqını deyil, hәm dә mәnfәәti ödәmәlidir
әmtәәlәrin bazar qiymәti tәlәb vә tәklifin tәsiri altında әmәlә gәlir
әmtәәlәrin dәyәri yalnız alıcılar tәrәfindәn tәnzimlәnir
Sual: T.Maltusa görә: (Çәki: 1)
әmtәәdә maddilәşmiş әmәyin miqdarı, onun istehsal xәrclәri ilә şәrtlәnir
istehsal prosesi әmtәәnin dәyәrinin yaradılması nöqteyi nәzәrindәn ikilidir
әmәyin ikili xarakteri: onun konkret vә abstrakt әmәk olmasıdır
dәyәr faydalılığın ölçüsüdür
Sual: T.Maltus iddia edirdi ki: (Çәki: 1)
milli sәrvәt mahiyyәt etibarı ilә sәrvәt deyildir, çünki ondan әhalinin böyük
әksәriyyәtinin payına cüzi bir hissә düşür
әhalinin artımının gәlir çәrçivәsindә mәhdudlaşdırmaq lazımdır
xalqlar bir tәrәfdәn hәddindәn artıq xәrclәdiyinә vә bir tәrәfdәn dә hәddindәn artıq
xәrclәmәdiyinә görә müflislәşә bilәrlәr
yalnız fәhlәlәr öz gәlirindәn әlavә gәlir  torpaq mülkiyyәtçilәri üçün renta vә
kapitalist üçün mәnfәәt yaradır
bәşәriyyәtin bütün fәlakәtlәrinin sәbәbi әhalinin çox olmasıdır, burada ictimai
quruluşun heç bir tәsiri yoxdur
Sual: “Tәbiәt vә torpaq rentasının artması haqqında tәdqiqat" әsәrinin müәllifi kimdir”?
(Sürәt 15.05.2014 13:57:01) (Çәki: 1)
A.Smit

K.Marks
J.B.Sey
T.Maltus
D.Rikardo
Sual: Kim mәnfәәti “artıq dәyәr” adlandırmış, onun fәhlә tәrәfindәn yaradıldığını vә
kapitalist tәrәfindәn mәnimsәnildiyini qeyd etmişdir: (Sürәt 15.05.2014 13:57:28) (Çәki:
1)
S.Sismondi
D.Kondratyev
K.Marks
K.Mitçel
Q.Xabler
Sual: C.S.Millin beynәlxalq dәyәr qanununa görә: (Çәki: 1)
ölkәlәr daha az xәrclәrlә istehsal etdiklәri әmtәәlәri ixrac edir
mübadilә qiymәti tәlәb vә tәklif qanununun elә bir sәviyyәsinә görә müәyyәnlәşir ki,
bu qiymәtdә hәr bir ölkәnin ixracı onun idxalını ödәyir
ölkәlәr arasında mәnfәәtli xarici ticarәtin tәmin edilmәsi üçün ölkәlәrdә daxili
istehsal dәyәrlәri birbirindәn fәrqli olmalıdır
dünya bazarında әmtәә tәklifi tәlәbin ardınca meydana gәlir
xarici ticarәt әmәk mәhsuldarlığının inkişafını stimullaşdırır
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Sual: Kapitalı «özözünә artan dәyәr» kimi izah edәn iqtisadçı kim olmuşdur? (Çәki: 1)
A.Smit
D.Rikardo
J.B.Sey
K.Marks
F.Kene
Sual: Izafi dәyәr hansı istehsal amili tәrәfindәn yaradılır? (Çәki: 1)
kapital, torpaq vә әmәk
fәhlәnin әmәyinin ödәnilmәyәn hissәsi
sabit kapital
dәyişәn kapital
torpaq

Sual: Hәyat sәviyyәsi kateqoriyası ilk dәfә kim tәrәfindәn istifadә edilmişdir: (Çәki: 1)
C.Mill
K.Marks
D.Rikardo
C.Klark
A.Marşal
Sual: Kapital yığımının ümumi qanununun kәşfıni ilk dәfә kim etmişdir: (Çәki: 1)
A.Smit
D.Rikardo
K.Marks
A.Marşal
K.Menger
Sual: Marksizm әmtәәnin dәyәrini necә müәyyәn edir? (Çәki: 1)
ictimai zәruri әmәklә
әmtәәnin faydalılığı ilә
istehsal xәrclәri ilә
pulun miqdarı ilә
tәlәb vә tәkliflә
Sual: Iqtisadi sistem nәzәriyyәsi kim tәrәfindәn işlәnib? (Çәki: 1)
U.Rostou
K.Marks
P.Samuelson
E.Sluçkim
A.Marşal
Sual: Marks nәyi fiktiv kapital hesab edirdi: (Çәki: 1)
әsas kapitalı
dövriyyә kapitalı
amortizasiya fondu
qiymәtli kağızları
iqtisadi mәnfәәt
Sual: Kim әmәyi zәruri vә izafi әmәyә ayırmışdır? (Çәki: 1)
A.Smit
K.Marks
J.B.Sey
T.Maltus
D.Rikardo

Sual: Hansı iqtisadi konsepsiyaya görә bütün gәlirlәrin, o cümlәdәn tor¬¬¬paq rentasının
mәnbәyi izafi dәyәrdir? (Çәki: 1)
marksist
neoklassik
keynsçi
marjinalist
merkantilist
Sual: K.Marksın “Kapital” әsәrinin ilk cildi çapdan çıxıb: (Çәki: 1)
1861ci ildә
1870ci ildә
1867ci ildә
1865ci ildә
1872ci ildә
Sual: Birbirini ardıcıl әvәz edәn tsiklin fazalarını iqtisadçılardan kim
müәyyәnlәşdirmişdir: (Çәki: 1)
S.Sismondi
D.Kondratyev
K.Marks
K.Mitçel
Q.Xabler
Sual: İqtisadi tsiklin әsas sәbәbi kapitalizmin әsas ziddiyyәti olan istehsalın ictimai
xarakteri ilә mәnimsәmәnin xüsusi kapitalist formasıdır. Bu hansı nәzәriyyәdir? (Çәki: 1)
әsas kapitala investisiyalar nәzәriyyәsi
dövriyyә kapitalına investisiyalar nәzәriyyәsi
monetar nәzәriyyә
marksist nәzәriyyә
natamam istehlak nәzәriyyәsi
Sual: Әmәyin ikili xarakteri haqqında tәliminә әsasәn Mars nәyi müәyyәn etmişdir:
(Sürәt 15.05.2014 14:02:39) (Çәki: 1)
әmtәәnin faydalılığını
ictimai zәruri әmәyi
izafi dәyәri
abstrak әmәyi
әmtәәnin ikili xarakterә malik olmasını
Sual: Kapitalın üzvü quruluşu kim tәrәfindәn işlәnib? (Sürәt 15.05.2014 14:02:59) (Çәki:
1)
U.Rostou
K.Marks
P.Samuelson
E.Sluçkin
A.Marşal

Sual: Aşağıdakı әsәrlәrdәn hansı F. Engelsә mәxsusdur: (Sürәt 15.05.2014 14:03:13)
(Çәki: 1)
“Fәlsәfәnin yoxsulluğu”
“Muzdlu әmәk vә kapital”
“AntiDürinq”
“Kapital”
“Mәntiqi sistem”
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Sual: K.Marksın tәrifinә görә, iş qüvvәsinin dәyәri müәyyәnlәşdirilir: (Çәki: 1)
iş qüvvәsinin tәkrar istehsalı ücün zәruri olan ictimai zәruri vaxtla
iş qüvvәsinә tәlәb vә tәklifin nisbәtilә
iş qüvvәsinin son mәhsuldarlığı ilә
sosial qüvvәlәrin nisbәtilә
әmәk mәhsuldarlığı ilә
Sual: K.Marksın tәdqiqat obyektinә aid deyil: (Çәki: 1)
әmәyin ikili xarakteri vә izafi dәyәrin kәşfi
dәyәrin “ictimaizәruri әmәk mәsrәflәri” kәmiyyәti kimi izahı
kapital yığımının ümumi qanununun kәşfi
”dәyәr qanunu, әmtәә istehsalının inkişafı qanunauyğundur” konsepsiyasının
yaradılması
”iqtisadi insan”kateqoriyasının bazar subyekti kimi öyrәnilmәsi
Sual: K.Marksın tәdqiqat obyektinә aiddir: (Çәki: 1)
kapital yığımının ümumi qanununun kәşfi
xalis mәhsul haqqıda tәlımın yaradılması
sәrvәtin pulla eynilәşdirilmәsinin inkarı
faydalılıq hәddi prinsipinin müәyyәn edilmәsi
”sosial bazar tәsәrrüfatı” modelinin yaradılması
Sual: K.Marks sabit kapitala nәyi aid etmişdir: (Çәki: 1)
kapitaldan әsas kapitalın aşınmasına vә xammal mәsrәfinә hesablanan mәblәğı
muzdlu işçilәrә verilәn әmәk haqqını

“әşya “kapitalı
“real” kapitalı
maddilәşmiş әmәyi
Sual: K.Marksın әn böyük kәşfi hansıdır: (Çәki: 1)
tarixin materialistcәsinә şәrhi
cәmiyyәtin inkişafına obyektiv qanunlarla tәnzimlәnәn tәlәbin tarixi prosesi kimi
yanaşması
bәşәr cәmiyyәtinin yaranmasının ictimai maddi istehsalla şәrtlәnmәsi
izafi dәyәr qanunu
әmәkdәyәr nәzәriyyәsi
Sual: K.Marks göstәrir ki: (Çәki: 1)
azad rәqabәt sәrvәtin az bir qrupun әlindә cәmlәşdiyi bir şәraitdә, әhalinin әsas
kütlәsinin dilәnçilәşmәsi baş verir
böhranlar tәlәbin hәm artıqlığı, hәm dә çatışmamazlığı üzündәn baş verir
әmәk haqqı vә mәnfәәt birbiri ilә әks proporsional asılılıqda olur
әmәk haqqının sәviyyәsindә dәyişmәlәr mübadilә dәyәrinә tәsir etmir
abstrakt әmәk әmtәә istehsalı üçün xarakterik olan insan әmәyinin müәyyәn tarixi
formasıdır
Sual: K.Marksist әmәkdәyәr nәzәriyyәsi göstәrir ki: (Çәki: 1)
әmtәәnin dәyәrinin tәrkib hissәsi kimi gәlirlәrin özü dә son nәticәdә әmәklә
müәyyәn olunur
әmәk tәkcә әmtәәnin qiymәtinin әmәk haqqına düşәn hissәsini deyil, hәm dә
rentaya vә mәnfәәtә düşәn hissәsinin dәyәrini müәyyәn edir
әmtәәlәrin bazar qiymәti tәlәb vә tәklifin tәsiri altında әmәlә gәlir
kapitalist әmәk prosesindә iştirak etmәdәn mәcmu mәhsulun bir hissәsini
mәnimsәyir
dәyәr istehsal xәrclәri ilә eynilik tәşkil edir
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Sual: K.Marks ilk dәfә olaraq әmtәәnin dәyәrinin: (Çәki: 1)
klassik tәrifini vermişdir
sosial mahiyyәtini vermişdir
әmәklә müәyyәn olunduğunu vermişdir
kapital müәyyәn olunduğunu vermişdir

istehsal xәrclәri ilә ölçüldüyünü göstәrmişdir
Sual: K.Marksın tәkrar istehsal sxeminin әsas şәrtlәri vә makroiqtisadi qarşılıqlı asılılığı
aşağıdakılardan ibarәtdir: (Çәki: 1)
sadә tәkrar istehsal dәyişmәzdir, onda xalis investisiya sıfra bәrabәrdir
geniş tәkrar istehsal dәyişmәzdir, onda xalis investisiya sıfra bәrabәrdir
bu sxemdә o, iqtisadiyyatın tarazlıq halında olduğunu göstәrmişdir
bu sxemdә o, mәhsulun özünü yenidәn istehsal etmәyә hazır olduğunu göstәrmişdir
bu sxemdә o, tәdqiqat obyekti olan tarazlıq şәrtlәrini göstәrmişdir
Sual: K.Marks sübut edir ki: (Çәki: 1)
izafi dәyәr mübadilә prosesindә pul tәrәfindәn yaranır, o, әmәk prosesindә muzdlu
işçi tәrәfindәn yaradılmır
әmtәәnin dәyәri onun faydalılığı ilә eynilik tәşkil edir
sәrvәtin mәnbәyi millәtin istehsal potensialından asılıdır
izafi dәyәr mübadilә prosesindә pul tәrәfindәn yaranmır, o, әmәk prosesindә
muzdlu işçi tәrәfindәn yaradılır
kapital әmәklә yanaşı әmtәәnin dәyәrinin mәnbәyidir
Sual: Marksizmә görә, mülkiyyәt iqtisadi kateqoriya kimi: (Çәki: 1)
resursun özü deyil, resursdan istifadәyә verilәn hüquq dәsti vә ya pay mülkiyyәtidir
tәyinatından asılı olaraq әşyanın faktiki tәtbiq edilmәsidir
istehsal, bölgü, mübadilә vә istehlak prosesindә istehsal vasitәlәrinin vә onların
kömәyi ilә hazırlanan maddi nemәtlәrin mәnimsәnilmәsidir
kimә vә hansı miqdarda mәxsus olduğunu tәsbit edәn әmlak münasibәtlәridir
”mülkiyyәt oğurluqdur”, mülkiyyәt mәhvә mәhkumdur, tәbiәtә vә şüura ziddir
Sual: Kapitalizmdә iqtisadi artımın tsiklik xarakterin marksist tәhlilindә әsas olmuşdur:
(Çәki: 1)
izafi dәyәr qanunu
mәnfәәt normasının azalmağa meyl etmәsi qanunu
әmәkdәyәr nәzәriyyәsinin mәntiqi sonluğa çatdırılması
iş qüvvәsinin әmtәә olması
әmtәәnin dәyәrinin sosial mahiyyәtinin açılması
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Sual: Sosial bazar tәsәrrüfatı ifadәsi ilk dәfә kim tәrәfindәn istifadә olunub? (Çәki: 1)
C.Keyns
A.MyüllerArmak
M.Fridmen
P.Samuelson
K.Marks
Sual: «Sosial bazar tәsәrrüfatı» nәzәriyyәsinin әsas prinsiplәrini kim işlәyib
hazırlamışdır? (Çәki: 1)
V.Oyken
Y.Şumpeter
C.Robinson
F.Xayek
C.Keyns
Sual: «Sosial bazar tәsәrrüfatı» nәzәriyyәsini praktiki olaraq hәyata keçirәn kim
olmuşdur? (Çәki: 1)
F.Xayek
L.Mizes
V.Oyken
A.Ryustov
L.Erxard
Sual: ”Azad yarış” sosial bazar tәsәrrüfatının әsas elementidir fikri kimә aiddir: (Çәki: 1)
F.Xayek
V.Oyken
L.Erxard
A.Ryustov
V.Renke
Sual: Alman tarixi mәktәbinin III mәrhәlәsinin әsas nümayәndәlәri kimdir: (Çәki: 1)
V.Roşer, B. Hildebrand, K.Knis
B.Zombart, R.Ştolsman, R.Ştammler, A.Amon
F.List, A.Müller
K.Marks, F.Engels
Q.Şmoller, L.Brentano, K.Büxer
Sual: Alman tarixi mәktәbi nәyi iqtisadi tәhlilin predmeti hesab edirdilәr? (Çәki: 1)
istehsal sferasını
istehsal vә tәdavül sferasını
iqtisadi vә qeyriiqtisadi amillәri
tәbii resursları
әmәk haqqını vә istehsal dairәsini
Sual: V.Oykenә görә bәşәr cәmiyyәtindә iqtisadiyyatın tipi necә olmalıdır? (Çәki: 1)

totalitarizm
azad, açıq tәsәrrüfat
kommunizm
imperializm
mәrkәzdәn idarә edilәn vә mübadilә iqtisadiyyatı
Sual: Vergilәr artdıqca, sosial transfertlәrin artımı әmәk tәklifinin hәcmini azaldır, bu
qanun: (Çәki: 1)
Sey qanunu
Valras qanunu
Qossen qanunu
Engel qanunu
Oyken qanunu
Sual: İnsanların hәyat sәviyyәsi yüksәk olduqca onların әrzaq mәhsullarına mәsrәflәri
nisbәtәn azalır: (Sürәt 15.05.2014 14:05:33) (Çәki: 1)
Sey qanunu
Valras qanunu
Qossen qanunu
Engel qanunu
Oyken qanunu
Sual: “Milli siyasi iqtisad sistemi” әsәrinin müәllifi kimdir: (Çәki: 1)
L.Erxard
F.Xayek
V.Oyken
F.List
A.Ryustov
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Sual: Işsizlik nәticәsindә potensial әmtәә vә xidmәtlәrin itkisinin hesablanması kimin
işlәdiyi qanuna әsasәn hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
A.Marşall
V.Oyken
F.Xayek
A.MüllerArmak
P.Samuelson

Sual: F.List deyir ki: (Çәki: 1)
müxtәlif millәtlәr müxtәlif inkişaf sәviyyәsinә malikdirlәr
elm yalnız öyrәnilәn hadisәlәrin teztez tәkrar baş verdiyi yerdә mövcuddur
iqtisad insan eqoizminin adi tәlimi deyil, ancaq әxlaqi elm olmalıdır
әmәkdәyәr nәzәriyyәsi kapitalistlәri istismarda günahlandırılması üçün әsas verir
siyasiiqtisad yalnız nәzәri ümumilәşdirmәlәr vermәk imkanına malik deyil
Sual: Köhnә tarixi alman mәktәbi hansı illәri әhatә edir: (Çәki: 1)
XIX әsrin 2040cı illәrini
XIX әsrin 4060cı illәrini
XIX әsrin 7090cı illәrini
XIX әsrin 90cı – XX әsrin 30cu illәrini
XX әsrin 3040cı illәrini
Sual: Köhnә tarixi alman mәktәbinin nümayәndәlәri kimlәrdir? (Çәki: 1)
V.Roşer, B.Hildebrand, K.Knis
F.List, A.Müller
Q.Şmoller, L.Brentano, K.Büxer
B.Zombart, R.Ştolsman, R.Ştammler, A.Amon
K.Marks, F.Engels
Sual: Sosial mәktәbin nümayәndәlәri yeni tarixi mәktәbdәn hansı fәrqli fikri söylәmişdir?
(Çәki: 1)
ifrat emprizm tәrәfdarı olmamışdır
klassik mәktәbin abstraktdeduktiv metoduna qarşı çıxmışdır
nәzәri siyasi iqtisadın vәzifәsini iqtisadi hadisәlәrin müıahidәsindә, faktların tәsviri
vermәklә görmüşlәr
iqtisadi hәyatda dövlәtin müdaxilәsini vә dövlәt mülkiyyәtini mәqbul saymışlar
iqtisadi nәzәriyyәnin әhәmiyyәtini qәbul etmәmişlәr
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Sual: Alman tarixi mәktәbinin II mәrhәlәsi üçün xarakterik olan xüsusiyyәt hansıdır:
(Çәki: 1)
sinfi mübarizәni deyil, yalnız cәmiyyәtin tәkamül yolu ilә inkişafını mәqbul saymışlar
istehsal amillәrinin Sey konsepsiyasını qәbul etmişlәr

tarixi metodu daha tәkidlә tәtbiq etmişlәr
elmi abstraksiya metodundan imtina etmişlәr
siyasi iqtisadı xalq tәsәrrüfatı tarixi ilә әvәz etmәyә cәhd göstәrmişlәr
Sual: Yeni tarixi alman mәktәbinin nümayәndәlәri kimlәrdir? (Çәki: 1)
F.List, A.Müller
V.Roşer, B. Hildebrand, K.Knis
Q.Şmoller, L.Brentano, K.Büxer
B.Zombart, R.Ştolsman, R.Ştammler
K.Marks, F.Engels
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Sual: Marjinalistlәr öz tәdqiqatlarında nәyә әsaslanırdılar? (Çәki: 1)
iqtisadi kәmiyyәtlәrin mәcmuuna
orta iqtisadi kәmiyyәtlәrә
son iqtisadi faydalılıq kәmiyyәtlәrinә
mәhsuldarlığa
әldә edilәn mәnfәәtә
Sual: «Marjinal inqilabın» ilk mәrhәlәsinin nümayәndәlәri dәyәri (dәyәrliliyi) hansı amillәr
әsasında müәyyәn edirdilәr? (Çәki: 1)
әmәkdәyәr nәzәriyyәsi
xәrclәr nәzәriyyәsi
son faydalılıq vә son xәrclәr әsasında müәyyәn olunan müvazinәtli qiymәtlәr
son faydalılıq nәzәriyyәsi
balans xәrclәri
Sual: Faydalılıq hәddi nәzәriyyәlәrinin tәrәfdarı olan iqtisadçıları fәrqlәndirin: (Çәki: 1)
A.Smit, K.Menger,V.Vizer, Q.Qossen
D.Rikardo, V.Vizer, E.BemBaverk, A.Marşal
Q.Qossen, K.Menger, K.Marks, V.Vizer
V.Oyken, F.Xayek, M.Fridmen, A.Smit
K.Menger, V.Vizer, E.BemBaverk, Q.Qossen
Sual: A.Marşallın qiymәt nәzәriyyәsinә nә daxil deyil? (Çәki: 1)
istehsal xәrclәri

mәhsulun faydalılığı
tәlәb vә tәklif
insanların zövqü
istehsalın hәcmi
Sual: A.Marşall tarazlıq probleminә hansı sәviyyәdә baxırdı? (Çәki: 1)
mikrosәviyyәdә, yәni tәsәrrüfat vә sahә
makrosәviyyәdә, yәni milli tәsәrrüfat
mikro vә makro
mezoiqtisadiyyat
meqoiqtisadiyyat
Sual: Fәrdi tarazlığı ayrıayrı әmtәәlәr üzrә tarazlıq kimi izah edib, ümumi tarazlığın bu
tarazlıqların cәmi olduğunu qeyd edәn nәzәriyyәçi: (Çәki: 1)
A.Marşal
L.Valras
C.Klark
C.Robinson
E.Çemberlin
Sual: Faydalılığın ölçülmәsinә iki әsas yanaşma: (Çәki: 1)
keynsçi vә neoliberal
istehsal vә qeyriistehsal
marksist vә monetar
ordinalist vә kordinalist
marksist vә klassik
Sual: Avstriya mәktәbinin tәdqiqatının predmetini nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
istehlak qiymәtlәndirilmәsi
tәdavül sferası
kapitalizmin inkişaf qanunları
istehlak seçimi
istehlak qiymәtlәndirilmәsi vә istehlak seçimi
Sual: Avstriya mәktәbinin ideoloqları iqtisadi tәhlildә әsasәn hansı metoddan istifadә
etmişlәr? (Çәki: 1)
Elmi abstraksiya
İqtisadi tәhlil
Tarixi vә mәntiqi
Emprikriyazi metod
Abstraktdeduktiv
Sual: Qiymәt artımı vә işsizlik dinamikası arasında qrafik asılılıq: (Çәki: 1)
Laffer әyrisi
Filips әyrisi

Lorens әyrisi
Valras әyrisi
Engel әyrisi
Sual: Engel әyrisi göstәrir: (Çәki: 1)
istehlakçının gәlirlәri ilә aldığı әmtәәlәrin miqdarı arasındakı asılılığı
istehlakçının pul gәliri ilә aldığı әmtәәlәrin keyfiyyәti arasındakı asılılığı
istehlakçının tarazlıq vәziyyәti
y nemәtinin x nemәti ilә әvәz olunmasının son hәdd normasını
fәrqsizlik әyrilәrinin mәcmusu
Sual: V.Pareto tәdqiqatında hansı metoda üstünlük vermişdir: (Çәki: 1)
mәntiqi metoda
riyazi metoda
funksional әlaqәlәrin tәhlilinә
mәntiqi vә riyazi metoda
riyazi metoda vә funksional әlaqәlәrin tәhlilinә
Sual: İqtisad elmindә “uzunmüddәtli” vә “qısamüddәtli” dövr anlayışları kimә mәxsusdur:
(Çәki: 1)
L.Valrasa
A.Marşala
C.Keynsә
C.Klarka
heç biri doğru deyil
Sual: Müasir iqtisad elminin çoxlu mәktәb vә istiqamәtlәri tәrәfindәn metodoloji әsas kimi
istifadә olunmuşdur bu: (Çәki: 1)
Keynsçi nәzәriyyә
Faydalılıq hәddi nәzәriyyәsi
Neoklassik sintez nәzәriyyәsi
İqtisadi artım nәzәriyyәsi
İqtisadi rifah nәzәriyyәsi
Sual: Faydalılıq nәzәriyyәsi hansı mәktәbә mәxsusdur? (Çәki: 1)
Marksist mәktәb
Klassik mәktәb
Avstriya mәktәbi
Kembric mәktәbi
Amerikan mәktәbi
Sual: “Faydalılıq” mәfhumunu iqtisadi tәdqiqatlarında ilk dәfә kim işlәtmişdir: (Çәki: 1)
A.Smit
U.Cevons
İ.Bentam

K.Menger
K.Marks
Sual: ”Ekonomiks” anlayışı aşağıdakı müәllifin әsәrinin başlanğıcında istifadә edildikdәn
sonra qәbul olunmuşdur: (Çәki: 1)
C.S.Mill
A.Marşal
K.Marks
C.M.Keyns
D.Rikardo
Sual: Iqtisadi fikrin subyektiv istiqamәtinin tәdqiqat predmeti nәdir? (Çәki: 1)
tәdavül sferası (tәlәb)
istehsal sferası (tәklif)
tәdavül vә istehsal sferası
geniş tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
Sual: Neoklassik mәktәbin tәdqiqat predmeti: (Çәki: 1)
tәdavül sferası (tәlәb)
istehsal sferası (tәklif)
tәdavül vә istehsal sferası
xidmәtlәr sferası
makroiqtisadiyyat
Sual: Ümumi iqtisadi tarazlıq nәzәriyyәsinin banisi kimdir? (Çәki: 1)
A.Smit
A.Marşall
L.Valras
C.Keyns
D.Rikardo
Sual: Fәrqsizlik әyrilәri konsepsiyasını işlәyib hazırlamışdı: (Çәki: 1)
K.Menger
V.Pareto
L.Valras
C.Hiks
İ.Bentam
Sual: Qeyritәkmil bazar rәqabәti nәzәriyyәsi nә vaхt meydana gәlmişdir? (Çәki: 1)
ХIХ әsrin әvvәllәri
ХIХ әsrin оrtalarında
ХIХ әsrin sоnlarında
ХХ әsrin әvvәllәrindә

192933cü illәrdә baş verәn dünya iqtisadi böhranından sоnra
Sual: Faydalılıq nәzәriyyәsinә üstünlük verәn iqtisadi mәktәb: (Çәki: 1)
marjinalizm
merkantilizm
fiziokratizm
marksizm
monetarizm
Sual: Faydalılıq hәddi nәzәriyyәlәrinin tәrәfdarı olmayan iqtisadçıları fәrqlәndirin: (Sürәt
15.05.2014 14:08:16) (Çәki: 1)
A.Smit, K.Menger,V.Vizer, Q.Qossen
D.Rikardo, V.Vizer, E.BemBaverk, A.Marşal
Q.Qossen, K.Menger, K.Marks, V.Vizer
V.Oyken, F.Xayek, M.Fridmen, A.Smit
K.Menger, V.Vizer, E.BemBaverk, Q.Qossen
Sual: Azalan hәddi faydalılıq prinsipi hansı ölkәlәrdә eyni vaxtda kәşf edilmişdir: (Sürәt
15.05.2014 14:08:34) (Çәki: 1)
İngiltәrә, Almaniya, Fransa
İsveçrә, İngiltәrә, Fransa
İngiltәrә, Avstriya, İsveçrә
Avstriya, İngiltәrә, Almaniya
Avstriya, İsveçrә, Almaniya
Sual: Marjinal inqilabın II mәrhәlәsi üçün xarakterik olanını seçin:] (Çәki: 1)
subyektiv faydalılıq, robenson metodu
dәyәrsiz qiymәt anlayışının meydana gәlmәsi
siyasi iqtisad anlayışının “ekonomiks” anlayışı ilә әvәz olunması
istehsal sahәsinin törәmә hesab olunması
siyasi iqtisad anlayışına subyektivpsixoloji әsasdan yanaşması
Sual: Faydalılıq hәddinin kәşfinin sәbәbi hansıdır: (Çәki: 1)
fәlsәfi cәrәyanların bәhrәsi
marksizmә qarşı qәti etiraz
müstәqil intellektualın inkişafı
iqtisadiyyatda baş verәn institusional dәyişikliklәr
bunların hamısı doğrudur

BÖLMӘ: 1102
Ad

1102

Suallardan

25

Maksimal faiz

25

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: Statika, dinamika vә son mәhsuldarlıq nәzәriyyәlәrin müәllifi kimdir? (Çәki: 1)
U.Cevons
A.Marşall
C.B.Klark
V.Pareto
L.Valras
Sual: C.Klarkın «mәhsuldarlıq hәddi» hansı nәzәriyyәnin әsasında yaranmışdır? (Çәki:
1)
son faydalılıq
әmәkdәyәr nәzәriyyәsi
qiymәt nәzәriyyәsi
optimallıq nәzәriyyәsi
tәklif iqtisadiyyatı nәzәriyyәsi
Sual: Hәddәn yüksәk vergilәr vergi sisteminin sәmәrәliliyini aşağı salır: (Çәki: 1)
neoklassik konsepsiya
marjinal konsepsiya
monetar konsepsiya
sәrvәt konsepsiyası
marksist konsepsiya
Sual: Son faydalılığın azalması prinsipi adlanır: (Çәki: 1)
gәlir effekti
әvәzlәmә effekti
Qiffen paradoksu
Qossenin birinci qanunu
dәyәr qanunu
Sual: İstehlakçı davranışı qaydası başqa cür adlanır: (Çәki: 1)
Qiffen paradoksu
Qossenin birinci qanunu
Qossenin ikinci qanunu
tәlәb qanunu
dәyәr qanunu
Sual: Aşağıdakı әsәrlәrin hansının müәllifi A.Marşalldır: (Çәki: 1)
”Siyasi iqtisadın әsasları”
”İctimai tәsәrrrüfat nәzәriyyәsi”
”Pul kredit vә ticarәt”
”Sәrvәt nәzәriyyәsinin riyazı prinsiplәri”

”Kapital vә mәnfәәt”
Sual: L.Valrasın iqtisad elminә әn böyük töhfәsi nәdir: (Çәki: 1)
әmәk tәklifi nәzәriyyәsidir
istehlakçı davranışı nәzәriyyәsidir
izafi dәyәr nәzәriyyәsidir
әmәkdәyәr nәzәriyyәsidir
faydalılıq hәddi nәzәriyyәsidir
Sual: Avstriya mәktәbinin nәzәriyyәlәr sistemindә mәrkәzi yeri tutan nәzәriyyәsi
hansıdır: (Çәki: 1)
istehlakçı davranışı nәzәriyyәsi
monetar nәzәriyyә
faydalılıq hәddi nәzәriyyәsi
psixoloji nәzәriyyә
xarici amillәr nәzәriyyәsi
Sual: Faydalılıq hәddi nәzәriyyәsinin formalaşmasında böyük әhәmiyyәt kәsb edәn
qanun hansıdır: (Çәki: 1)
tәlәbatın artımı qanunu
Qossenin birinci vә ikinci qanunu
Qossenin birinci qanunu
Qossenin ikinci qanunu
bunların hamısı
Sual: Likvidlik anlayışını elmә kim gәtirmişdir: (Çәki: 1)
Y.BemBaverk
M.Fridmen
F.Vizer
K.Menger
A.Piqu
Sual: İstehsal iştirakçıları arasında gәlirlәrin bölgüsünü izah edәn “әvәzetmә”
nәzәriyyәsinin banisi kimdir? (Çәki: 1)
C.Xiks
P.Samuelson
F.Vizer
C.Klark
A.Marşall
Sual: Qossenin birinci qanununa görә: (Çәki: 1)
bir fasilәsiz istehlak aktında növbәti nemәt vahidinin faydalılığı azalır
tәkrar istehlak aktında hәr bir nemәtin faydalılığı әvvәlki istehlak olunan nemәtlәrin
faydalılığı ilә müqayisәdә azalır
faydalılığın azalması ilә nemәtlәrin istehlakı azalır

bir fasilәsiz istehlak aktında növbәti nemәt vahidinin faydalığı azalır; tәkrar istehlak
aktında hәr bir nemәtin faydalılığı әvvәlki istehlak olunan nemәtlәrin faydalılığı ilә
müqayisәdә azalır
heç biri doğru deyil
Sual: Marjinalizmin II mәrhәlәsi üçün xarakterik xüsusiyyәt hansıdır: (Çәki: 1)
onlar siyasi iqtisadı subyektivpsixoloji әsasda qurmağa çalışırdılar
onların fikrincә, qiymәtin maksimum hәddini satıcıların subyektiv qiymәtlәndirilmәsi,
minimum hәddini isә alıcıların subyektiv qiymәtlәndirilmәsi müәyyәn edir
onlar passiv dövlәt tәnzimi ilә әlaqәdar tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi tәrәfdarıydılar
onlar iqtisadi tәhlilin funksional metodu ilә yanaşı iqtisadi proseslәrin riyazi
modellәşmә metodunu tәsdiq etmişlәr
onlar maddi amillәrlә yanaşı mәnәvi, әxlaqi, hüquqi vә digәr amillәri dә
iqtisadiyyatın hәrәkәtverici qüvvәsi hesab edirdilәr
Sual: L.Valrasın iqtisadi tarazlıq problemindә başlıca cәhәt: (Çәki: 1)
bazar qiymәti son xәrclәrә bәrabәrdir
istehsal amillәrilә tәlәb vә tәklif bәrabәrdir
әmtәә vә xidmәtlәrin tәlәb vә tәklifi bәrabәrdir
әmtәәlәrin qiymәti istehsal xәrclәrilә uyğun gәlir
әmtәәlәrin qiymәti istehsal xәrclәrinә uyğun gәlmir
Sual: Hansı iqtisadçı faydalılıq hәddi nәzәriyyәsini mәqsәdnәticәnin tәhlilinә vә dinamik
proqramlaşdırmaya gәtirib çıxarmışdır: (Çәki: 1)
U.Cevons
K.Menger
V.Pareto
G.H.Qossen
A.Piqu
Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn S.Qossenә aid olanını seçin: (Çәki: 1)
O, iqtisad elmini zövq vә iztirabı hesablama kimi şәrh edir
O, faydalılığın azalması qanununu iqtisad elminin qanunu adlandırır
O, faydalılıq hәddinin azalması qanununu fizioloji prinsiplәrlә әsaslandırır
O, faydalılıq hәddi nәzәriyyәsinә әsasәn mübadilә bәrabәrliyi nәzәriyyәsini yardır
istehlak vә әmәkdәn alınan zövq әmәyin ağırlığı arasındakı fәrq, faydalılığın ümumi
faydasıdır, әmәk bu fәrq maksimal nöqtәyә çatanda dayanır
Sual: U.Cevonsun “fәrqsizlik qanununun” mahiyyәti nәdir? (Çәki: 1)
sәmәrәli istehlak zamanı alınan әmtәәlәrin faydalılığının sonuncu dәrәcәsi onların
qiymәtinә proporsionaldır
әmәk özünün başlanğıc mәrhәlәsindә müsbәt hisslәr yaradır, lakin sonra әzablı,
yәni antifaydalı olur
eyni bir bazarda eyni bir vaxtda, eyni bir mәhsula iki müxtәlif qiymәt ola bilmәz
eyni bir nemәtin hisslәri qeyribәrabәr faydalılığa malikdir
mübadilә olunan әmtәәlәrin kәmiyyәti, sәrf olunan әmәyin mәhsuldarlığına düz

mütәnasibdir vә hәmin әmtәәlәrin dәyәrinә vә qiymәtinә vә istehsalın xüsusi
xәrclәrinә, hәmçinin onların hәddi faydalılığına әks mütәnasibdir
Sual: V.Paretoya görә resursların optimal bölgüsü konsepsiyası nәyә әsaslanır? (Çәki:
1)
ictimai rifahı ayrıayrı adamların rifah vahidlәri ilә müәyyәn olunur
hәr bir adam hamıdan yaxşı özünün şәxsi rifahını qiymәtlәndirmәyi bacarır
ayrıayrı adamların rifahı müqayisә olunmayandır
heç biri düz deyil
hamısı düzdür
Sual: A.Marşalın tarazlıq modelinin Valras modelindәn fәrqi hansıdır: (Çәki: 1)
qiymәt müstәqil dәyişәndir
tәklif müstәqil dәyişәndir
tәklif qiymәtdәn asılıdır
tәklifin kәmiyyәti qiymәtlә deyil, mәsrәflә şәrtlәnir
heç biri doğru deyil
Sual: Paretooptimallığın bütün şәrtlәri tәmin olunur: (Çәki: 1)
tәnzimlәnәn inhisarlarda
tәkmil rәqabәtdә
inhisarçı rәqabәtdә
oliqopoliyada
duopoliyada
Sual: ”Әgәr bir fәrdin vәziyyәtini digәrinin vәziyyәtini pislәşdirmәdәn yaxşılaşdırmaq
mümkün deyilsә, bölgü sәmәrәlidir”. Bu müddәa adlanır: (Çәki: 1)
Pareto meyarı
kompensasiya meyarı
әdalәtlilik әmsalı
Atkinson indeksi
Cini әmsalı
Sual: Müasir makroiqtisadi modellәşdirmәnin marjinal nümayәndәsi kim idi? (Çәki: 1)
Müasir makroiqtisadi modellәşdirmәnin marjinal nümayәndәsi kim idi?
L.Valras
C.B.Klark
V.Pareto
A.Marşall
Sual: A. Marşall әmtәәnin dәyәrini nәyin әsasında müәyyәn edirdi? (Çәki: 1)
xәrclәr nәzәriyyәsi
әmәk nәzәriyyәsi
son faydalılıq nәzәriyyәsi
son xәrclәr vә son faydalılıq әsasında müәyyәn olunan müvazinәtli qiymәtlәr

tәdavül xәrclәri
Sual: Faydalılıq hәddi nәzәriyyәsinin modifikasiyasıdırbu: (Çәki: 1)
Tsikllәr nәzәriyyәsi
Mәhsuldarlıq hәddi nәzәriyyәsi
Neoklassik sintez nәzәriyyәsi
Dәyәrsiz qiymәt nәzәriyyәsi
Pul nәzәriyyәlәri
Sual: Marjinalizmin II mәrhәlәsi üçün xarakterik xüsusiyyәt hansıdır: (Çәki: 1)
onlar siyasi iqtisadı subyektivpsixoloji әsasda qurmağa çalışırdılar
onların fikrincә, qiymәtin maksimum hәddini satıcıların subyektiv qiymәtlәndirilmәsi.
Minumum hәddini isә alıcıların subyektiv qiymәtlәndirilmәsi müәyyәn edir
onlar passiv dövlәt tәnzimi ilә әlaqәdar tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi tәrәfdarıydılar
onlar iqtisadi tәhlilin funksional metodu ilә yanaşı iqtisadi proseslәrin riyazi
modellәşmә metodunu tәsdiq etmişlәr
onlar maddi amillәrlә yanaşı mәnәvi, әxlaqi, hüquqi vә digәr amillәri dә
iqtisadiyyatın hәrәkәtverici qüvvәsi hesab edirdilәr

BÖLMӘ: 1103
Ad

1103

Suallardan

15

Maksimal faiz

15

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Paretoya görә ümumi iqtisadi müvazinәtliyin meyarı (kriteriya) nәdir? (Çәki: 1)
maksimum faydalılıq
mәcmu faydalılığın açıqlanması
fәrdlәrin vә әhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması
fәrdi rifah halının qiymәtlәndirilmәsi
ictimai rifah halının yaxşılaşdırılması
Sual: C.Klarkın «Istehsal funksiyası» nәzәriyyәsi hansı әlaqәlәri nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
mәhsul buraxılışının hәcmi ilә mәsrәflәr
istehsal xәrclәri ilә gәlirlәr
elmitexniki tәrәqqi ilә mәhsul istehsalı
istehsal mәsrәflәri ilә iqtisadi artım
texniki tәrәqqinin sürәtlәndirilmәsi ilә istehsalın sәmәrәliliyi
Sual: U.Cevonson, K.Menger, L.Valras tәrәfindәn eyni zamanda faydalılıq hәddinin
kәşfinin sәbәblәrindәn biri yanlışdır: (Çәki: 1)

iqtisad elmi çәrçivәsindә müstәqil intellektualın inkişafı
fәlsәfi cәrәyanların bәhrәsi
marksizmә qarşı olan qәti etiraz
iqtisadiyyatda müәyyәn institusional dәyişikliklәrin nәticәsi
klassik iqtisadi nәzәriyyәlәrin intellektual keçmişә atılması
Sual: Xarici amillәr nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir? (Çәki: 1)
D.Rikardo
K.Marks
U.S.Cevons
F.List
A.Piqu
Sual: Y.BemBaverk göstәrirdi ki: (Çәki: 1)
subyekt üçün mövcud nemәtin dәyәri onun bu nemәti әldә etmәkdәn ötrü imtina
etdiyi nemәtlәrin faydalılıq hәddi ilә müәyyәn olunur
faydalılıq hәddi, nәticә etibarilә müәyyәn mәhsulun dәyәri onun istehsalına cәkilәn
xәrclәrin dәyәrinә yaxın kәmiyyәtdir
faydalılığın funksiyası aramsız deyil, diskretdir
mәhsuldar nemәtlәr istehsal prosesindә tam istifadә olunur
qiymәtә görә faydalılıq hәddinin ölçülmәsi bütün әmtәәlәr üçün bәrabәrdir
Sual: Faydalılıq hәddinin riyazi mәktәbinin nümayәndәlәrinә aid deyildir: (Çәki: 1)
U.Cevons
A.Kurno
L.Valras
C.Kommons
V.Pareto
Sual: Istehsal xidmәtlәrinә olan sәmәrәli tәklif vә sәmәrәli tәlәb xidmәtlәr bazarında
tarazlaşır, sәmәrәli tәklif vә sәmәrәli tәlәb mәhsullar bazarında tarazlaşır, satış
qiymәtlәri mәhsuldar xidmәtlәrdә ifadә olunmuş istehsal xәrclәrinә bәrabәr nәzәriyyә
kimindir vә necә adlanır: (Çәki: 1)
L.Valrasın ümumi iqtisadi tarazlıq nәzәriyyәsi
A.Marşalın fәrdi tarazlıq nәzәriyyәsi
E.Çemberlinin ümumi tarazlıq nәzәriyyәsi
C.Klarkın inkişaf edәn sistem daxilindә tarazlıq nәzәriyyәsi
C.Xiksin fәrdi texnoloji nәzәriyyәsi
Sual: Nemәtlәrin Paretosәmәrәli bölgüsünün әldә edilmәsi göstәrir ki: (Çәki: 1)
nemәtlәrin bәrabәr bölgüsü alınmışdı
nemәtlәrin sәmәrәli bölgüsü alınmışdı
rifahın maksimum sәviyyәsi alınmışdı
rifahın maksimum sәviyyәsi alınmışdı
istehsalın optimal sәviyyәsinә nail olmuşdur

Sual: Paretosәmәrәli buraxılışının çatdığı nöqtәdә: (Çәki: 1)
transformasiyanın son hәdd norması әvәzlәmәnin son hәdd normasına bәrabәrdir
son hәdd xәclәri son hәdd gәlirinә bәrabәrdir
bütün istehsal amillәrinin son hәdd mәhsulları bәrabәrdir
son hәdd xәclәri son hәdd gәlirinә bәrabәrdir, bütün istehsal amillәrinin son hәdd
mәhsulları bәrabәrdir
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә buraxılışın Pareto sәmәrәliliyinә nail olmaq mümkün
deyil
Sual: L.Valrası müasirlәrindәn fәrqlәndirәn cәhәtlәri sәciyyәlәndirin: (Çәki: 1)
ümumi iqtisadi tarazlığın qapalı riyazi modelini işlәyib hazırlaması
mәhsulların vә amillәrin qiymәtinin eyni vaxtda müәyyәn olunması vә çoxlu
bazarlarda eyni vaxtda tarazlığın ümumiliyi
ümumi iqtisadi tarazlığın riyazi nәzәriyyәsi
resursların ehtiyatı vә onların kömәyi ilә yaranan xidmәt vә gәlirlәr arasında әsaslı
fәrqin müәyyәnlәşmәsi
bunların hamısı doğrudur
Sual: C.Klarkın tәdqiqatının metodoloji yeniliyi nәdәdir: (Çәki: 1)
marjinalist prinsiplәri iqtisad elminin qanunlarına çevirmәsi
kapitalizmdә istismarın olmadığını vә kapitalist gәlirlәrinin әdalәtliyini sübüt etmәyә
çalışması
statika vә dinamika haqqında müddәaları birlәşdirәn iqtisad elminin bölmәlәri
haqqında tәlimi
marjinalist prinsiplәri istehsal istehlakı sferasına aid etmәsi
ictimai sәrvәtin bölgü problemlәrini iqtisad elminin әsas problemi hesab etmәsi
Sual: A.Marşal “faiz nәzәriyyәsi”ni hansı iqtisadçının hansı nәzәriyyәsinә әsasәn
yaratmışdı: (Çәki: 1)
J.B.Seyin “Sey qanunu” Satış nәzәriyyәsi
T.Maltusun “Әhali sakinliyi” qanunu
F.Bastianın “Xidmәt nәzәriyyәsi”
N.U.Seniorun “İmtina nәzәriyyәsi”
C.Kerinin mәnafelәrin ahәngdarlığı ideyası
Sual: Günәş aktivliyinin 11 illik tsiklini iqtisadi tsikllә әlaqәlәndirәn müәllifin adını vә
nәzәriyyәsini müәyyәnlәşdirin: (Çәki: 1)
Q.Xabler – yığımlar nәzәriyyәsi
R.Xoutri – monitar nәzәriyyә
C.Cevinson – xarici amillәr nәzәriyyәsi
K.Marks – izafi dәyәr nәzәriyyәsi
Q.Xabler – yığımlar vә R.Xoutri – monitar nәzәriyyәlәri
Sual: K.Mengerin dәyәr nәzәriyyәsinin fәrqli cәhәtlәri nәdir? (Çәki: 1)
yalnız tәlәbi qiymәti formalaşdıran әsas amil hesab etmişdir

әmtәnin tәklifinin dәyişmәz olduğunu bәyan etmişdir
yalnız tәlәbi qiymәti formalaşdıran әsas amil hesab edәrәk vә әmtәnin tәklifinin
dәyişmәz olduğunu bәyan etmişdir
alternativ xәrclәri tәhlil etmişdir
heç biri doğru deyil
Sual: Tәlәb әyrisi mәnfi meylliyi izah oluna bilәr: (Çәki: 1)
Qiffen paradoksu ilә
son faydalılığın azalması qanunu ilә
Qossenin ikinci qanunu ilә
fәrqsizliklәrin әyrilәri ilә
gәlir effektilә
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Sual: C. Keynsin fikrinә görә: (Çәki: 1)
pul tәkrar istehsalın müstәqil amilidir
tәklif müvafiq tәlәb yaradır
doğumun yüksәk tempi әhali artıqlığı yaradır
böhranlar stimullaşdırıcı rol oynayır
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsi zәruridir
Sual: Bazar konsepsiyasında inhisar vә rәqabәt problemini tәdqiq etmәmişdir: (Çәki: 1)
Şumpeter
E.Çemberlin
C.Robinson
C.Keyns
Robinson vә Çemberlin
Sual: C. Keynsin makroiqtisadi tәnzimlәmә nәzәriyyәsinin әsasını nә tәşkil edir? (Çәki:
1)
tәlәbin stimullaşdırılması
sәmәrәli tәklif
vergi dәrәcәlәrinin artırılması
gәlirlәrin artırılması
ÜDMun artırılması

Sual: Faiz dәrәcәlәrinin vә gözlәnilәn mәnfәәt normasının tәsiri ilә dәyişәn investisiya
xәrclәrinin qeyri sabitliyini göstәrәn nәzәriyyә hansıdır: (Çәki: 1)
Keynsçi
tarazlıq
psixoloji
Marksist
monetar
Sual: Aşağıdakı әsәrlәrdәn biri C.Keynsә aid deyil: (Çәki: 1)
”Pul islahatı haqqında traktat”
”Azad sahibkarlığın sonu”
”Pul haqqında traktat”
”Pulun miqdar nәzәriyyәsi haqqında tәlim”
“Mәşğulluğun,faizin vә pulun ümumi nәzәriyyәsi”
Sual: C.M.Keynsin әsas psixoloji qanununa görә: (Çәki: 1)
mәcmu real gәlirin artması ilә istehsal artır
mәcmu real gәlirin artması ilә istehlak artır
mәcmu real gәlirin azalması ilә istehsal azalır
mәcmu real gәlirin azalması ilә istehlak azalır
bunların hamısı doğrudur
Sual: C.M.Keyns tarazlığın pozulmasının, böhranlı tәnәzzülün vә işsizliyin әsas sәbәbini
nәdә görür: (Çәki: 1)
istehsalda
istehlakda
yığımda
bölgüdә
mübadilәdә
Sual: C.Keyns bazar konsepsiyasında tәnzimlәmә siyasәti kimi nәyi әsas hesab
etmişdi? (Çәki: 1)
pulkredit
sosial
xarici ticarәt
büdcәvergi
qiymәt
Sual: Müasir makroiqtisadiyyatın banisi: (Çәki: 1)
C.Keyns
A.Marşal
B.Sey
B.Baver
C.B.Klark

Sual: Әmәk haqqının tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәsinin әsası kimin fikrinә әsaslanır? (Çәki:
1)
C.M.Keynsin
M.J.TuqanBaranovskinin
T.Maltusun
K.Marksın
A.Smit
Sual: Müasir iqtisadi nәzәriyyәdә dövlәtin iqtisadiyyata aktiv müdaxilәsinin әsas ideoloqu
kim olub? (Çәki: 1)
M.Fridman
C.M.Keyns
A.Marşall
Şumpeter
P.Samuelson
Sual: Keynsçi yanaşmaya әsasәn dövlәtin iqtisadi tәnzimlәnmәsinin әsas mәqsәdi
hesab olunur: (Çәki: 1)
iqtisadi artım vә inflyasiyanın aşağı sәviyyәsi
tsikli tәrәddudlәrinn olmaması
stabil iqtisadi artım vә mәşğulluğun yüksәk sәviyyәsi
mәşğulluğun yüksәk sәviyyәsi vә inflyasiyanın aşağı sәviyyәsi
dünya bazarında ekspansiya
Sual: Multiplikatorun növlәrindәn biri yanlışdır: (Çәki: 1)
investisiya
vergi
büdcә
xarici ticarәt
istehsal
Sual: C.Keynsin tәdqiqinin mәrkәzindә nә dururdur? (Sürәt 15.05.2014 14:13:58) (Çәki:
1)
milli gәlir
әmanәtlәrin yığımı
investisiyaların hәcmi
istehlak vә gәlirlәrin sәviyyәsi
bunların hamısı doğrudur
Sual: C.M.Keyns nәzәriyyәsinә dәyәrli töhfәlәr gәtirәn iqtisadçılardan hansı Nobel
mükafatına layiq görülmüşdür: (Sürәt 15.05.2014 14:14:30) (Çәki: 1)
C.Tobin
F.Xanin
R.Lukas
C.Stiqlis
Bunların hamısı
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Sual: Müasir kapitalizm cәmiyyәtindә istehsal sәviyyәsi ilә mәşğulluğu – istehsal olunan
әmtәәlәr, xidmәtlәr vә uyğun olaraq mәşğulluq sәviyyәsinin ümumi vә mәcmu
mәsrәflәrin sәviyyәsindәn birbaşa asılı olduğunu tәdqiq edәn nәzәriyyәçi: (Çәki: 1)
C.Keyns
J.B.Sey
A.Marşal
A.Piqu
C.Mill
Sual: C.Keyns multiplikator nәzәriyyәsindә hansı amillәrә әsaslanır? (Çәki: 1)
sosiolojı amillәrә
psixoloji amillәrә
institusional amillәrә
sosioloji vә psixoloji amillәrә
sosiolojı vә institusional amillәrә
Sual: Keynsçilik doktrinasına görә buraxılışın hәcmi vә mәşğulluğun sәviyyәsi müәyyәn
olunur: (Çәki: 1)
tam mәşğulluq vәziyyәtini xarakterizә edәn iqtisadi sabitliklә
onunla ki, tәklif tәlәbi yaradır
mәcmu tәlәbin ölçüsü ilә
Sey qanunun fәaliyyәti ilә
büdcә xәrclәri ilә
Sual: Klassiklәrdәn fәrqli olaraq, C.Keyns tәsbiq etmişdir ki: (Çәki: 1)
”Laisser faire” (bu söz fransız mәnşәli olub, müdaxilә etmәmәk mәnasını verir)
prinsipinin yerinә yetirilmәsi mütlәq makroiqtisadi tarazlığa gәtirib çıxarır
qiymәtlәr vә әmәk haqqı çevikliyә malik olurlar
bazar tәbii surәtdә özünü tәnzimlәyir
özәl sahibkarlıq iqtisadiyyatına daxili qeyrisabitlik xasdır
tәklif özünün xüsusi tәlәbini yaradır
Sual: Keyns qeyd edirdi ki: (Çәki: 1)
işsizliyin tәbii norması әmәk bazarının real tәbii şәraitinә uyğun işsizlik sәviyyәsidir

mәşğulluğun ümumi hәcminin müәyyәn olunmasında investisiya hәlledici rola
malikdir
hazır mәhsulların qiymәtlәri onların istehsalına çәkilәn mәsrәflәrә bәrabәrdir
iqtisadi inkişafın mütlәq әsasları xüsusi mülkiyyәt vә azad mübadilәdir
tәlәbin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi bazar qüvvәlәrini pozur
Sual: Keyns nәzәriyyәsindә: (Çәki: 1)
әsas problem reallaşmalıdır
tәklif tәlәb yaratmır
tәlәb tәklif yaradır
faktiki tәlәb potensial tәlәbdәn azdır
bunların hamısı doğrudur
Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı C.M.Keynsә aiddir: (Çәki: 1)
qeyri tәkmil rәqabәt nәzәriyyәsinin irәli sürülmәsi
monopsoniya anlayışının elmi dövriyyәyә daxil olunması
natamam reallaşmanın sәbәbini aydınlaşdırmaq
istehlak predmetlәrinin azad mübadilәsi ilә iqtisadiyyatın mәrkәzdәn idarә edilmәsi
hamısı doğrudur
Sual: Domar vә Xarrodun iqtisadiyyatının keynisçi modelindә әsas diqqәt nәyә yönәlir:
(Çәki: 1)
investisiyalara
dövlәt xәrclәrinә
dövlәt gәlirlәrinә
vergilәrә
inflyasiyaya
Sual: KobbaDuqlas modelindә hәmin dövrün hansı amilinin rolu nәzәrә alınmamışdır:
(Çәki: 1)
tәbii resursların rolunun nәzәrә alınmaması
kapital mәsrәflәrinin rolunun nәzәrә alınmaması
әmәk mәsrәflәrinin rolunun nәzәrә alınmaması
mәcmu mәhsulun hәcminin nәzәrә alınmaması
istehsalın texnoloji parametrlәrinin nәzәrә alınmaması
Sual: Vergi dәrәcәsi hәcmi ilә büdcәyә vergi daxilolmaları hәcmi arasında әlaqәni
nümayiş etdirәn әyri: (Çәki: 1)
Engel әyrisi
Filips әyrisi
Laffer әyrisi
Lorens әyrisi
Lyukas әyrisi
Sual: İqtisadi artımın hansı nәzәri modeli mәhsulun hәcmi ilә iki amil: investisiyalar vә

gәlirin artım sürәti arasında qarşılıqlı әlaqәni әks etdirir: (Çәki: 1)
KobbaDuqlas modeli
HarrodDomar modeli
C.Robinson modeli
V.Tinberqen modeli
Solou modeli
Sual: İqtisadi artımın hansı nәzәri modeli milli istehsalın hәcmi ilә kapital vә әmәk
mәsrәflәri arasında әlaqәni әks etlirir: (Çәki: 1)
KobbaDuqlas modeli
HarrodDomar modeli
C.Robinson modeli
V.Tinberqen modeli
Solou modeli
Sual: KobbaDuqlas modelinә elmitexniki tәrәqqinin әlavә edilmәsi ilә formalaşan model
hansıdır: (Çәki: 1)
Barro modeli
HarrodDomar modeli
C.Robinson modeli
V.Tinberqen modeli
Solou modeli
Sual: İqtisadi artımın hansı modeli texniki vә iqtisadi resurslardan sәmәrәli istifadәnin
nәticәsidir: (Çәki: 1)
KobbaDuqlas modeli
HarrodDomar modeli
Tinberqen modeli
Robinson modeli
Solou modeli
Sual: İqtisadi artımın hansı modelindә, iqtisadi artımın milli gәlirin bölgüsündәn asılıdır:
(Çәki: 1)
KobbaDuqlas modeli
HarrodDomar modeli
Tinberqen modeli
Robinson modeli
Solou modeli
Sual: Sol Keynsçilәrin tәdqiqat obyektini nә tәşkil edirdi: (Çәki: 1)
Keynsçiliyin inkişafının bu istiqamәti neoklassik sintezin yaranmasının әsası
olmuşdur
Keynsin nәzәriyyәsini neoklassik әnәnәlәrlә әlaqәlәndirmәyә çalışmışdır
Keynsin nәzәriyyәsinin yeniyini, onun inqilabi rolunu vә neoklassik mәktәblә
әlaqәsinin olmadığını qeyd edirdilәr
Keynsçi modellәrdә milli gәlirin bölüşdürülmәsi kimi amillәrin nәzәrә alınmasını tәklif

edirdilәr
Keynsin nәzәriyyәsinin yeniliyini, onun inqilabi rolunu vә neoklassik mәktәblә
әlaqәsinin olmadığını qeyd edirdilәr vә Keynsçi modellәrdә milli gәlirin bölüşdürülmәsi
kimi amillәrin nәzәrә alınmasını tәklif edirdilәr
Sual: C.M.Keyns sәmәrәli tәlәbi stimullaşdırmaq üçün nә tәklif edirdi: (Çәki: 1)
dövlәt xәrclәrini azaltmağı
kredit faizini azaltmağı
investisiyanı azaltmağı
yenidәn bölgünü azaltmağı
bunların hamısı doğrudur
Sual: Neokeynsçilәr qeyrisabitliyin vә tsiklik dәyişikliyin sәbәbini nәdә görürdülәr: (Çәki:
1)
iqtisadi sistemin zahiri pozulmalarında
qiymәtin dәyişmәsindә
tәlәbin dәyişmәsindә
tәklifin dәyişmәsindә
tәkrar istehsal әlaqәlәrinin xüsusiyyәtlәrindә
Sual: İqtisadi tsiklin әsas sәbәbi C.Keynsin multiplikatorakselerator tәliminә uyğun
olaraq yönәldilәn investisiyalardır. Bu hansı nәzәriyyәdir? (Çәki: 1)
uyğun olaraq yönәldilәn investisiyalardır. Bu hansı nәzәriyyәdir?
xarici amillәr nәzәriyyәsi
dövriyyә kapitalına investisiyalar nәzәriyyәsi
әsas kapitala investisiyalar nәzәriyyәsi
marksist nәzәriyyә
Sual: İqtisadi tsiklin qısamüddәtli dövrdә әsas sәbәbi dövriyyә fondlarına yönәldilmiş
investisiyalardır. Bu hansı nәzәriyyәdir? (Çәki: 1)
monetar nәzәriyyә
marksist nәzәriyyә
dövriyyә kapitalına investisiyalar nәzәriyyәsi
xarici amillәr nәzәriyyәsi
әsas kapitala investisiyalar nәzәriyyәsi
Sual: C.M.Keyns A.Marşalın hansı fikrindәn iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi
konsepsiyasını әsaslandırmaq üçün istifadә etmişdir: (Çәki: 1)
faiz nәzәriyyәsi
mükәmmәl rәqabәt şәraitindә istehsalın optimallaşdırılması
pulun kәmiyyәt nәzәriyyәsi
ümumi tarazlıq nәzәriyyәsi
vaxtı bir iqtisadi amil kimi iqtisadi tәhlilә tәtbiq etmәsi

Sual: C. Keynsin multiplikator nәzәriyyәsi hansı әlaqәni nәzәrdә tutmuşdur? (Çәki: 1)
investisiyanın artımı ilә milli gәlirin artımı
milli gәlirlә hәyat sәviyyәsi arasında
ümumi daxili mәhsulun artımı ilә milli gәlirin
yığımla istehlak arasında
istehsalla istehlak arasında
Sual: Con Meynard Keyns neoklassik mәktәbinin görkәmli nümayәndәsidir? (Çәki: 1)
Keyns neoklassik mәktәbin görkәmli nümayәndәsidir
Keyns neoklassik mәktәbin görkәmli nümayәndәsi deyil
Keyns marjinalizmin nümayәndәsidir
Keyns neosintez nәzәriyyәsinin nümayәndәsidir
Keyns institusionalizm mәktәbinin nümayәndәsidir
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Sual: Investisiya hәcminin artmasına müvafiq olaraq ÜMMun hәcmini göstәrәn rәqәm
koefisienti: (Çәki: 1)
akselerator
qiymәt indeksi
hәyat sәviyyәsi göstәricisi
multiplikator
hәyat sәviyyәsi indeksi
Sual: Iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi mәsәlәlәrindә keynsçilәrin fikri fәrqlidir vә üç
әsas cәrәyana bölünür: (Çәki: 1)
solçular (liberal), klassik vә neoklassik
solçular, marjinal vә neoklassik
solçular (liberal), konservativ vә neoklassiklәr
konservativ, klassik vә neoklassik
konservativ, marjinal vә neoklassik
Sual: Keynsçiliyin hansı istiqamәti iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsindә әsas mәsәlә
kimi mәnfәәtin maksimumlaşdırılması vә iqtisadiyyatın konservativ strukturlarının
saxlanılmasını tәklif edir: (Çәki: 1)
sol keynsçilәr (liberallar)
neoklassik istiqamәt
keynsçiliyin konservativ istiqamәti

klassik istiqamәt
sol keynsçilәr (liberallar) vә neoklassik istiqamәt
Sual: Postkeynisçilәr göstәrirlәr ki: (Çәki: 1)
istehsalın artım sürәti milli gәlirin bölgüsündәn, gәlirin kәmiyyәti vә onun artım
yığımından asılıdır
bu konsepsiyanın mәqsәdi mәşğulluğu, iqtisadi tsiklin sabitlәşmәsini vә yüksәk
artım sürәtini tәmin etmәk olmuşdur
әsas diqqәtlәrini dövlәt xәrclәrinә, dövlәt investisiyalarının artırılmasına yönәltmişlәr
onların modeli milli gәlirin artımının yalnız bir amilini –kapital qoyuluşunu nәzәrә
almışlar
kapital qoyuluşlarının hәr bir artımı cәmiyyәtdә milli gәlirin artımını tәmin edәn
mәşğulluğu artırır
Sual: Neokeynsçiliyin әsas nümayәndәlәrindәn biri yanlışdır: (Çәki: 1)
C.Hanson
R.Xarrod
P.Samuelson
C.Robinson
E. Domar
Sual: Mәhsul buraxılışı ilә kapital artımı arasında nisbәti xarakterizә edәn göstәrici
(V=ΔK/ΔY) vә ya kapitaltutumlu artımın koefisienti: (Çәki: 1)
multiplikator
akselerator
kapital qoyuluşu
investisiya
avtonom investisiyalar
Sual: Mәhsul artımı ilә kapital artımı arasında olan nisbәti xarakterizә edәn göstәrici:
(Çәki: 1)
koeffiçient
akselerator
multiplikator
funksiya
asılılıq
Sual: Artan kapitalla silahlanma vә artan әmәk mәhsuldarlığı daimi kapitalverimi ilә
müşayiәt olunur. Bu: (Çәki: 1)
İTN kapitalqoruyucu tipi
Xiksә görә İTN
neytral İTN
Xarroda görә İTN
әmәkqoruyucu İTN

Sual: E.Domar vә R.Xarrodun iqtisadi artım modelinin әsasını nә tәşkil edir: (Çәki: 1)
milli gәlirin tarazlığının yaradılması şәrtlәri
milli gәlirin tarazlı vә ya sabit artım sürәtini tәmin edәn şәrtlәrin mәcmusu
büdcә tәnzimlәnmәsi ideyasını pulkredit siyasәti ilә birlәşdirәn makroiqtiisadi
siyasәt konsepsiyasını işlәyib hazırlanması
dövlәt xәrclәrinin kәsirli maliyyәlәşdirilmәsi nәzәriyyәsinin hazırlanması
mәcmu psixoloji amillәr
Sual: E.Domar vә R.Xarrodun iqtisadi artım modelinin C.Keyns modelindәn fәrqli tәrәfini
müәyyәnlәşdirin: (Çәki: 1)
milli gәlirin tarazlığının yaradılması
milli gәlirin tarazlı vә ya sabit artım sürәtini tәmin edәn şәrtlәrin mәcmusu
iqtisadiyyatda müvazinәtin pozulması şәrtini
iqtisadiyyatda müvazinәtin bәrpa olunmasını
pulkredit siyasәti tәdbirlәrilә xüsusi investisiyaların dәyişmәsinin tarazlaşdırılması
Sual: Postkeynsçi iqtisadçılardan biri yanlışdır: (Çәki: 1)
A.Eyxner
C.Robinson
N.Kaldor
P.Sraff
A.Hanson
Sual: Postkeynçilәr ordodoksal keynsçilәri nәdә ittiham edirdilәr: (Çәki: 1)
milli gәlirin sәviyyәsini düzgün izah etmәdiklәrinә görә
defisit maliyyәlәşdirmәnin real sәmәrәsinin hәddindәn artıq şişirdiklәrinә görә
inflyasiyanın inkişafının tәhlükәsini qiymәtlәndirmәdiklәrinә görә
pul amilini inkar etdiklәrinә görә
bunların hamısı doğrudur
Sual: Postkeynsçilәr öz konsepsiyasını әsaslandırarkәn hansı mәnbәlәrdәn istifadә
etmişlәr: (Çәki: 1)
C.M.Keynsin nәzәriyyәsindәn
institusionalizmdәn
rikardoçuluqdan
marksın kateqoriyalarında
bunların hamısı doğrudur
Sual: Postkeynsçilәrin әsas müddәası hansıdır: (Çәki: 1)
milli gәlirin bölgüsü onun artımına tәsir etmir
milli gәlirin bölgüsü onun artımına tәsir edir
gәlirlәrin bölgüsündә bәrabәrsizlik aradan qaldırılmalıdır
әhalinin istehlak tәlәbi yüksәldilmәlidir
maarif, sәhiyyә, sosial sığortanın inkişafına xәrclәr artırılmalıdır

Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı postkeynsçilәrә aiddir: (Çәki: 1)
onlar kapitalist sisteminin daimi sabitliyi haqqında konsepsiyanın әleyhinә çıxırdılar
onlar kapitalist iqtisadiyyatının tsikliyini inkar etmәmişlәr
onlar bazar iqtisadiyyatını saxlayıb, yalnız onu dövlәt siyasәti ilә düzәltmәyi tәklif
edirlәr
onlar diqqәtini iqtisadiyyatda qısamüddәtli dәyişikliklәrә yönәltmişlәr
onlar iqtisadiyyata dövlәt tәnzimlәnmәsinin metodlarını hazırlamışlar
Sual: Iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin nәzәrikonseptual әsasları: (Çәki: 1)
klassik, monetar, keyns konsepsiyaları
klassik, neoklassik vә marjinal konsepsiyalar
neoklassik, keynsçi vә monetar konsepsiyalar
marjinal, keynsçi vә neokeynsçi konsepsiyalar
marjinal, klassik vә keynsçi konsepsiyalar
Sual: «Dövlәtin qarşısında qoyulan mәqsәdlәr, onun sәrәncamında olan vәsaitlәrdәn
çox olmamalıdır» nәzәriyyәsi kimә aiddir: (Çәki: 1)
Y.Tinbergen
P.Samuelson
D.Nort
U.Mitçel
T.Veblen
Sual: Maliyyә siyasәtinin vәzifәsi "ictimai әmtәәlәr" tәklifi sferası üçün tәnzimlәyici
tәdbirlәri tәmin etmәkdirnәzәriyyәsi kimә aiddir: (Sürәt 15.05.2014 14:15:56) (Çәki: 1)
Y.Tinbergen
P.Samuelson
D.Nort
U.Mitçel
T.Veblen
Sual: A.Piqu yazırdı ki; (Sürәt 15.05.2014 14:16:22) (Çәki: 1)
Sadә rәqabәt şәraitindә tamahkar mәnafelәr tәzahür edir vә fiskal xarakter daşıyan
inhisarlar öz effektivliyini itirir
Qeyrimüvazinәt vәziyyәti tәsadüfi sәciyyәlidir, iqtisadiyyatın özü onu aradan qaldırır
İqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsi iqtisadiyyatın tәbiәtinә ziddir
Avtomatik tәnzimlәnmә tәsadüfüdür vә xüsusi hal kimi sәciyyәlәnmәlidir
Müasir iqtisadiyyat dövlәt müdaxilәsi olmadan sәmәrәli fәaliyyәt göstәrә bilmәz
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Sual: Neoliberalların әsas fikirlәri nәdәn ibarәt idi? (Çәki: 1)
dövlәt sifarişlәrinin artırılması
az rentabelli iqtisadiyyat sahәlәrinin dövlәt tәrәfindәn investisiyalaşdırılması
xarici investisiyaların artırılması
iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, azad qiymәtәmәlәgәlmә vә xüsusi mülkiyyәt
istehsal xәrclәrinin azaldılması
Sual: M.Fridmen iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә hansı amilә üstünlük vermişdir? (Çәki:
1)
xarici iqtisadi
büdcәvergiyә
pulkreditә
sosial siyasәtә
qiymәt siyasәtinә
Sual: Monetarist konsepsiyaya әsasәn iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsindә әsas hal
nә hesab olunur? (Çәki: 1)
antitsiklik tәnzimlәnmә
mәşğulluğun sәviyyәsinin artırılması
tәdavüldә pul kütlәsinә nәzarәt
xarici iqtisadi әlaqәlәrin hәvәslәndirilmәsi
sәmәrәli tәlәbin hәvәslәndirilmәsi
Sual: Monetar nәzәriyyәnin müәllifi kimdir? (Çәki: 1)
P.Samuelson
U.Xoutri
A.Smit
J.B.Sey
S.Sismondi
Sual: Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı modelinin nәzәri konsepsiyası kimlәr tәrәfindәn
işlәnib hazırlanmışdır: (Çәki: 1)
M.Fridmen,P.Samuelson
A.Marşal,K.Menger
K.Marks,F.Engels
A.MüllerArmak,L.Erxard
heç biri doğru deyil
Sual: Neoliberalizmin әnәnәvi liberalizmdәn әsas fәrqli tәrәfi hansıdır: (Çәki: 1)
kapitalist iqtisadiyyatının planlaşdırılması
kapitalist iqtisadiyyatı üzәrindә dövlәt nәzarәtinin hayata keçirilmәsi
kapitalist istehsalı üzәrindә sosial nәzarәt ideyasının hәyata keçirilmәsi

kapitalist iqtisadiyyatına dövlәtin fәal müdaxilәsi
bunların hamısı
Sual: M.Fridmen işsizliyin tәbii normasını azaltmaq yollarını necә görürdü: (Çәki: 1)
makroiqtisadi tәnzimlәmә yolu ilә
mikroiqtisadi tәnzimlәmә yolu ilә
uzunmüddәtli pul tәnzimlәmәsi ilә
qısamüddәtli pul tәnzimlәnmәsi ilә
bunların hamısı doğrudur
Sual: Monetarizmin pul qanunu nәdir? (Çәki: 1)
pul tәklifinin artımının orta illik sürәtinin, pula tәlәbin artımına bәrabәr olmasıdır
pula tәlәbin artımının orta illik sürәtinin pula tәklifin artımına bәrabәr olmasıdır
pul kütlәsinә, pul emissiyasına dövlәt nәzarәtidir
pul kütlәsinin tәnzimlәnmәsinә yönәldilmiş kreditpul siyasәtidir
pul kütlәsinin tәnzimlәnmәsinә yönәldilmiş büdcәvergi siyasәtidir
Sual: ”İnhisar rәqabәti”nәzәriyyәsinin banisi kimdir: (Çәki: 1)
Y.Şumpeter
Q.Keri
A.Piqu
E.Çemberlin
U.Rostou
Sual: ”Formalaşmış cәmiyyәt” nәzәriyyәsinin banisi kimdir: (Çәki: 1)
L.Erxard
F.Xayek
V.Oyken
F.List
A.Ryustov
Sual: ”Hamı üçün rifah” bu tezisin müәllifi kimdir? (Çәki: 1)
L.Erxard
V.Oyken
V.Repke
A.MüllerArmak
M.Alle
Sual: Neoliberalizm tәlimi iqtisadiyyatın hansı sahәsinin tәnzimlәnmәsini nәzәrdә tutur?
(Çәki: 1)
pulkredit
büdcәvergi
sosial sahә
xarici ticarәt

bütövlükdә iqtisadiyyatı
Sual: Hansı elmi istiqamәt dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin mәhdudluğunu müdafiә
edir? (Çәki: 1)
keynsçi
neoliberal
marjinal
sosialinstitusional
marksizm
Sual: F.Xayek iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә hansı amilә üstünlük vermişdir? (Sürәt
15.05.2014 14:17:45) (Çәki: 1)
inflyasiyanı mәhdudlaşdırmağa
büdcәvergiyә
pulkreditә
sosial siyasәtә
qiymәt siyasәtinә
Sual: Hansı konsepsiya neoliberalizm nәzәriyyәsi ilә keynisçiliyin sintezi kimi xarakterizә
olunur (Sürәt 15.05.2014 14:17:58) (Çәki: 1)
sosial bazar tәsәrrüfatı
qlobal cәhәtdәn tәnzimlәnәn bazar
formalaşmış cәmiyyәt
azad bazar
mübadilә iqtisadiyyatı
Sual: Ümumi müvazinәt nәzәriyyәsindә vә rifah iqtisadiyyatında ilk kәşfedici işlәrinә görә
“İqtisadiyyat” üzrә Nobel mükafatını kim alıb (Sürәt 15.05.2014 14:18:20) (Çәki: 1)
Elinor Ostrom
Duqlas Nort
Sercon Riçard Hiks
Pol Samuelson
Teodor Vilyam Şilts
Sual: ”İctimai inkişaf”nәzәriyyәsinin banisi kimdir: (Sürәt 15.05.2014 14:18:36) (Çәki: 1)
Y.Şumpeter
Q.Keri
A.Piqu
E.Çemberlin
U.Rostou
Sual: ”İqtisadi qayda” nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir? (Sürәt 15.05.2014 14:18:43) (Çәki:
1)
L.Erxard
V.Oyken

V.Repke
A.MüllerArmak
M.Alle

BÖLMӘ: 1302
Ad

1302

Suallardan

20

Maksimal faiz

20

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Dövriyyәdә olan pul kütlәsinin dәyişmәsi iqtisadi aktivliyin әsas sәbәbidir.Bu hansı
nәzәriyyәdir? (Çәki: 1)
dövriyyә kapitalına investisiyalar nәzәriyyәsi
әsas kapitala investisiyalar nәzәriyyәsi
ifrat yığım nәzәriyyәsi
xarici amillәr nәzәriyyәsi
monetar nәzәriyyә
Sual: Amerikan monetarizminin banisi kimdir: (Çәki: 1)
L.Erxard
Y.Şumpeter
F.Xayek
L.Mizes
M.Fridmen
Sual: Neoliberalizmin Keynsçilikdәn fәrqli tәrәfini müәyyәnlәşdirin: (Çәki: 1)
tәkrar istehsal prosesinin tәnzimlәnmәsi
mәnfәәt vә rәqabәt mexanizminin institusional әsasının tәnzimlәnmәsi
mükәmmәl vә qeyrimükәmmәl bazarların tәnzimlәnmәsi
marjinalizmin nәzәri üsul kimi istifadә olunması
keyfiyyәt vә institusional problemlәrin vacib hesab olunması
Sual: Neoliberalizmin klassik forması hansıdır: (Çәki: 1)
Kembric mәktәbi
Frayburq mәktәbi
London mәktәbi
Çikaqo mәktәbi
Avstriya mәktәbi
Sual: Neoliberalizmin iqtisadi siyasәtә tәsir istiqamәtlәrindәn biri yanlışdır: (Çәki: 1)
istehsal vasitәlәrinin geniş millilәşdirilmәsindәn imtina olunması

dövlәt büdcәsinin hәr il tarazlaşdırılması
tәnzimlәnmәnin birbaşa metodlarına üstünlük verilmәsi
kәsirli maliyyәlәşdirmәnin mәhdudlaşdırılması
nisbәtәn liberal xarici ticarәt vә valyuta siyasәtinә tәsiri
Sual: Neoliberalların hansı nümayәndәlәri bazar qiymәtlәri vasitәsilә iqtisadiyyatın özünü
tәnzimlәmә mexanizminә üstünlük vermişlәr: (Çәki: 1)
L.Mizes vә F.Xayek
M.Fridmen vә A.Şvars
V.Oyken vә A.Ryustov
L.Erxard vә V.Repke
Ryueff vә M.Alle
Sual: Monetarizmin 7080ci illәrdә iqtisadi nәzәriyyәnin vә iqtisadi siyasәtin mәrkәzindә
olmasının sәbәbi nәdir? (Çәki: 1)
klassik kapitalizmә bәraәt qazandırmaq
bölgüdә bәrabәrliyә nail olmaq
kәsirli maliyyәlәşmә siyasәtinin yeridilmәsi
iqtisadi artımın mümkünlüyünә inamı artırmaq
büdcәdәn sosial ehtiyaclara tәxsisatın azaldılması
Sual: Monetarizm nәzәriyyәsindә mәrkәzi yeri hansı problem tutur: (Çәki: 1)
mәşğulluq
işsizlik
inflyasiya
mәşğulluq vә işsizlik
işsizlik vә inflyasiya
Sual: M.Fridmen hesab edir ki: (Çәki: 1)
bazar sisteminә dövlәt müdaxilәsi uzunmüddәtli dövrdә müsbәt nәticә verә bilәr
bazar sisteminә dövlәt müdaxilәsi qısamüddәtli dövrdә müsbәt nәticә verә bilәr
uzunmüddәtli pul siyasәtindәn qısamüddәtli pul tәnzimlәnmәsinә keçmәk
mәqsәdәuyğundur
qısamüddәtli pul tәnzimlәnmәsi mütlәqdir
dövlәt tәnzimlәnmәsi pul kütlәsinә, pul emissiyasına nәzarәtlә mәhdudlaşmır
Sual: Neoliberalizmin әsasını qoyan vә onun metodologiyasını yaradan iqtisadçı kimdir?
(Çәki: 1)
L.Erxard
A.Rustov
V.Repke
M.Fridmen
V.Oyken
Sual: ”Reyqanomika”iqtisadi siyasәti hansı iqtisadi mәktәbin ideyaları әsasında

yaradılıb? (Çәki: 1)
Monetarist
Marjinalist
Keynsçi
Marksist
Merkantilist
Sual: Monetarizm nәdir? (Çәki: 1)
kapitalizm vә sosializm arasında cәmiyyәtin inkişafının üçüncü yoludur
faydalılıq hәddi vә mәhsuldarlıq hәddi nәzәriyyәlırindәn ibarәtdir
iqtisadi liberalizm әnәnәlәrini davam etdirәn baxışlar sistemidir
pul kütlәsinin iqtisadi fәallığa, monetar vasitәlәrin vә monetar siyasәtin iqtisadi
inknşafa tәsir mexanizminin әsaslı surәtdә öyrәnәn nәzәriyyәdir
sәmәrәli tәlәbi müәyyәn edәn xәrclәr vә gәlirlәr nisbәtin tәnzimlәnmәsidir
Sual: Monetarizm cәrәyanı iqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәtinә aiddir: (Çәki: 1)
keynsçilik
neoklassik
institutsionalsosioloji
marksizm
heç biri doğru deyil
Sual: Monetarizm özündә hansı nәzәriyyәlәri birlәşdirir: (Çәki: 1)
tәklif
sәmәrәli tәlәb
sәmәrәli gözlәmә
tәklif, sәmәrәli tәlәb
tәklif, sәmәrәli gözlәmә
Sual: L.Erxard formalaşmış cәmiyyәti ümumi rifah dövlәti adlandıraraq, qeyd etmişdir ki,
bu dövlәt hansı yoldadı? (Çәki: 1)
4cü
3cü
2ci
5ci
6cı
Sual: Çikaqo mәktәbinin nümayәndәlәri hansıdır: (Sürәt 15.05.2014 14:19:14) (Çәki: 1)
L.Erxard
Y.Şumpeter
F.Xayek
L.Mizes
M.Alle
Sual: Monetarizm: (Sürәt 15.05.2014 14:19:38) (Çәki: 1)

әhalinin aztәminatlı tәbәqәsinә dövlәtin sosial proqramını rәdd edir vә onu
sәmәrәsiz sayır
kapitalizmin tәkamül yolu ilә yeni bir ideal iqtisadi sistemә çevrilmәsi ideyasını tәbliğ
edir
inkişaf etmiş inhisarçı rәqabәt nәzәriyyәsinin әsasını yaratmışdır
iqtisadi proseslәrin tәdqiqindә riyazi metodların tәtbiqinә ciddi әhәmiyyәt vermişdir
iqtisadi liberalizm әnәnәlәrini davam etdirәn baxışlar sistemidir
Sual: İqtisadi artımın emprik tәdqiqi kimә mәxsusdur: (Sürәt 15.05.2014 14:19:55)
(Çәki: 1)
U.Cevons
Q. Feldman
S.Kuznets
U.Şumpeter
P.Salou
Sual: Aşağıdakı әsәrlәrdәn hansı L.Erxarda mәxsusdur: (Sürәt 15.05.2014 14:20:12)
(Çәki: 1)
"Quldarlığa gedәn yol"
“Hamı üçün rifah”
“Kapitalizmin xalis nәzәriyyәsi”
“Mәnfәәt, faiz, investisiya”
Bunların heç biri
Sual: Neoliberalizm Fransada hansı adda yayılmışdır: (Çәki: 1)
neoklassik sintez
monetarizm
neoindividualizm
neoliberal dirijizm
neoliberalizm
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Sual: Neoliberalizmi ABŞda tәmsil edәn nәzәriyyә hansıdır: (Çәki: 1)
neoklassik sintez
klassik nәzәriyyә
monetar nәzәriyyә
keynsçi nәzәriyyә

marjinalist nәzәriyyә
Sual: Sosial bazar tәsәrrüfatı modelinin әsas prinsiplәrindәn biri yanlışdır: (Çәki: 1)
qiymәt azadlığı vә sabit pul tәdavülü
inhisarsız rәqabәt
xüsusi mülkiyyәtin sarsılmazlığı
sahibkarlığın iqtisadi müstәqilliyi vә cavabdehliyi
iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin üstünlüyü
Sual: Frayburq mәktәbinin nümayәndәlәri necә adlanırdı: (Çәki: 1)
ortodoksallar
postkeynsçilәr
ordoliberallar
monotaristlәr
marjinalistlәr
Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı F.Xayekә mәxsusdur: (Çәki: 1)
makro vә mikro iqtisadi tәhlilin әlaqәlәndirilmәsi
tәdavülә lazım olan pulun miqdarının hәmin anda konkret statistik materiallar
әsasında hesablanması ideyası
sosial bazar tәsәrrüfatı modelinin yaradılması
iqtisadiyyatın liberallaşdırılması
faydalılıq hәddi nәzәriyyәsinin müәyyәn edilmәsi
Sual: Neoliberalların nәzәriyyәsi hansı ideyaların sintezidir: (Çәki: 1)
neoklassiklәrin vә institusionalizmin
әnәnәvi liberalizm vә drijizmin
yeni tarixi mәktәbin, neoklassiklәrin vә әnәnәvi liberalizmin
köhnә tarixi mәktәbin, neoklassiklәrin vә ordodoksal keynsçiliyin
klassik mәktәbin, әnәnәvi liberalizmin vә institusionalizmin
Sual: Monetarist konsepsiyanın qlobal strategiyası nәdir? (Çәki: 1)
tәsәrrüfat quruluşunu formalaşdırmaq vә tәkrar istehsal prosesinә tәsir etmәk
mәrkәzdәn idarә edilәn iqtisadiyyatın uzunmüddәt yaşaya bilmәyәcәyi
klassik kapitalizmә bәraәt qazandırmaq, onun sәmәrәliliyinә, dövlәt büdcәsindәn
әlavә xәrclәrsiz iqtisadi artımın mümkünlüyünә inamı artırmaq
qiymәt, tәlәb vә tәklifin proqnozlaşdırılması
bazar tәsәrrüfatını kapitalizm vә sosializm arasında cәmiyyәtin inkişafının üçüncü
yolu adlandırılması
Sual: Frayburq mәktәbinin sosialiqtisadi konsepsiyasının әsasını nә tәşkil edirdi: (Çәki:
1)
mәrkәzdәn idarә olunan tәsәrrüfat
bazar tәsәrrüfatı
dövlәtin mәhdud iqtisadi rolu

mәrkәzdәn idarә olunan vә bazar tәsәrrüfatı
hamısı
Sual: Sosial bazar tәsәrrüfatı modelinin әsas prinsiplәrindәn biri yanlışdır: (Sürәt
15.05.2014 14:23:09) (Çәki: 1)
qiymәt azadlığı vә sabit pul tәdavülü
inhisarsız rәqabәt
xüsusi mülkiyyәtin sarsılmazlığı
inhisar vә rәqabәtin tәnzimlәnmәmәsi
sahibkarlığın iqtisadi müstәqilliyi vә cavabdehliyi
Sual: P.Salou göstәrmişdir ki, iqtisadi artımın hәlledici amili (Sürәt 15.05.2014 14:23:18)
(Çәki: 1)
kapitaldır
texniki tәrәqqidir
torpaqdır
iş qüvvәsidir
istehsal vasitәlәridir
Sual: Neoliberalistlәrin tsikl nәzәriyyәsi monetaristlәrdәn necә fәrqlәnir: (Çәki: 1)
pul kütlәsindә baş verәn tәrәddüdlәrlә
psixoloji motivlәrdә rәqabәtdәn kәnarlaşmaya vә inhisarçılığa meyl, sәrvәt, yığım vә
s.
riyazi modellәrin üstünlük tәşkil etmәsilә
iqtisadi artımı pul kütlәsinin artımına bağlamaqla
hamısı doğrudur
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Sual: Institusional istiqamәtin iqtisadi tәhlilinin predmetini nә tәşkil edirdi? (Çәki: 1)
istehsal dairәsi
istehsal vә tәdavül dairәsi
tәdavül dairәsi
mikroiqtisadiyyat
iqtisadi vә qeyriiqtisadi amillәr
Sual: C.Kommonsa görә dәyәr nәyә әsasәn formalaşır? (Çәki: 1)

«Kollektiv institutların» hüquqi razılığı
әmәk mәsrәflәri
tәlәb vә tәklifin nisbәti
qiymәt amillәri
dәyәrlilik
Sual: İnstitutsionalizmin tәdqiqat obyektinә aidir: (Çәki: 1)
iqtisadiyyat üzәrindә “sosial nәzarәt”
sosializmlә konvergensiya vasitәsi ilә kapitalizmin transformasiyası
iqtisadi tarazlıq şәraitindә tәlıb vә tәklifin tәhlili
iqtisadiyyat üzәrindә “sosial nәzarәt” vә sosializmlә konvergensiya vasitәsi ilә
kapitalizmin transformasiyası
iqtisadiyyat üzәrindә “sosial nәzarәt” vә iqtisadi tarazlıq şәraitindә tәlıb vә tәklifin
tәhlili
Sual: Y.Şumpeter iqtisadi artımda hansı amilә daha çox üstünlük vermişdir? (Çәki: 1)
investisiyaya
әmәk mәsrәflәrinә
kapitala
torpağa
iqtisadi ehtiyatların sәmәrәli bölgüsünә
Sual: Uzunmüddәtli iqtisadi tsikllәr kim tәrәfindәn araşdırılmışdır? (Çәki: 1)
U.Mitçell
N.Kondratyev
C.Kitçin
K.Juqlyar
R.Lukas
Sual: Ümumi iqtisadi tarazlıq nәzәriyyәsini kim tәdqiq etmişdir: (Çәki: 1)
C.M.Keyns
M.Fridman
V.Pareto
L.Valras
K.Marks
Sual: ”Oliqopoliya” mәfhumunu ilk dәfә kim işlәtmişdir: (Çәki: 1)
E.Çemberlin
C.Robinson
O.Kurno
C.Qelbreyt
K.Marks
Sual: Inflyasiya ilә işsizlik arasında әlaqәni ilk dәfә kim araşdırmışdır? (Çәki: 1)

V.Oyken
O.Filippis
M.Fridman
C.Keyns
K.Marks
Sual: İnstitusionalizm nәyi öyrәnir: (Çәki: 1)
tәsәrrüfat subyektlәrinin fәrdi fәaliyyәtini
iqtisadi fikrin sosialtarixi istiqamәtinin әsas metodoloji müddәalarını
emprik tәdqiqatı, statistik vә tarixi informasiyaların yığımını
millәtin mәhsuldar qüvvәlәrinin inkişafı üçün әlverişli şәraitin yaradılmasını
dövlәtin, iri korporasiyaların, hәmkarlar tәşkilatının, inhisarların fәaliyyәtini
Sual: Lorens әyrisi göstәrir: (Çәki: 1)
gәlirin orta sәviyyәdәn fәrqlәnmәsi
gәlirin faktiki bölgüsünün mütlәq bәrabәr bölgüsündәn fәrqlәnmәsi
әhali qrupları üzrә gәlirin qeyribәrabәrliyinin dәrәcәsi
cәmiyyәtin üstünlükverimini nәzәrә almaqla gәlirlәrin qeyribәrabәrliyini
gәlirlәrin faktiki bölgüsünün tam bәrabәr bölgü ilә üstüstә düşmәsi
Sual: Gәlirlәrin bölgüsündәki qeyribәrabәrliyin sәviyyәsi hansı gәlir tәmәrküzlәşmә
indeksinin kömәyi ilә ölçülür: (Çәki: 1)
Desil әmsalı
Kvinti әmsalı
Cinni әmsalı
Kvarti әmsalı
Desil vә Cinni әmsalı
Sual: Әhali qrupları arasında gәlirlәrin bölgüsündәki bәrabәrsizliyi ölçmәk üçün: (Çәki: 1)
Lorens әyrisindәn istifadә olunur
yaşayış minimumundan istifadә edilir
yoxsulluq sәviyyәsini müәyyәn edirlәr
Filips әyrisindәn istifadә olunur
real әmәk haqqını müәyyәnlәşdirirlәr
Sual: Optimallıq nәzәriyyәsini kim tәdqiq etmişdir: (Çәki: 1)
C.M.Keyns
M.Fridman
V.Pareto
L.Valras
K.Marks
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Sual: U.K.Mitçelin iqtisadi tәlimi hansı nәzәriyyәnin әsasında dayanırdı? (Çәki: 1)
son faydalılıq nәzәriyyәsi
böhransız tsikl konsepsiyası
Ç.Darvinin tәbiәtin tәkamülü nәzәriyyәsi
әhali mәskunluğu nәzәriyyәsi
müvazinәtlik nәzәriyyәsi
Sual: Ictimai inkişafda iqtisadi vә qeyriiqtisadi amillәrin vәhdәtini vә qarşılıqlı әlaqәsini
әks etdirәn istiqamәt hansıdır? (Çәki: 1)
institusionalsosioloji
neoklassik
monetarizm
neoliberalizm
neokeynsçilik
Sual: Tarixi aşağıdakı beş mәrhәlәyә bölәn alim kimdir? әnәnәvi cәmiyyәt (primitiv
texnika, kәnd tәsәrrüfatı, iri torpaq sahiblәrinin hakimiyyәti;keçid cәmiyyәti
(mәrkәzlәşmiş dövlәt, sahibkarlıq);“dәyişiklik mәrhәlәsi (sәnaye inqilabı vә onun
nәticәlәri);“yetkinlik” mәrhәlәsi (elmitexniki inqilab, urbanizasiya);kütlәvi istehlak
mәrhәlәsi (xidmәt sahәlәrinin vә istehlak malları istehsalının müәyyәnlәşdirici rolu):
(Çәki: 1)
R.Aron
A.Tofler
E.Meyer
U.Rostou
V.Roşer
Sual: Mәnfi xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsi ücün korrektә edici vergilәrin tәtbiq edilmәsini
kim tәklif etmişdir? (Çәki: 1)
R.Kouz
M.Fridman
A.Piqu
C.Keyns
V.Pareto
Sual: P.Samuelson “Neoklassik sintez” nәzәriyyәsinә hansı mәktәbin vә hansı
iqtisadçının ideyalarını daxil etmişdi: (Çәki: 1)
Veblen (institusionalizm)
Kommons (institusionalizm)

U.Mitçell (institusionalizm)
C.Helbreyt(institusionalizm)
M.Fridmen (neoliberalizm)
Sual: London(F.Xayek), Frayburq(V.Oyken, L.Erxard), Çikaqo (M.Fridmen) mәktәblәrinin
nәzәri әsasını nә tәşkil edirdi: (Çәki: 1)
kapitalist mәnfәәtinin mәnbәlәrinin öyrәnilmәsi
tәkrar istehsal vә istehsal tsikllәri modellәrinin yaradılması
azad sahibkarlıq ideyası
әmәk haqqı nәzәriyyәsinin әsaslandırılması
mikroiqtisadi sәviyyәdә istehsal amillәrinin qiymәtinin әmәlә gәlmәsinin tәtbiqi
Sual: İnstitusionalistlәr üçün ümumi olan prinsip hansıdır: (Çәki: 1)
kapitalist iqtisadiyyatı üzәrindә sosial nәzarәt
tәbii resursların sәmәrәli istifadәsini, istehsalın sәmәrәli tәşkilini vә әdalәtli bölgünü
hәyata keçirmәk
kapitalist iqtisadiyyatı üzәrindә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirmәk
kapitalist iqtisadiyyatının proqnozlaşdırmasını hәyata keçirmәk
bütün sosial tәbәqәlәrdәn, әks mәnafelәri barışdırmağı bacaran nüfuzlu dövlәt
yaratmaq
Sual: Cinni әmsalının daha da çox olması: (Çәki: 1)
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da çoxalır
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da azalır
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik bәrabәrlәşir
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sıfra bәrabәr olur
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sabitdir
Sual: İnstitusionalistlәr klassik iqtisad elminin müddәalarını nәdә tәnqid edirdilәr: (Çәki:
1)
klassik iqtisad elminin nümayәndәlәrini iqtisadi müvazinәtә artıq diqqәt yetirdiklәrinә
bütün hadisәlәri sükünәt halında öyrәndiklәrinә
iqtisadi adam ideyasına vә gerçәkliyi sadәlәşdirmәlәrinә
faktiki materiallardan geniş istifadә etmәklә konkret tәhlil metodundan istifadә
etdiklәrinә
klassik iqtisad elminin nümayәndәlәrini iqtisadi müvazinәtә artıq diqqәt
yetirdiklәrinә, bütün hadisәlәri sükünәt halında öyrәndiklәrinә, iqtisadi adam ideyasına
vә gerçәkliyi sadәlәşdirmәlәrinә
Sual: Müxtәlif ölkәlәrdә vә әhali qrupları arasında gәlirlәrin bölgüsündәki bәrabәrsizliyi
ölçmәk üçün istifadә olunan әyri: (Çәki: 1)
Laffer әyrisi
Filips әyrisi
Engel әyrisi
Lukas әyrisi
Lorens әyrisi

BÖLMӘ: 1403
Ad

1403

Suallardan

2

Maksimal faiz

2

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: İnstitusionalsosioloji cәrәyanın sәciyyәvi xüsusiyyәtlәri arasında biri yanlışdır:
(Çәki: 1)
planlaşdırma vasitәsilә kapitalist istehsal üzәrindә sosial nәzarәt ideyasının hәyata
keçirilmәsi
burjua cәmiyyәtinin sosial problemlәrinә diqqәt verilmәsi
ilkin institusionalizmin metodologiyasına xas olan texniki determinizmin güclәnmәsi
onların ETT hesabına kapitalizmin çatışmamazlıqlarını aradan qaldırmağı mümkün
hesab etmәsi
sosial problemlәrin hәlli üzrә praktiki tәdbirlәrin tәklif olunması
Sual: A.Puquya görә rifah halı hansı komponentdәn ibarәtdir: (Çәki: 1)
ictimai vә fәrdi rifah
iqtisadi vә qeyriiqtisadi rifah
qarışıq iqtisadiyyat
rifah vә hәzz
rifah vә ictimai faydalılıq

BÖLMӘ: 1501
Ad

1501

Suallardan

16

Maksimal faiz

16

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: ”Neoklassik sintez” nәzәriyyәsi nәdir: (Çәki: 1)
investisiya artımının gәlir artımına olan nisbәtidir
sәmәrәli tәlәbin әn mühüm tәrkib hissәsi olan kapital qoyuluşudur
iqtisadi liberalizm әnәnәlәrini davam etdirәn baxışlar sistemidir
pul amili әlavә olmaqla natamam mәşğulluq şәraitindә tarazlıq nәzәriyyәsidir
dәyәrsiz qiymәt nәzәriyyәsidir
Sual: Sәmәrәli gözlәmә nәzәriyyәsinin müәlliflәrindәn biri yanlışdır: (Çәki: 1)

R.Lukas
F.Sarcent
N.Uolles
C.Mut
A.Laffer
Sual: 712 ili әhatә edәn tsikllәr: (Çәki: 1)
Toffer tsikllәri
uzunmüddәtli tsikllәr
ortamüddәtli tsikllәr
qısamüddәtli tsikllәr
Forrester tsikllәri
Sual: 4060 ili әhatә edәn tsikllәr: (Çәki: 1)
Toffer tsikllәri
qısamüddәtli tsikllәr
uzunmüddәtli tsikllәr
ortamüddәtli tsikllәr
Forrester tsikllәri
Sual: 10002000 ili әhatә edәn tsikllәr: (Çәki: 1)
Forrester tsikllәri
Juqlyar tsikllәri
Toffer tsikllәri
uzunmüddәtli tsikllәr
Kitçen tsikllәri
Sual: 24 ili әhatә edәn tsikllәr: (Çәki: 1)
Toffer tsikllәri
Forrester tsikllәri
qısamüddәtli tsikllәr
uzunmüddәtli tsikllәr
ortamüddәtli tsikllәr
Sual: 200 ili әhatә edәn tsikllәr: (Çәki: 1)
Toffer tsikllәri
uzunmüddәtli tsikllәr
Forrester tsikllәri
qısamüddәtli tsikllәr
ortamüddәtli tsikllәr
Sual: Kuznest tsikllәri: (Çәki: 1)
Toffer tsikllәri
Forrester tsikllәri

tikinti tsikllәri
uzunmüddәtli tsikllәr
qısamüddәtli tsikllәr
Sual: «Sahәlәrarası balans» nәzәriyyәsinin Nobel mukafatı laureatı kim olmuşdur?
(Çәki: 1)
V.Leontyev
R. Stoun
A.Hansel
S.Domar
M.Fridmen
Sual: P. Samuelson iqtisad elminin görkәmli nümayәndәlәrindәn üçünü fәrqlәndirmişdir:
(Çәki: 1)
A.Smit, K.Marks, C.M.Keyns
A.Smit, D.Rikardo, K.Marks
K.Marks, C.M.Keyns, A.Marşal
C.M.Keyns, F.Vizer, A.Marşal
C.M.Keyns, A.Marşal, M.Fridmen
Sual: Iqtisadi nәzәriyyәnin müasir istiqamәtlәrinә hansılar daxil deyil? (Çәki: 1)
neoklassiksosioloji
keynsçilik
klassik
neoliberalizm
institusionalizm
Sual: Utilitarizm doktrinasının müәllifi: (Çәki: 1)
E.Atkinson
F.Xayek
D.Byukken
İ.Bentam
K.Marks
Sual: Ümumi rifah funksiyası kim tәrәfindәn işlәnmişdir: (Çәki: 1)
M.Fridman
V.Pareto
L.Valras
P.Samuelson
D.Xiks
Sual: Baumol vә Uilyamson hansı nәzәriyyәnin müәllifidir: (Çәki: 1)
әnәnәvi firma nәzәriyyәsi
çoxmәqsәdli nәzәriyyә

menecer nәzәriyyәsi
hәcmin maksimallaşdırılması nәzәriyyәsi
әlavә dәyәr nәzәriyyәsi
Sual: “Ölkәlәrin rәqabәt üstünlüklәri” nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir: (Sürәt 15.05.2014
14:26:55) (Çәki: 1)
Raymond Vernon
Ronald Cons
Maykl Porter
Adam Smit
Stolper Samuelson
Sual: P.Samuelson vә R.Consun hazırladıqları spesifik istehsal amillәri nәzәriyyәsindә
nәdәn bәhs olunur: (Sürәt 15.05.2014 14:27:14) (Çәki: 1)
Beynәlxalq ticarәtin әsasında әmtәәlәrin nisbi qiymәtlәrindә olan fәrqlәr durur
Ölkәlәrin bir qismi mövcud әmtәәlәr, digәr bir qismi isә yeni әmtәәlәr üzrә
ixtisaslaşır
Xarici ticarәt әmәk mәhsuldarlığının inkişafını stimullaşdırır
Bunların hamısı
Heç biri

BÖLMӘ: 1502
Ad

1502

Suallardan

18

Maksimal faiz

18

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: Tәklif nәzәriyyәsinin әn mühüm xidmәti nәdir: (Çәki: 1)
iqtisadi artım probleminin әsaslı surәtdә öyrәnilmәsidir
monetarizmlә eyni olan neoklassik sintez makroiqtisadi nәzәriyyәdir
nominal әmәk haqqının dәyişmәsinin qiymәtin sәviyyәsindәki dәyişiklikdәn qeri
qalmasıdır
mәnfәәtin yüksәldilmәsini mümkün edir ki, bu da öz növbәsindә mәşğulluğu
stimullaşdırır
iqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsinin zәruriliyini әsaslandırmışdır
Sual: Neoklassik sintez nәzәriyyәsi hansı nәzәriyyәlәrin sintezidir? (Çәki: 1)
neokeynsçilik vә neoklassik
neoliberalizm vә neokeynsçilik
monetarizm vә neokeynsçilik
neoliberalizm vә monetarizm
neoklassik vә neoliberalizm

Sual: A.Laffer «Tәklif iqtisadiyyatı nәzәriyyәsi» hansı problemin hәllini nәzәrdә
tutmurdu? (Çәki: 1)
vergilәrin azaldılması
tәklifin stimullaşdırılması
büdcәnin sağlamlaşdırılması
sosial proqramların dondurulması
inflyasiyanın tәnzimlәnmәsi
Sual: Iki konsepsiyaya müvafiq olaraq bazar konyuktura mexanizminin dinamikasını әks
etdirәn işgüzar tsikl modeli, akselerator vә multiplikator prinsipi: (Çәki: 1)
SmitRikardo
SamuelsonXiks
MarksEngels
KeynsMarşal
XekşerOlin
Sual: «Sәmәrәli gözlәmә» nәzәriyyәsi hansı iqtisadi siyasәti nәzәrdә tutmur? (Çәki: 1)
makro vә mikro iqtisadi әlaqәlәndirmәni
iqtisadi siyasәtin nәticәsinin dәyişmәsini
gözlәmәnin mümkün tәsirini
dövlәtin iqtisadiyyata mәhdud müdaxilәsini
mәşğulluğun tәnzimlәnmәsini
Sual: R.Vernan tәrәfindәn irәli sürülmüş nәzәriyyә necә adlanır? (Çәki: 1)
mütlәq üstünlüklәr
müqayisәli üstünlüklәr
mәhsulun hәyat dövrü
beynәlxalq rәqabәt gücü
texnoloji üstünlüklәr
Sual: Kapitalizmin transformasiya nәzәriyyәsinә aid deyil: (Çәki: 1)
xalq kapitalizmi
kollektiv kapitalizm
qarışıq iqtisadiyyat
rifah dövlәti
mübadilә iqtisadiyyatı
Sual: Aşağıda adları qeyd olunan kateqoriyaların hansı A.Kurnonun maraq dairәsinә aid
deyil: (Çәki: 1)
tәlәbin funksiyası
tәlәbin elastikliyi
faydalılıq nәzәriyyәsi
xalis inhisar nәzәriyyәsi
duapoliya nәzәriyyәsi

Sual: Hәddi tәhlil metodunun әsl banisi kimdir: (Çәki: 1)
A.Kurno
C.Düpü
A.Marşal
C.Tyunen
C.Klark
Sual: C.Tyunenә görә: (Çәki: 1)
istәnilәn iqtisadi hadisә hәr hansı keyfiyyәt dәyişikliyinin baş verdiyi müәyyәn bir
hәddә qәdәr tәdrici çoxalma yolu ilә inkişaf edir
qiymәtlә kәmiyyәt arasında tәcrübә ilә tәsdiq edilәn vә nәzәri cәhәtdәn
әsaslandırılması tәlәb olunmayan әks nisbәt açıq görünür
müxtәlif әmtәәlәr üçün tәlәbin elastikliyi müxtәlifdir
tәlәb funksiyası mәnfiyә meyllidir, belә ki, әmtәәnin әlavә vahidinin alışından әldә
olunan әlavә faydalılığın adәtәn aşağı düşdüyü kimi şәrh edilir
iqtisadi davranışın әsası insan tәrәfindәn nemәtin psixoloji qiymәtlәndirilmәsi vә bu
nemәtlәr arasında seçim etmәkdir
Sual: Qeyritәkmil bazar informasiyası şәraitindә istehsala kapital qoyuluşlarında
gözlәnilәn vә real nәticәlәrindәn asılı olaraq optimizmә vә ya pessimizmә uyğun iqtisadi
fәaliyyәti әks etdirәn nәzәriyyә hansıdır? (Çәki: 1)
Keynsçi
İfrat yığım
Monetar
Psixoloji
Tarazlıq
Sual: Qiymәtlәrin yüksәlmәsi haqqında informasiyanın düzgün qiymәtlәndirilmәsi
nәticәsindә iqtisadi aktivliyin әsassız olaraq sürәtlәndirilmәsini әks etdirәn nәzәriyyә
hansıdır? (Çәki: 1)
Psixoloji
Keynsçi
Monetar
Marksist
Tarazlıq
Sual: Fond әmәliyyatlarında spekulyativ motivlәrlә bağlı olaraq optimizm vә pessimizm
әhvalruhiyyәlәrini әks etdirәn nәzәriyyә hansıdır? (Çәki: 1)
Tarazlıq
Keynsçi
Psixoloji
Monetar
Marksist
Sual: Әnәnәvi firma nәzәriyyәsinә alternativ olan nәzәriyyәlәr: (Çәki: 1)

neoklassik, neokeynsçilik, neoliberalizm
merkantilizm, fiziokratizm, marksizm
menecerial nәzәriyyә, artımın maksimumlaşdırılması, davranış nәzәriyyәsi
institutsionalsosioloji, marjinalizm, monetarizm
neoklassik, marjinalizm, monetarizm
Sual: X.Saymonun tәklif etdiyi davranış nәzәriyyәsinin әsas anı hesab olunur: (Çәki: 1)
hüquq vә vәzifәlәrin dәqiq bölgüsü
vaxt mәhdudiyyәtinin tәyin edilmәsi
güzәşt mәharәti
büdcә mәhdudiyyәtinin tәtbiq edilmәsi
adları çәkilәnlәrin heç biri ilә
Sual: Mәhsuldarlıq hәddi tәliminin banisi kimdir: (Sürәt 15.05.2014 14:27:53) (Çәki: 1)
A.Kurno
C.Düpü
A.Marşal
C.Tyunen
C.Klark
Sual: Bu nәzәriyyәyә görә, ölkәnin ixracının strukturu müәyyәn dәrәcәdә idxalatçı
ölkәdә mövcud olan tәlәbdәn asılıdır, әmtәәnin çox az bir hissәsi ixrac üçün istehsal
edilir vә onların әksәriyyәti ölkә daxilindә satılır: (Sürәt 15.05.2014 14:28:34) (Çәki: 1)
spesefik istehsal amillәri nәzәriyyәsi
әmtәәnin hәyat dövrü nәzәriyyәsi
mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsi
kәsişәn tәlәb nәzәriyyәsi
müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsi
Sual: “Kәsişәn tәlәb” nәzәriyyәsinin әsası kim tәrәfindәn qoyulmuşdur: (Çәki: 1)
Staffan Linder
Pol Samuelson
Con Stüart Mill
David Rikardo
Raymond Vernon

BÖLMӘ: 1503
Ad

1503

Suallardan

18

Maksimal faiz

18

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Xiks vә Xansen tәrәfindәn işlәnmiş әmtәә vә pul bazarının qarşılıqlı asılılıq modeli:
(Çәki: 1)
ISLM modeli
ADAS modeli
«ford mustanq» modeli
«gәlirlәrxәrclәr» modeli
«mәcmu tәlәbmәcmu tәklif» modeli
Sual: ETTnin inkişaf prosesindә әmәyin zaman etibarı ilә kapitala silahlanması son
hәdd daxilindә әmәk vә kapital arasında әvәz olunması necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
ETTi Solouya görә bitәrәflilik
ETTi әmәk qәanәtcilliyi
ETTi Xiksә görә bitәrәflilik
ETTi kapitala qәnaәtcillik
ETTi Xarroda görә bitәrәflilik
Sual: Aşağıdakılardan hansılar tsiklәr nәzәriyyәsinә aiddir? (Çәki: 1)
Keynsçi nәzәriyyәlәr
monetarist nәzәriyyәlәr
iqtisadi tsiklin sinxronlaşdırılmsası nәzәriyyәsi
Keynsçi, monetarist vә iqtisadi tsiklin sinxronlaşdırılması nәzәriyyәlәri
heç biri
Sual: N.D.Kondratyevin böyük tsikllәrin vә ya uzun dalğaların tәkrarlanmasını
әlaqәlәndirirdi: (Çәki: 1)
qısamüddәtli dövrdә istehsal fondlarına qoyulan dәyişәn kapitalın hәcmi ilә
әlaqәdardır
uzunmüddәtli istehsal fondlarına qoyulan dövriyyә fondları ilә әlaqәdar
uzunmüddәtli istehsal fondlarına qoyulan әsas kapitalın yenilәşmәsi ilә әlaqәdar
ortamüddәtli istehsal fondlarına qoyulan dövriyyә vә dәyişәn kapitalla әlaqәdar
qısamüddәtli dövrdә istehsal fondlarına qoyulan dәyişәn kapitalın hәcmi vә
uzunmüddәtli istehsal fondlarına qoyulan dövriyyә fondları ilә әlaqәdar
Sual: Aşağıdakıdardan hansı beynәlxalq ticarәt nәzәriyyәlәrinә aid deyildir? (Çәki: 1)
mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsi
müqayisәli xәrclәr
istehsal amillәrinin
istehsal amillәri nisbәti
optimallıq nәzәriyyәsi
Sual: E.Hekşer vә B.Olinin hansı nәzәriyyәsinә görә hәr bir ölkә müqayisәli üstünlüyә
malik olduğu mal istehsalı üzrә ixtisaslaşaraq onu ixrac edir? (Çәki: 1)
istehsal amillәrinin nisbәti
istehsal amillәrinin nisbәti
istehsal amillәri nәzәriyyәsi

mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsi
müqayisәli üstünlüklәr
Sual: Rәqabәtli bazar hәmişә sәmәrәli bölgünü tәmin edir,hәr hansı rәqabәtli müvazinәt
isә Paretosәmәrәlidir.Bu: (Çәki: 1)
rifahın birinci teoremidir
rifahın ikinci teoremidir
ümumi tarazlıq şәraitidir
sәmәrәlilik meyarıdır
qismәn tarazlıq şәraitidir
Sual: C.Hansonun tsiklik dәyişmәlәr ilә mübarizә metodu hansıdır: (Çәki: 1)
investisiya hәcmini sabitlәşdirmәk
fiskal vә pulkredit siyasәti tәdbirlәrilә xüsusi dәyişmәsini tarazlaşdırmaq
investisiya hәcmini sabitlәşdirmәk vә fiskal vә pulkredit siyasәti tәdbirlәrilә xüsusi
dәyişmәsini tarazlaşdırmaq
milli gәlirin mәnfәәtin xeyrinә yenidәn bölgüsünü tәmin etmәk
investisiya hәcmini sabitlәşdirmәk vә milli gәlirin mәnfәәtin xeyrinә yenidәn
bölgüsünü tәmin etmәk
Sual: «Sәmәrәli gözlәmә» nәzәriyyәsi hansı iqtisadi siyasәti nәzәrdә tutmur? (Çәki: 1)
makro vә mikro iqtisadi әlaqәlәndirmәni
iqtisadi siyasәtin nәticәsinin dәyişmәsini
gözlәmәnin mümkün tәsirini
dövlәtin iqtisadiyyata mәhdud müdaxilәsini
mәşğulluğun tәnzimlәnmәsini
Sual: Millәtlәrin beynәlxalq rәqabәt qabiliyyәtliliyi nәzәriyyәsinin banisi kimdir? (Çәki: 1)
A.Smit
P.Samuelson
HekşerOlin
M.Porter
D.Rikardo
Sual: Yığımın olmadığı fәrz edilәrsә, tәlәb yaradan bütün nemәtlәrin ümumi dәyәri
hәmişә tәqdim olunan iqtisadi nemәtlәrin ümumi dәyәrinә bәrabәrdirsә, bu tәsdiqlәmә
necә adlanır? (Çәki: 1)
rifahın birinci teoremi
Pareto optimum
rifahın ikinci teoremi
Valras qanunu
Qossenin birinci qanunu
Sual: Qiffen paradoksu ibarәtdir: (Çәki: 1)
әmtәәnin qiymәti azalarsa ona tәlәb artmaqda

son faydalılığın artmasında
ümumi faydalılığın azalmasında
әmtәәnin qiymәti azaldıqda ona tәlәbin azalmasında
әmtәәnin bütün qiymәtlәrindә tәlәbin dәyişmәzliyindә
Sual: Qiffen paradoksu bunlara münasibәtdә tәzahür olunur: (Çәki: 1)
zinәt әşyaları
aşağı keyfiyyәtli mәhsullar
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları
tamamlayıcı әmtәәlәr
әvәzlәyici әmtәәlәr
Sual: F.Aydolon “Mәkan dinamikası vә qeyriekvivalent inkişaf ” kitabında hansı
iqtisadcının fәrziyyәsini inkar edir: (Sürәt 15.05.2014 14:30:26) (Çәki: 1)
İ. Vallerstaynın
P.Samuelsonun
M.Valrasın
C.Helbreytin
A.Emmanuelin
Sual: Asimmetrik qarşılıqlı asılılığın güclәnmәsi haqqında ideya hansı iqtisadçı
tәrәfindәn öz şәrhini tapmışdır: (Sürәt 15.05.2014 14:30:35) (Çәki: 1)
İ. Vallerstaynın “İqtisadi dünya” konsepsiyasında
F.Aydolonun “Mәkan dinamikası vә qeyriekvivalent inkişaf ” kitabında
P.Samuelsonun “Neoklassik sintez nәzәriyyәsindә”
M.Valrasın “Ümumi iqtisadi tarazlıq konsepsiyasında”
C.Helbreytin “Müvazinәtli qüvvәlәr” nәzәriyyәsindә
Sual: Xarici ticarәt problemi ilk dәfә hansı nәzәriyyә tәrәfindәn öyәnilmişdir: (Sürәt
15.05.2014 14:31:30) (Çәki: 1)
merkantilist nәzәriyyә
klassik nәzәriyyә
neoklassik nәzәriyyә
monetarist nәzәriyyә
neoliberalist nәzәriyyә
Sual: Aşağıdakılardan hansılar dünya tәsәrrüfatı haqqında nәzәriyyәlәrә aiddir: (Sürәt
15.05.2014 14:32:03) (Çәki: 1)
xarici ticarәt haqqında nәzәriyyәlәr
beynәlxalq maliyyә nәzәriyyәsi
beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya nәzәriyyәsi
bütün cavablar doğrudur
bütün cavablar doğru deyil
Sual: Dünya tәsәrrüfatına dair müxtәlif problemlәr hansı istiqamәtә uyğun qruplaşdırılır:

(Sürәt 15.05.2014 14:32:20) (Çәki: 1)
xarici ticarәt münasibәtlәri, açıq iqtisadiyyatda müvazinәt problemlәri
beynәlxalq maliyyә vә tәdiyyә balansı
gömrük müdafiәsinin optimal sәviyyәsilә bağlı olan problemlәri
valyuta kursu rejimi vә optimal kurs problemlәri
bütün cavablar doğrudur

