
BAXIŞ
Testlər/1904#01#Y14#01qiyabi/Baxış

TEST: 1904#01#Y14#01QIYABI

Test 1904#01#Y14#01qiyabi

Fənn 1904 - Mikroiqtisadiyyat

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 160 (32 %)

Suallardan 500

Bölmələr 28

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: “Siyasi iqtisad” termini kimin əsərinin adından götürülmüşdür (Çəki: 1)
F. Monkretyen 
F.Kene 
U.Petti 
D.Pikardo 
P.Buaqilder 

Sual: Adları sadalanan alimlərdən kim marcinalizmin nümayəndəsidir: (Çəki: 1)
A.Smit, D.Rikardo 
K.Marks, F.Engels 



Ş.Furye, C.Sismondi
U.Jevons, K.Menger 
L.Erxard, M.Fridman 

Sual: F.Kene görkəmli nümayəndəsi olmuşdur: (Çəki: 1)
merkantilizmin 
fiziokratların 
marcinalizmin 
keynsçiliyin 
neoliberalizmin 

Sual: İqtisadi nəzəriyyədə monetarizm cərəyanının banisi kimdir? (Çəki: 1)
K.Marks 
A.Marşall 
M.Fredman 
L.Erxard 
V.Pareto 

Sual: İqtisadi nəzəriyyədə riyazi metodlardan geniş istifadə etməyə kim başlamışdır: 
(Çəki: 1)

L.Valras, V.Pareto 
K.Marks, F.Engels 
Ş.Furye. C.Sismondi
U.Jevons, K.Menger 
A.Smit, D.Rikardo

Sual: İqtisadi nəzəriyyənin keynsçi istiqaməti meydana gəlmişdir. (Çəki: 1)
XIX əsrin ortalarında 
XX əsrin 70-ci illərində 
XX əsrin 30-cu illərində 
XYII əsrdə 
bizim dövrdə 

Sual: Monetarizm cərəyanı iqtisadi nəzəriyyənin hansı istiqamətinə aiddir? (Çəki: 1)
keynsçilik
neoklassik 
institusional-sosioloji
marksizm
merkantilizm 

Sual: Tarixən birinci olan iqtisadi nəzəriyyə məktəbi hansıdır? (Çəki: 1)
merkantilizm
keynsçilik 
klassik siyasi iqtisad



fiziokratlar
neoliberalizm 

Sual: Ticarət burcuaziyasının mənafeyini ifadə edən nəzəriyyəyə aiddir: (Çəki: 1)
merkantilizm
fiziokratlar nəzəriyyəsi
marcinalizm
klassik siyasi iqtisad
proletar siyasi iqtisadı 

Sual: Siyasi iqtisad termini meydana gəlib: (Çəki: 1)
1615-ci ildə
1776-cı ildə
1890-cı ildə
1902-ci ildə
1932-ci ildə

Sual: İqtisadi nəzəriyyənin neoklassik istiqamətinə hansı müasir elmi jərəyanlar 
aiddir: (Çəki: 1)

sosial-institusionalizm, marcinalizm:
monetarizm, neoliberalizm 
merkantilizm, monetarizm 
marksizm, merkantilizm 
keynsçilik, marcinalizm

Sual: P.Samuelson iqtisad elminin görkəmli nümayəndələrindən üçünü 
fərqləndirmişdir. Onlar kimlərdir? (Çəki: 1)

Smit, Marks, Keyns
Smit, Rikardo, Marks
Marks, Keyns, Marşall 
Keyns, Marks, Fridman 
Kene, Marşall, Fridman 

Sual: Hansı iqtisadi məktəb proteksionist dövlət siyasətinin əsasını qoymuşdur: (Çəki: 
1)

klassik siyasi iqtisad 
proletar siyasi iqtisad 
merkantilizm 
keynsçilik
fiziokratlar

Sual: Əmək-dəyər nəzəriyyəsinin ilk müəllifi kim olmuşdur? (Çəki: 1)
A.Smit
A.Monkretyen 



D.Rikardo
K.Marks
F.Kene 

Sual: Hansı iqtisadi məktəb ilk dəfə kənd təsərrüfatında gəlirlərin təkrar istehsalı və 
bölgüsünü təhlil etmişdir? (Çəki: 1)

merkantilizm
fiziokratlar
keynsçilik
marksizm
klassik siyasi iqtisad 

Sual: İslamın müqəddəs kitabı “Qurani-Kərim”də nəyə icazə verilmir? (Çəki: 1)
sahibkarlıq fəaliyyətinə 
xüsusi mülkiyyətçiliyə 
sələmçiliyə, faiz almaq məqsədi ilə borc verməyə 
alqı-satqıya, ticarətlə məşğul olmağa
xarici malların alqı- satqısına

Sual: İqtisadi fikrin hansı cərəyanı da həmçinin “marksizm” adı daşıyır: (Çəki: 1)
merkantilizm 
klassik siyasi iqtisad 
proletar siyasi iqtisadı 
neoliberal istiqamət 
riyazi məktəb 

Sual: Azərbaycanda ilkin iqtisadi fikir və təsəvvürlər nədə öz əksini tapmışdır? (Çəki: 
1)

Əxlaqi-Nasirdə
Xəmsədə
Kitabi- Dədə Qoqudda
Müqəddimədə
heç birində 

Sual: Qədim Yunanıstanın iqtisadi fikri hansı alimlərin əsərlərində öz əksini 
tapmışdır? (Çəki: 1)

Platon, Aristotel 
Konfutsi, Syun-Tszı 
Varron, Seneka 
Qay, Katon 
İbn-Xaldun, Foma Akvinski

Sual: İqtisadi nəzəriyyənin hansı istiqamətinin nümayəndələri ilk dəfə öz təhlilində 
son hədd kəmiyyətlərini istifadə etməyə başlamışlar? (Çəki: 1)



fiziokratlar
marcinalistlər 
merkantilistlər
neokeynsçilər 
monetaristlər

Sual: Aşağıdakı qruplardan hansının iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsini müsbət 
qiymətləndirən təlimlər olduğunu göstərin: (Çəki: 1)

fiziokratlar, marksizm, marcinalizm 
merkantilizm, marksizm, keynsçilik
 marksizm, keynsiçilik, monetarizm
fiziokratlar, marksizm, keynsçilik
merkantilizm, neoliberalizm, marcinalizm 

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 21
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Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İqtisadi nəzəriyyənin sahəsi kimi makroiqtisadiyyat öyrənir: (Çəki: 1)
dövlətin iqtisadiyyatda rolunu
jəmiyyətin iqtisadi inkişafının qlobal meyillərini
bütövlükdə milli iqtisadiyyatda baş verən prosesləri
sahibkarlıq və iqtisadiyyatda onun rolunu
bazar mexanizminin ayrı- ayrı elementlərini

Sual: Proletar siyasi iqtisad nəyi iqtisadi nəzəriyyənin predmeti hesab edir? (Çəki: 1)
millətin sərvəti və onun mənbələri
istehsal münasibətləri və onların inkişaf qanunları
təsərrüfatçılıq subyektlərinin davranışı 
qeyri-məhdud resurslar və onların istifadə edilməsi üsulları.
milli iqtisadiyyatın fəaliyyətı 

Sual: İqtisadi nəzəriyyənin predmetini daha dolğun səjiyyələndirən tərif: (Çəki: 1)
insanların maddi və mənəvi tələbatlarının inkişafı və formalaşması haqqında elm.
istehsal olunmuş nemətlərin istehsalı və bölgüsünün meyarları haqqında elm.
milli sərvətlər, onun mənbələri və ondan istifadə haqqında elm.
məhdud iqtisadi ehtiyatlar şəraitində insan jəmiyyətinin inkişafının ən ümumi 

qanunları haqqında elm
iqtisadi subyektlərin təsərrüfat fəaliyyəti və onların əlaqələri barədə elm 



Sual: İlk dəfə tədavül sferasını deyil, istehsal prosesini öz təhlilinin predmeti etmiş 
iqtisadi məktəb: (Çəki: 1)

 merkantilizm
fiziokratlar
klassik siyasi iqtisad
marcinalizm
proletar siyasi iqtisadı 

Sual: İqtisad elminin metodologiyası anlayışı özünə daxil edir; (Çəki: 1)
iqtisadi hadisələrin öyrənilməsi üsulları və priyomları 
iqtisadiyyatın strukturu
iqtisadi nəzəriyyənin müxtəlif jərəyanları
iqtisadçı alimlərin dünyagörüşü 
müxtəlif iqtisadi sistemlərinin öyrənilməsi

Sual: İqtisad elminin bir sahəsi kimi mikroiqtisadiyyat nəyi öyrənir? (Çəki: 1)
ayrı-ayrı istehlakçı, firma və resurs mülkiyyətçiləri qrupunun iqtisadi davranışını
ayrı-ayrı firmaların iqtisadi davranışını
dünya birliyində iqtisadi münasibətləri
milli iqtisadiyyat səviyyəsində baş verən prosesləri
dövlət və təsərrüfat sahələri arasında yaranan iqtisadi əlaqələri 

Sual: Təbiət və jəmiyyət qanunlarının vəhdəti nədədir: (Çəki: 1)
obyektiv xarakter daşıyırlar
insanların fəaliyyətindən asılıdırlar 
insanların iqtisadi fəaliyyəti vasitəsilə təzahür edilirlər
tarixən keçiji xarakter daşıyırlar
onların arasında hej bir oxşarlıq yoxdur 

Sual: İqtisadi nəzəriyyənin sintez metodun elementlərini göstərin: (Çəki: 1)
tədqiq olunan hadisənin tərkib hissələrinə bölünməsi
təfəkkürdə konkretdən abstrakta hərəkət
aralarında doğmalılıq əlaqələri olan elementlərin birləşdirilməsi, hissələrdən 

tamın yaradılması. 
sadalanan hamısı sintez metoduna aiddir
doğru cavab yoxdur

Sual: Tələbatların artması qanunu aiddir; (Çəki: 1)
xüsusi iqtisadi qanunlara
spesifik iqtisadi qanunlara 
ümumi iqtisadi qanunlara 
iqtisadi qanunlara aid deyil 
belə bir qanun mövjud deyil 



Sual: İqtisad elmində belə metodoloci yanaşma mövjud deyil; (Çəki: 1)
dialektik-materialist
subyektiv
sosial-institusional 
neopozitiv-empirik 
bütün sadalanan yanaşmalar mövjuddur

Sual: İqtisad elmində normativ yanaşmalar mövjuddur: (Çəki: 1)
riyazi metod və modellərin tətbiqilə 
iqtisadi eksperimentlərin aparılması ilə 
iqtisadiyyatın real vəziyyətinin öyrənilməsilə 
iqtisadiyyatın nejə olmasının öyrənilməsilə 
iqtisadi sistemin ayrı-ayrı elementlərinin öyrənilməsilə 

Sual: İqtisad elmində pozitiv yanaşma əlaqədardır: (Çəki: 1)
riyazi metod və modellərin aparılması ilə 
iqtisadi eksperimentlərin aparılması ilə 
iqtisadiyyatın real vəziyyətinin öyrənilməsi ilə 
iqtisadiyyatın nejə olmasının öyrənilməsi ilə 
iqtisidi sistemin ayrı-ayrı elementlərinin öyrənilməsi ilə

Sual: İqtisadi nəzəriyyənin hansı jərəyanının nümayəndələri iqtisad elminin 
öyrənilməsinin predmetini mənbəyi tijarət olan milli sərvət hesab etmişlər? (Çəki: 1)

merkantilistlər
fiziokratlar 
marcinalistlər 
neokeynsçilər 
neoliberallar

Sual: İqtisadi nəzəriyyədə belə öyrənmə metodu mövjud deyildir: (Çəki: 1)
elmi abstraksiya 
spesifikləşdirmə 
induksiya 
deduksiya
riyazi modelləşdirmə

Sual: Aşağıda iqtisadi nəzəriyyənin predmetinə müxtəlif iqtisadi məktəblərin baxışları 
verilmişdir. Hansı baxış klassik məktəbə aiddir? (Çəki: 1)

xarici ticarətlə və ölkəyə pulun gəlməsi ilə əlaqədar olan fəaliyyət;
sərvətin yaradıldığı istehsal sferasının həmçinin onun bölüşdürülməsi və 

istehsalının öyrənilməsi;
kapitalist istehsal üsulu və ona xas olan istehsal və mübadilə münasibətləri;
sərvətin mənbəyinin kənd təsərrüfatı əməyi olduğu istehsal sferasını öyrənmək; 
şəxslərin və sosial institutların davranışı 



Sual: İqtisad elminin başlıca vəzifəsinin cəmiyyətin iqtisadi həyat fəaliyyətinin, 
insanların davranışının stimul və motivlərinin tədqiq olmasını hesab etmişdir: (Çəki: 1)

K.Marks 
D.Rikardo 
A.Marşall 
A.Smit 
F.Kene

Sual: Elmi apstraksiya metodu ibarətdir: (Çəki: 1)
iqtisadi hadisələrin ayrı-ayrı tərkib hissələrinin öyrənilməsindən 
iqtisadi hadisənin bütün mənzərəsini bərpa etməkdən 
riyazi modellərin qurulmasından 
iqtisadi hadisələri ikinci dərəcəli cəhətlərdən ayrılmaqdan 
iqtisadi ekspermentlərin aparılmasından 

Sual: İqtisadi hadisə və ya prosesin onun öyrənilməsi məqsədilə süni surətdə 
canlanddırılması – bu: (Çəki: 1)

iqtisadi modeldir
iqtisadi eksperimentdir 
statistik tədqiqat metodudur
induksiya metodur
deduksiya metodudur 

Sual: Ayrı-ayrı amillərin öyrənilməsindən ümumi müddəalar və nəticələrə keçid – bu: 
(Çəki: 1)

iqtisadi eksperimentdir 
elmi abstraksiyadır 
infuksiya metodudur 
deduksiya metodudur 
məntidiqi metodudur

Sual: Cəmiyyətin iqtisadi həyatının ən ümumi və mühüm cəhətlərini əks etdirən 
məntiqi anlayışlar –bu: (Çəki: 1)

ümumi iqtisadi qanunlardır
xüsusi iqtisadi qanunlar
spesifik iqtisadi qanunlar 
iqtisadi kateqoriyalardır
iqtisadi modellər 

Sual: İqtisad elminin əsas əhəmiyyəti bu gün ondan ibarətdir ki, o: (Çəki: 1)
sahibkarlara müvəfəqiyyətlə bizneslərini aparmağa kömək edir
insanların tələbatlarının ödənilməsi baxımından iqtisadiyyatın daha yaxşı təşkil 

edilməsinin yollarını göstərir



insanlara təsərrüfat fəaliyyətlərindən onların davranışlarının həqiqi motivlərini 
açıqlayır

insanların içtimai həyatlarında iqtisadiyyatın yerini müəyyən edir 
iqtisadçı-amillərə öz qabiliyyətlərini reallaşdırmağa imkan verir

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İqtisadi mənafelər – bu: (Çəki: 1)
iqtisadi fəaliyyət yolu ilə ödənə bilən tələbatlar 
insanın həyat fəaliyyəti və inkişafı üçün ona zəruri olan iqtisadi nemətlər
insanların özünü reallaşdırmağa tələbatı 
iqtisadi subyektlərin maraqları 
insanların yüksək gəlirlər əldə etmək jəhdləri 

Sual: Göstərilən amillərdən hansını iqtisadi resurslara aid etmək olar? (Çəki: 1)
təbii ehtiyatlar (torpaq), faydalı qazıntılar, su ehtiyatları
əmtəə və xidmətlərin istehsalı zamanı sərf olunmuş insanın fiziki və zehni 

qabiliyyəti 
informasiya amili
sadalananların hamısı 
sadalananların heç biri 

Sual: Əmək cisimləri –bu: (Çəki: 1)
alətlər, mexanizmlər, maşınlardır 
fəhlələr və ifadəedijilər heyətidir
binalar, yollar, kanallardır
sonrakı emala gedən xammal 
hazır məhsul

Sual: Cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrinin tərkib hissələri aşağıdakılardır: (Çəki: 1)
əmək alətləri və əmək vasitələri;
əmək vasitələri və iş qüvvəsi;
texnoloji münasibətlər və iş qüvvəsi;
istehsal vasitələri və iş qüvvəsi.
əmək vasitələri və əmək məhsulu 



Sual: Müxtəlif tələbatların ödənilməsinə yönəldilmiş nemət və xidmətlərin istehsalı 
prosesində insanların məqsədyönlü təşkil olunmuş fəaliyyəti – bu: (Çəki: 1)

ijtimai təkrar istehsal 
təsərrüfat fəaliyyəti
iqtisadi mənafe 
istehsal münasibətləri 
məhsuldar qüvvələr 

Sual: Təsərrüfat fəaliyyətinin belə bir mərhələsi mövjud deyil: (Çəki: 1)
istehsal
bölgü
ifrat istehsal 
mübadilə 
istehlak 

Sual: İqtisad elmi təkrar istehsal prosesində neçə mərhələni ayırır: (Çəki: 1)
2
3
4 
5
6

Sual: İjtimai təkrar istehsalın aşağıdakı formaları mövjuddur: (Çəki: 1)
maddi və qeyri -maddi
iqtisadi və qeyri- iqtisadi
məhsuldar və qeyri-məhsuldar 
sadə və geniş 
nemətlər istehsalı və xidmətlər istehsalı 

Sual: İstehsal vasitələri ibarətdir: (Çəki: 1)
əmək jisimləri və əmək məhsullarından 
əmək vasitələri və jisimlərindən 
əmək vasitələri və iş qüvvəsindən 
iş qüvvəsi və texnologiyadan 
əmək məhsulları və əmək vasitələrindən

Sual: Əmək vasitələri harada düzgün göstərilmişdir: (Çəki: 1)
istehsal binaları, avadanlıq, alətlər 
alətlər, yanajaq, xammal
iş qüvvəsi, texnologiya
xammal, avadanlıq, nəqliyyat vasitələri 
istehsal binaları, qurğular, iş qüvvəsi

Sual: Aşağıda göstərilən istehsal amillər siyahısından hansılar doğrudur? (Çəki: 1)



torpaq, əmək, kapital, iş qüvvəsi, idarəetmə
torpaq, əmək, istehsal vasitəsi, texnologiya, idarəetmə
resurslar, texnologiya, sahibkarlıq, kapital 
torpaq, əmək, kapital, sahibkarlıq qabiliyyəti
sahibkarlıq, texnologiya, əmək 

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı qeyri-iqtisadi nemət hesab olunur? (Çəki: 1)
sualtı qayıq
küləyin enercisi
bilik
paltar
su kəməri 

Sual: Təbii resursları əks etdirən istehsal amilləri – bu: (Çəki: 1)
pul kapitalı
torpaq
əmək
məhsuldar kapital 
sahibkarlıq qabiliyyəti 

Sual: İqtisadi resursların belə növü yoxdur: (Çəki: 1)
əmək
maddi
qeyri-maddi 
maliyyə
təbii 

Sual: Əmək kapital, torpaq və sahibkarlıq qabiliyyəti kateqoriyalarını birləşdirən 
əlamət nədir? (Çəki: 1)

bunlar əmtəədir
bunlar iqtisadiyyatın fundamental prinsipləridir
bunlar iqtisadi resurslardır
bunlar makroiqtisadi göstəricilərdir
bunlar hamısı maddi nemətlərdir 

Sual: Qeyri-maddi nemətlərə aiddir: (Çəki: 1)
dərslik 
dərman
kompüter proqramı
avtomobil
meyvələr

Sual: Nemət adlanır: (Çəki: 1)
nəticəsi insanın hansısa bir tələbatını ödəyən məqsədyönlü fəaliyyəti 



insanın bu və ya digər tələbatını ödəyən əşya, hadisə və əmək məhsulu 
iqtisadi tələbatların təzahür forması
maddi istehsalın məhsulu 
insanın faydalı fəaliyyəti

Sual: İstehsal amillərinin qarşılıqlı əvəz olması qismən aradan qaldırmağa imkan 
verir: (Çəki: 1)

iqtisadi böhranlar 
tələbatların qeyri məhdudluğunu 
resursların məhdudluğunu 
istehsalın səmərəliliyini 
işsizliyi 

Sual: İqtisadi resursların hansı növləri üçün mütləq məhdudluq səjiyyəvidir: (Çəki: 1)
təbii
maddi 
maliyyə
informasiya 
resursların bütün sadalanan növləri üçün nisbi məhdudluq səciyyəvidir
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Sual: Mülkiyyət iqtisadi anlayış kimi: (Çəki: 1)
insanların əşyalara münasibətidir.
əşyanın özüdür
əşyaların mənimsənilməsi ilə əlaqədar insanların bir-birinə münasibətləridir.
əşyanın ijarəyə verilməsi
mülkiyyət iqtisadi anlayış deyil 

Sual: Müasir bazar iqtisadiyyatında mülkiyyətin daha geniş yayılmış növü budur: 
(Çəki: 1)

dövlət mülkiyyəti
səhmdar mülkiyyəti 
xüsusi mülkiyyət
bələdiyyə mülkiyyəti 
kooperativ mülkiyyət 



Sual: Mülkiyyət obyektlərinin ijtimai mülkiyyətdən xüsusi mülkiyyətə keçməsi prosesi: 
(Çəki: 1)

milliləşdirmə
inventarlaşdırma
özəlləşdirmə
müsadirə
spesifikasiya 

Sual: Mülkiyyət obyektlərinin xüsusi mülkiyyətdən dövlət mülkiyyətinə keçməsi 
prosesi adlanır: (Çəki: 1)

milliləşdirmə 
invertarlaşdırma 
özəlləşdirmə 
müsadirə 
spesifikləşdirmə 

Sual: İqtisadiyyatda xüsusi müllkiyyətin üstünlük təşkil etməsi aşağıdakının səjiyyəvi 
xüsusiyyətlərini əks etdirir: (Çəki: 1)

azad bazar iqtisadiyyatının 
inzibati-amirlik iqtisadiyyatının 
qarışıq iqtisadiyyatın 
keçid iqtisadiyyatının
sadalananlardan heç birinin

Sual: Xüsusi mülkiyyət – aşağıdakılardan hansının üzərində vətəndaşların 
hüququnun möhkəmləndirilməsi formasıdır? (Çəki: 1)

hər hansı əmlaka yiyələnmək və tətbiq etmək. 
hər hansı əmlakdan istifadə etmək və onunla əlaqədar sərənjam vermək;
hər hansı əmlakın istifadəsi və onunla əlaqədar sərənjam verilməsi
hər hansı əmlakla əlaqədar sahibolma, istifadə və sərənjamvermə
hər hansı əmlakın istifadəsi, sahibolması, yiyələnməsi 

Sual: Hansı meyara görə firmaların (müəssisələrin) xüsusi, dövlət və qarışıq formaları 
fərqləndirilir? (Çəki: 1)

təşkili formasыna görə
mülkiyyət formasına görə 
sahə mənsubiyyətinə görə
məhsulun xarakterinə görə
каpitalın həcminə görə

Sual: Şəhərin bütün texniki xidmətlərinin vahid əldə cəmləşməsi, istismarını qaydaya 
salmaqla əhaliyə əlavə rahatlıqların verilməsinə hansı mülkiyyət forması imkan 
yaradır: (Çəki: 1)

xüsusi mülkiyyət;
dövlət mülkiyyəti;



bələdiyyə mülkiyyəti
kollektiv mülkiyyət.
səhmdar mülkiyyət.

Sual: Vətəndaşların şəxsi əmlakı və yığımları hansı mülkiyyət formasına aiddir? 
(Çəki: 1)

dövlət
ictimai 
xüsusi 
bələdiyyə
səhmdar 

Sual: Sadalanan sahələrdan hansında dövlət mülkiyyətinin daha böyük payının 
olması məqsədyönlüdür: (Çəki: 1)

turizm sahəsi 
ayaqqabı istehsalı 
avtomobil istehsalı 
elektrik enercisi istehsalı 
mənzil tikintisi

Sual: İctimai mülkiyyətin bir növü deyildir: (Çəki: 1)
açıq səhmdar cəmiyyətinin mülkiyyəti
bələdiyyə mülkiyyəti 
kooperativlərin mülkiyyəti 
tam ortaqlıq mülkiyyəti 
qapalı səhmdar jəmiyyətinin mülkiyyəti 

Sual: Məhsulun istehsalı ilə deyil, onu müşayiət edən məsrəflərlə əlaqədar xərclər 
adlanır: (Çəki: 1)

transaksion 
hesabi 
buraxılmış imkanların xərcləri 
iqtisadi 
son hədd

Sual: Özəlləşdirmə metodlarına aid deyildir: (Çəki: 1)
dövlət mülkiyyətinin əvəzsiz verilməsi
hərraclardan müəssisələrin satışı
çek özəlləşdirməsi 
xüsusi sahibkarların kooperativlərdə birləşməsi 
səhmlərin səhmdarlaşdırılması və satışı

Sual: Azərbayjanda dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin I proqramı nə vaxt qəbul 
olunmuşdur? (Çəki: 1)



1993-cü il
2001-ci il
1995-ci il
2003-cü il
1998- ci il 

Sual: Mülkiyyət hüququ: (Çəki: 1)
nemət üzərində müstəsna fiziki nəzarət hüququdur.
nemətlərin istifadə olunmasından əldə olunan nəticələrə sahib olmaq hüququdur.
nemətin kim və necə istifadə etməsi qərarını qəbul etmək hüququdur.
bütün sadalanan hüquqları 
sadalanan hüquqlardan heç biri 

Sual: İri müəssələrin özəlləşdirilməsi üçün zəruri şərt nədir: (Çəki: 1)
onların əvvəljədən səhmdar jəmiyyətə çevrilməsi
onların ixtisaslaşdığı fəaliyyət növünün müəyyənləşdirilməsi
onların dinamik inkişafının təmin edilməsi
həmin müəssisələrin fəaliyyətinin rentabelliyinin müəyyənləşdirilməsi 
iri müəssələri özəlləşdirmək lazım deyil. 

Sual: K.Marksın fikrincə, ictimai istehsalın xarakteri müəyyən edilir: (Çəki: 1)
istehsal vasitələri üzərində mülkiyyətin münasibətlərilə 
istehlak şeyləri üzərində mülkiyyət münasibətlərilə 
mülkiyyət anlayışının hüquqi məzmunu ilə 
mülkiyyət anlayışının iqtisadi məzmunu ilə 
mülkiyyətdən asılı deyildir

Sual: Hansı sahədə dövlət mükiyyətinin üstünlüyü məqsədyönlü deyildir: (Çəki: 1)
ekoloji təhlükəsizlik 
tarixi abidələrin mühafizəsi 
təhsil 
fundamental elm 
bank sahəsi
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Sual: Dövlət mülkiyyəti və dövlət tənzimlənməsi üstünlük edən iqtisadi sistem neçə 
adlanır ? (Çəki: 1)

ənənəvi iqtisadiyyat
qarışıq iqtisadiyyat
azad bazar iqtisadiyyatı
inzibati- amirlik iqtisadiyyatı 
keçid iqtisadiyyatı

Sual: Xüsusi mülkiyyət və bazar tənzimlənməsi üstünlüyünün səjiyyəvi olduğu iqtisadi 
sistem nejə adlanır: (Çəki: 1)

ənənəvi iqtisadiyyat 
inzibati-amirlik iqtisadiyyatı
sərbəst bazar iqtisadiyyatı 
keçid iqtisadiyyatı
qarışıq iqtisadiyyat 

Sual: Dövlət və bazar tənzimlənməsi; habelə müxtəlif mülkiyyət formalarının uzlaşdığı 
iqtisadi sistem necə adlanır? (Çəki: 1)

ənənəvi iqtisadiyyat 
inzibati-amirlik iqtisadiyyatı 
qarışıq iqtisadiyyat 
sərbəst bazar iqtisadiyyatı 
keçid iqtisadiyyatı

Sual: İqtisadi sistem: (Çəki: 1)
təsərrüfat mexanizmi və iqtisadi subyektlərin qarşılıqlı əlaqələri sistemidir;
maddi və qeyri-maddi nemət və xidmət istehsalçıları və istehlakçıları arasındakı 

xüsusi şəkildə nizamlanmış əlaqələr sistemidir;
mülkiyyət formaları ilə istehsal amillərinin vəhdətidir;
texnoloji münasibətlərlə texnoloji üsulun qarşılıqlı təsir sistemidir;
dövlət iqtisadiyyatının tənzimləmə sistemi 

Sual: İqtisadi sistem aşağıdakı məsələləri həll edir: (Çəki: 1)
nə, harada, kimin üçün
nə, necə, kimin üçün
nə vaxt, niyə, harada və kim
işsizliyin və inflyasiyanın səbəbi nədən ibarətdir
gəlirlər necə bölünür

Sual: İqtisadi sistemlərin təhlilinə formasiya yanaşması neçə ijtimai-iqtisadi formasiya 
ayırır: (Çəki: 1)

3
4
5
6



7

Sual: İqtisadi ehtiyyatların tam istifadə olunmasını göstərən hər bir nöqtə: (Çəki: 1)
istehsal imkanları əyrisindən yuxarıda yerləşəndir
istehsal imkanları əyrisindən aşağıda yerləşəndir
istehsal imkanları əyrisi üzərində yerləşəndir 
 şifrdan başqa bütün nöqtələrdir
düzqün çavab yoxdur

Sual: İqtisadi sistem üçün sadalananlar məqsədlərdən hansı əsasdır? (Çəki: 1)
istehsalın texniki şərtlərini müəyyən etmək
inflyasiya və işsizliyi ləğv etmək
inflyasiya və işsizliyi ləğv etmək
ayrı- ayrı subyektlərin fəaliyyətini uygunlaşdırmaq
insanların tələbatlarının ödənilməsini təmin etmək

Sual: İstehsal imkanları əyrisinin iki məhsulun müxtəlif kombinasiyalarını göstərən 
hala uyğundur: (Çəki: 1)

əmək resurslarının tam istifadə olunması
dəyişməz texnologiya və mövjud ehtiyatların tam istifadə edilməsi
tətbiq olunan ehtiyatların kəmiyyətinin artması
maddi ehtiyatların tam istifadə olunması 
istifadə olunan resursların azalması 

Sual: Hansı xərclər qeyri-aşkar (alternativ) adlanır? (Çəki: 1)
hazır məhsulun reallaşdırılması ilə əlaqədar xərclər 
rəqabət mübarizəsi və reklamla əlaqədar xərclər 
istehsalın genişləndirilməsilə əlaqədar xərclər 
resursların məhdudluğu şəraitində seçimin zəruriliyilə əlaqədar xərclər 
sadalanan xərclərdən heç biri 

Sual: İqtisadi sistemin səmərəli fəaliyyətinin əsas problemi: (Çəki: 1)
resursların bölgüsünün ən yaxşı üsulunun seçilməsi problemidir 
təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin daha yaxşı bölgüsü problemidir
işsizlik problemidir 
inflyasiya problemidir
iş qüvvəsinin istehsal sahələri üzrə bölgüsü problemidir

Sual: Əgər resurs qoruyuju texnologiya tətbiq olunarsa onda istehsal imkanları əyrisi: 
(Çəki: 1)

daha qabarıq olar
çökük olar
sola yerini dəyişər
sağa yerini dəyişər 



dəyişməz qalar
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Sual: Bazar: (Çəki: 1)
alqı-satqı əməliyyatlarının məcmu
tələb və təklifin qarşılıqlı təsiri
satıcılar və alıcılar arasında qarşılıqlı münasibətlər
iqtisadi subyektlər arasında ijtimai əlaqələr sistemi 
sadalanan hamısı 

Sual: Əmtəə istehsalının zəruri şərtləri hesab edilir: (Çəki: 1)
ictimai əmək bölgüsü
istehsalçıların iqtisadi cəhətdən tədric olunması
istehsalçıların müstəqilliyi, sahibkarların azadlığı 
sadalanan hamısı 
sadalanan heç biri 

Sual: İçtimai təsərrüfatın əsas formaları hansılardır? (Çəki: 1)
natural, əmtəə 
natural kapitalist təsərrüfatı
natural, planlı-inzibati təsərrüfat
əmtəə (bazar), planlı-amirlik təsərrüfatı, kapitalist təsərrüfatı
əmtəə (bazar), planlı-inzibati təsərrüfat

Sual: Təsərrüfat tiplərinin ilkin forması hansıdır? (Çəki: 1)
natural təsərrüfat
əmtəə təsərrüfatı
kapitalist təsərrüfatı
planlı təsərrüfat
sadalanların heç biri 

Sual: Sadə əmtəə istehsalıamanı əmtəə nədir? (Çəki: 1)
istehsal məhsulları
iş qüvvəsi
istehsal vastələri
torpaq



bütün sadalananlar 

Sual: Bazarın belə tipi yoxdur: (Çəki: 1)
inkişaf etməmiş 
inkişaf etmiş 
azad 
tənzimlənən 
deformasiya olunmuş

Sual: İnkişaf etmiş əmtəə istehsalının sadə əmtəə istehsalından fərqi ondan ibarətdir 
ki; (Çəki: 1)

yalnız əmək məhsulları deyil, həmçinin istehsal amilləri də əmtəədir 
istehsal öz tələbatlarının ödənilməsi məqsədilə həyata keçirilir
nemət və xidmətlərin istehsalı satış məqsədilə həyata keçirilir
ixtisaslaşma olmur 
əmək məhsulları əmtəədir

Sual: Bazarın meydana gəlməsinin şərtlərinə aid deyildir: (Çəki: 1)
əmək bölgüsü
ixtisaslaşma
istehsalçıların iqtisadi əlahiddəliyi
natural təsərrüfata maüstnolma 
istehsalçıların mülkiyyətinin olması

Sual: Bazarın belə bir funksiyası mövcud olmur: (Çəki: 1)
inteqrasiya etmək
tənzimləyicisi
stimullaşdırıcı 
nəzarət edici 
optimallaşdırıcı

Sual: Əmtəə istehsalının inkişafının yüksək mərhələsi: (Çəki: 1)
inzibati-amirlik iqtisadiyyatıdır 
bazar iqtisadiyyatıdır 
inkişafı etmiş əmtəə istehsalıdır
deformasiya 
natural təsərrüfat 

Sual: Hansı anlayış bazarının müasir anlamına daha çox uyğundur: (Çəki: 1)
ticarət yeri
əmtəə mübadiləsinin forması
iqtisadiyyatının təşkilinin və fəaliyyətinin fəaliyyətinin ictimai forması
alıcılar və satıcıların məcmusu
əmtəə və xidmətlər alqı-satqısının bütün sövdələşmələrinin məcmusu



Sual: Bazarın tənzimləyici funksiyası ibarətdir: (Çəki: 1)
İstehsal sahəsilə istehlak sahəsinin birləşdirilməsmindən 
həcmi və strukturu üzrə istehsal istehsal və istehlakın uzlaşdırılmasından 
istehsalçıları məsrəfləri azaltmağa, yeni məhsul yaratmağa həvəsləndirməkdən 
əmtəə mübadiləsi üçün dəyər ekvivalentlərinin yaradılmasından
bazar iştirakçılarına zəruri informasiyanı verməkdən

Sual: Bazarın inteqrasiyaedici funksiyası ibarətdir: (Çəki: 1)
istehsal sahəsilə istehlak sahəsinin birləşdirilməsindən
həcmi və strukturu üzrə istehsal və istehlakın uzlaşdırılmasından
istehsalçıları məsrəfləri azaltmağa, yeni məhsul yaratmağa həvəsləndirməkdən 
əmtəə mübadiləsi üçün dəyər ekvivalentlərinin yaradılmasından 
bazar iştirakçılarına zəruri informasiyanı verməkdən 

Sual: Bazar iqtisadiyyatının əsası: (Çəki: 1)
əmtəə istehsalıdır 
natural istehsaldır 
rəqabətdir
tələb və təklifdir 
bütün sadalananlardır

Sual: Aşağıdakı baxışlardan natural təsərrüfatı düzgün səjiyyələndirməyəni göstərin. 
(Çəki: 1)

natural təsərrüfat şəraitində insanın yaşaması üçün lazım olanların hamısını özü 
istehsal edir. 

natural təsərrüfat şəraitində istehsal olunan məhsul mübadilə olunmur.
natural təsərrüfat şəraitində istehsalçıların bir-birindən sıx asılılığı yaranır; 
istehsal qapalı xarakter daşıyır. 
ictimai əmək bölgüsü natural təsərrüfat şəraitində zəif inkişaf edir. 

Sual: Hansı təsdiq əmtəə istehsalının mahiyyətini təhrif edir? (Çəki: 1)
əmtəə istehsalı əmək bölgüsü ancaq mövcud olduğu üçün mövcuddur.
əmtəə istehsalı istehsalçının özünün tələbatlarını ödəmək üçün məhsul 

istehsalını nəzərdə tutur.
əmtəə istehsalı mübadiləsiz mümkün deyil.
əmtəə istehsalı istehlakçıların tələbi olduğu məhsulların istehsalını nəzərdə tutur. 
əmtəə istehsalı – bazar iqtisadiyyatının əsası 

Sual: Müasir bazar təsərrüfatının hansı modeli iqtisadiyyatda dövlət bölməsinin 
əhəmiyyətli (30%-dək) payı ilə səciyyələnir? (Çəki: 1)

korporativ iqtisadiyyat
qarışıq iqtisadiyyat
sosial bazar təsərrüfatı 
bütün sadalananlar 



sadalananlardan heç biri 

Sual: Hansı ölkələr üçün müasir bazar təsərrüfatının korporativ modeli səciyyəvidir? 
(Çəki: 1)

Almaniya, Fransa
Yaponiya,İsveç
ABŞ, Kanada
Çin, Rusiya
Azərbayjan, Ukrayna
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Sual: Bazarın hansı iki tipi əmtəə və resursların dövranı modelinə daxil edilmişdir? 
(Çəki: 1)

iş qüvvəsi bazarı və pul bazarı 
valyuta bazarı, əmtəə və xidmətlər bazarı 
pul bazarı və resurslar bazarı 
resurslar bazarı, əmtəə və xidmətlər bazarı 
informasiya bazarı və istehlak bazarı 

Sual: Bu bazar iqtisadiyyatının subyekti deyildir: (Çəki: 1)
dövlət
ev təsərrüfatları 
firmalar 
bütün sadalananlar subyekti deyil
bütün sadalananlar subyektdir

Sual: Müstəqil qərarlar qəbul edən, öz tələbatlarını maksimum ödəməyə jəhd edən 
iqtisadi subyekt hansısa istehsal amilinin mülkiyyətçidir, insan kapitalının təkrar 
istehsalını təmin edir-bu: (Çəki: 1)

ev təsərrüfatı 
firma
dövlət 
bank
sadalananlardan heç biri 



Sual: Əmtəə və xidmətləri istehsalı və reallaşdırılması yolu ilə istehsal amillərinin 
istifadəsi vasitəsilə öz mənafelərini reallaşdıran təsərrüfat həlqəsi-bu: (Çəki: 1)

ev təsərrüfatı 
firma
dövlət
bank
sadalananlardan heç biri

Sual: Dövlət müəssisələri, xüsusi müəssisələr, səhmdar jəmiyyəti, kooperativlər, 
yoldaşlıqlar - firmalarının bu növlərini biz aşağıdakı meyardan asılı olaraq ayıra 
bilərik: (Çəki: 1)

kəmiyyətindən
kapital qoyuluşu sahəsindən 
buraxılan məhsulun çeşidindən 
kapital üzərində mülkiyyətin formasından
rəqabətin növündən 

Sual: Ev təsərrüfatları əmtəə və resursların dövranı modelində hansı rolu oynayırlar? 
(Çəki: 1)

istehsal amillərini verənlər , əmtəə və xidmətlərin alıjılarıdırlar
əmtəə, xidmətləri verənlər və istehsal amillərinin alıjılarıdırlar
istehsal amillərinin istifadəsini təşkil edirlər
əmtəə və xidmətləri istehsal edirlər 
iqtisadi proseslərin tənzimlənməsini həyata keçirirlər

Sual: Firmalar əmtəə və resursların dövranı modelində hansı rolu oynayırlar? (Çəki: 
1)

istehsal amillərini təchiz edənlər, əmtəə və xidmətlərin alıcılarıdırlar
əmtəə, xidmətləri təchiz edənlər və istehsal amillərinin alıcılarıdırlar
istehlak xərclərini həyata keçirirlər 
əmtəə və xidmətləri istehlak edənlər 
iqtisadi proseslərin tənzimlənməsini həyata keçirirlər 

Sual: Ev təsərrüfatının bütün gəlirləri və xərcləri təşkil edir: (Çəki: 1)
əmtəə və xidmətlərin dövranını 
pul axınını
resurslar axınını 
əmtəə axınını
ailə büdcəsini

Sual: Ailə büdcəsinin gəlirlərinə daxil deyil : (Çəki: 1)
əməkhaqqı 
ictimai təşkilatlara ödənişlər 
dövlət transfert ödənişləri 
sahibkarlıqdan gəlir 



mülkiyyətdən gəlirlər

Sual: Ailə büdcəsinin xərclərinə aid deyildir: (Çəki: 1)
vergilər 
istehlak əmtəələrinə xərclər 
dövlət transfertləri 
kommunal xidmətlərin ödənişi 
ictimai təşkilatlara ödənişlər

Sual: Gəlirin əldə edilməsi məqsədilə təsərrüfat fəaliyyəti – bu: (Çəki: 1)
biznes
kommersiya
sahibkarlıq
marketinq
menecment 

Sual: Firmaların alıjılıq tələbinin qabaqjadan öyrənilməsi və formalaşması üzərində 
qurulmuş fəaliyyətinin təşkili sistemi – bu: (Çəki: 1)

biznesdir
sahibkarlıqdır
marketinqdir
menecmentdir
kommersiyadır

Sual: Təsərrüfat fəaliyyətinin peşəkarlar qrupu tərəfindən idarə olunmasının 
prinsipləri, metodları və formalarının məcmusu-bu: (Çəki: 1)

biznes
kommersiya
sahibkarlıq
marketinq
menecment

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Əmtəə – bu: (Çəki: 1)
hansısa tələbatı ödəyə bilən nə varsa hər şey 
inkişaf etmiş əmtəə istehsalı şəraitində yaradılmış əmək məhsulu 



hansısa tələbatı ödəyən və satış üçün nəzərdə tutulan əmək məhsulu 
satıcı ilə alıcı arasında alqı-satqı sövdələşməsinin predmeti olan əşya
digər iqtisadi nemətə və ya müəyyən məbləğ pula mübadilə oluna bilən iqtisadi 

nemət

Sual: Əmtəənin hansısa tələbatı ödəmək qabiliyyəti: (Çəki: 1)
içtimai-zəruri dəyər 
istehlak dəyəri
mübadilə dəyəri
bazar dəyəri
əmtəənin qiymətliliyi

Sual: Əmtəənin müəyyən kəmiyyət nisbətlərində digər əmtəələrə mübadilə olunmaq 
qabiliyyəti adlanır: (Çəki: 1)

içtimai-zəruri dəyər 
istehlak dəyəri
mübadilə dəyəri 
bazar dəyəri 
əmtənin qiymətliliyi 

Sual: İçtimai-zəruri əmək məsrəfləri-bu (Çəki: 1)
ictimai normal istehsal şəraitində bu növ əmtəələrin əsas kütləsinin istehsalına 

məsrəflər
cəmiyyətə zəruri olan əmtəələrin istehsalına məsrəflər 
istehlak dəyərinə malik əmtəələrin istehsalına əmək məsrəfləri
mübadilə dəyərinə malik əmtəələrin istehsalına əmək məsrəfləri 
dövlət tərəfindən tənzim olunan bazar iqtisadiyyatı şəraitində əmtəələrin 

istehsalına əmək məsrəfləri

Sual: Pul mənşəyinin təkamül konsepsiyasına uyğun olaraq pul – bu: (Çəki: 1)
əmtəə və xidmətlərin mübadiləsinə qəbul edilən nə varsa, hər şey
insanlar arasında razılaşma məhsulu
ümumi ekvivalent rolunu yerinə yetirən xüsusi növlü əmtəə 
pul kimi istifadə olunan şey
universal əmtəə 

Sual: Pulun belə bir funksiyası yoxdur: (Çəki: 1)
dəyər ölçüsü
ödəniş vasitəsi 
tədavül vasitəsi
dünya pulları
qiymətlərin maştabı

Sual: Əmtəənin dəyərinin müəyyən edilməsinə iki əsas yanaşma – bu: (Çəki: 1)



son faydalılıq nəzəriyyəsi və ictimai seçim nəzəriyyəsi
əmək dəyər nəzəriyyəsi və son faydalılıq nəzəriyyəsi
əmək dəyər nəzəriyyəsi və mülkiyyət hüquqlar nəzəriyyəsi
ictimai seçim nəzəriyyəsi və istehsal amilləri nəzəriyyəsi
son faydalılıq nəzəriyyəsi və istehsal amilləri nəzəriyyəsi

Sual: Kim öz konsepsiyasında əmtəə dəyərinin və qiymətinin müəyyənləşdirilməsində 
xərclər nəzəriyyəsi və faydalılıq nəzəriyyəsini birləşdirmişdir: (Çəki: 1)

L.Valras 
A.Smit
D.Rikardo
K.Menqer 
A.Marşall

Sual: Hansı bənddə pulun təkamülünün düzgün ardıcıllığı göstərilmişdir: (Çəki: 1)
müəyyən əmtəələr, metal pullar, kağız pullar, kredit pullar, elektron pullar
qızıl, gümüş, kagız pullar, kredit pullar
sikkələr, vanknotlar, veksellər, elektron pullar 
sikkələr, müəyyən əmtəələr, kağız pullar, kredit pullar
metal pullar, kağız pullar, kredit pullar, elektron pullar 

Sual: Vergilər ödənilən zaman pul bu funksiyanı yerinə yetirir: (Çəki: 1)
tədiyyə vasitəsi 
tədavül vasitəsi 
yığım vasitəsi
dəyər ölçüsü 
dünya pulu 

Sual: Supermarketdə əmtəələrin pulu ödənən zaman pul bu funksiyanı yerinə yetirir: 
(Çəki: 1)

tədiyyə vasitəsi
tədavül vasitəsi
yığım vasitəsi
dəyər ölçüsü
dünya pulu

Sual: Dünya pulu kimi istifadə oluna bilərlər: (Çəki: 1)
dönərli valyuta və qızıl
qızıl və kağız pullar
kağız pullar 
bank vekselləri 
sadalanan heç biri

Sual: Pul sistemi – bu: (Çəki: 1)



pulun iqtisadiyyatda yerinə yetirdiyi funksiyalardır
ölkədə pul tədavülünün təşkili formasıdır 
metal və kağız pul tədavülünün nisbətidir
milli və xarici valyuta kurslarının nisbətidir 
tədavüldəki pul kütləsidir

Sual: Əmtəənin əsas xassələrinə aiddir: (Çəki: 1)
istehlak dəyəri və mübadilə dəyəri
mübadilə dəyəri və bazar dəyəri
bazar dəyəri və istehlak dəyəri
əmtəənin çəkisi və ölçüləri
sadalanan heç biri

Sual: Əmtəə təsərrüfatından fərqli olaraq natural təsərrüfatda əmək məhsulları (Çəki: 
1)

istehlak dəyərinə malik olmur 
ictimai istehlak dəyərinə malik olmur 
təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsmi deyil
istehsalçıların özü üçün istehlak dəyərinə malik olur
əmtəə təsərrüfatındakı əmək məhsullarından heç nə ilə fərqlənmir

Sual: Barter pulun hansı funksiyasını yerinə yetirə bilər? (Çəki: 1)
dəyər ölçüsü
tədavül vasitəsi
yığım vasitəsi
dünya pulu
tədiyyə vasitəsi 

Sual: Dəyər qanununun funksiyalarına aid deyildir: (Çəki: 1)
istehsal sahələri və sferaları arasında resursların bölgüsü
əmək məhsuldarlığının və ETT-nin stimullaşdırılması
əmtəə istehsalçılarının differensiasiyası
sadalananlardan heç biri dəyər qanununun funksiyalarına aid deyil
bütün sadalananlar dəyər qanunun funksiyalarıdır
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Sual: Bazar infrastrukturuna aiddir: (Çəki: 1)
banklar
yarmarkalar
valyuta bircaları
reklama agentliyi 
sadalanan hamısı 

Sual: Obyektlər üzrə bazar quruluşu və sistemini səciyyələndirməyən meyarı seçin. 
(Çəki: 1)

istehlak bazarı
iş qüvvəsi bazarı
istehsal vasitələri bazarı
satıcı bazarı
innovasiya bazarı 

Sual: Bazarın normal fəaliyyətini təmin edən sistemlər, xidmətlər, müəssisələr, 
təşkilatların məcmusu – bu: (Çəki: 1)

bazar strukturudur
bazarın infrastrukturudur 
bazar mexanizmidir
bazarlar sistemidir
sadalananlardan heç biri deyildir 

Sual: Bazarın ayrı-ayrı elementlərinin daxili quruluşu,yerləşməsi; bazarın ümumi 
həcmində onların xüsusi çəkisi- bu: (Çəki: 1)

bazarın strukturudur
bazarın infrastrukturudur
bazar mexanizmidir
bazarlar sistemidir
sadalananlardan heç biri deyildir 

Sual: Aşağıdakı bazarda ixtiralar, yeniliklər, patentlər əmtəədir: (Çəki: 1)
istehsal vasitələri
tədavül vasitələri
innovasiyalar 
informasiya
qiymətli kağızlar

Sual: Bu bazarlardan hansı subyektlər üörə bazar təsnifatına aid deyildir? (Çəki: 1)
alıcılar bazarı
satıcılar bazarı
vasitəçilər bazarı 
dövlət müəssisələri bazarı 
bütün sadalananlar aiddir



Sual: Azad iqtisadi zonalar nə vaxt və harada ilk dəfə yaranıb? (Çəki: 1)
İrlandiya, 1959-cu ildə
İslandiya 1969-cu ildə
ABŞ-da 1929-cu ildə
Böyük Britaniyada 1776-cı ildə
Fransa 1897- ci ildə 

Sual: Müasir bazarın infrastrukturunun əsas elementlərinə aid olmayanı seçin (Çəki: 
1)

audit şirkətləri
xammal bircaları
kommersiya bankları
istehsal müəssisələri
konsaltinq firmaları 

Sual: Satıcı bazarı o yerdə olur ki, əgər orada: (Çəki: 1)
təklif tələbi üstələyirsə
tələb təklifi üstələyirsə
bazarda aralıq satıcılar fəaliyyət göstərirlərsə 
satıcılar alıcılara nisbətən çoxdursa
alıcılar satıcılardan çoxdursa

Sual: Bazar infrastrukturunun hansı elementi firmanın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini 
yoxlamağa və təhlil etməyə imkan verir? (Çəki: 1)

konsaltinq şirkətləri 
vergi sistemi
auditor firmaları
sığorta sistemi 
ticarət palatası 

Sual: Bazar infrastrukturunun funksiyalarını aid deyil. (Çəki: 1)
bazar münasibətləri iştirakçılarına öz maraqlarını reallaşdırmağı 

yüngülləşdirmək;
 iqtisadiyyatın ayrı-ayrı subyektlərinin və fəaliyyət növlərinin ixtisaslaşdırılması 

əsasında bazar subyektlərinin operativliyini və səmərəliliyini yüksəltmək;
hüquqi və iqtisadi nəzarət formalarını, işgüzar təcrübənin dövlət və ictimai 

tənzimlənməsini sadələşdirmək;
istehsal sahəlin arasında resursların bölünməsi 
sadalanan hamısı aiddir 

Sual: Qiymətli kağızlar bazarı necə adlanır ? (Çəki: 1)
hərrac
yarmarka 
fond birjası



əmtəə bircası
emissiya sistemi 

Sual: Kütləvi standart əmtəələrin topdansatış ticarətinin təşkilati forması – bu: (Çəki: 
1)

yarmarkadır 
hərracdır 
birjadır
reklam agentliyidir 
investisiya fondudur 

Sual: Əmək birjalarının vəzifələriən aid olmayanını göstərin (Çəki: 1)
Boş iş yerlərinin uçotu
iş axtaranların boş iş yerlərinə yönəldilməsinə 
bazar qiymətlərinin tətbiqi 
işsizlərin ixtisasının artırılmasının və “yaxın” peşələrə yiyələnməsinin təşkili 
işsizlərə maddi yardımın verilməsi 
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Sual: Təklif qanunu əks etdirir: (Çəki: 1)
satılan məhsulun miqdarı ilə qiyməti arasındakı əks əlaqəni
elastik və qeyri-elastik əmtəələr arasındakı əlaqəni
satılan məhsulun miqdarı ilə qiyməti arasındakı birbaşa əlaqəni
hər bir əmtəənin elastiklik dərəcəsini
tələb və təklif arasından əlaqəni 

Sual: Aşağıdakı terminlərdən hansı insanların məhsulu almaq imkanları və istəklərini 
əks etdirir: (Çəki: 1)

tələbat
tələb
zərurət
istək
faydalıq 

Sual: Bazar tələbinə təsir etməyən amil: (Çəki: 1)
istehlakçıların gəlirləri



qarşılıqlı əvəz olunan əmtəələrin qiyməti
resursların qiyməti
alıcıların sayı
əhalinin strukturanın dəyişməsi 

Sual: Bazar mexanizmi elementinə aid deyil (Çəki: 1)
qiymət
təklif
tələb
sadalanan hamısı aiddir
sadalanan heç bırı aid deyil

Sual: Əmtəə və xidmətlər bazarında müvazinət yaratmaq üçün: (Çəki: 1)
bu əmtəə həmişə dəbdə olmalıdır 
qiymət istehsal xərclərilə mənfəətin cəminə bərabər olmalıdır.
texnologiyanın səviyyəsi tədricən dəyişməlidir.
tələbin həcmi təklifin həcminə bərabər olmalıdır.
əmtəə və xidmətlər bazarında müvazinət yaratmaq mümkün de 

Sual: Tələb əyrisi aşağıdakını əks etdirən xətti təcəssüm etdirir: (Çəki: 1)
tələb və təklifin qarşılıqlı əlaqəsi 
alıcıların gəlirlirinin dəyişməsindən asılı olaraq tələbin dəyişməsi 
əmtəənin qiymətinin dəyişməsindən asılı olaraq ana olan tələbin həcminin 

dəyişməsi
alıcıların bu əmtəəni əldə etmək arzusu
tələbin kəmiyyətinin müxtəlif amillərdən asılılığı 

Sual: İki əmtəə qarşılıqlı əvəz olunandırsa, birincinin qiymətinin qalxması ilə nə 
müşaiyət olunur? (Çəki: 1)

ikinci əmtəəyə tələb azalır.
ikinci əmtəəyə tələb artır
ikinci əmtəəyə tələbin həcmi artır.
ikinci əmtəəyə tələbin həcmi azalır.
heç bir dəyişiklik baş vermir 

Sual: Əgər iki əmtəə bir-birini qarşılıqlı tamamlayırsa birinci əmtəənin qiymətinin 
artması bu nəticəyə səbəb olur: (Çəki: 1)

ikinci əmtəəyə tələbin həcminin aşağı düşməsi qarşılıqlı tamamlayandırsa, onda 
birinciyə

ikinci əmtəəyə tələbin həcminin artması
ikinci əmtəəyə qiymətin azalması
ikinci əmtəəyə qiymətin yüksəlməsi
heç bir dəyişiklik doğurmur



Sual: Hər bir mövcud anda bazarda yaranan şərtlərin məcmusu-bu: (Çəki: 1)
bazar mexanizmidir
bazarın konyukturudur 
dəyər qanunu
son faydalılıq qanunu
bazar tarazlığı

Sual: Sadalananlardan nə əmtəə təklifinin həcminin dəyişməsinə səbəb olmur? (Çəki: 
1)

əmtəənin istehsal edildiyi xammalın qiymətlərinin artması
istehsala vergilərin dəyişməsi
alıcıların gəlirlərinin dəyişməsi
əmtəə istehsalçılarının sayının azalması
əmtəə qiymətinin dəyişməsi

Sual: Əmtəə bazarında yeni istehsalçıların meydana çıxması səbəb olur: (Çəki: 1)
qiymətin artması və təklifin həcminin çoxalmasına 
qiymətin və təklifin həcminin azalmasına
qiymətin artması və təklifin həcminin azalması
qiymətin azalması və təklifin artması
əmtəə bazarında heç nə dəyişmir

Sual: Əmtəəyə tələbin azalmasına nəyi səbəb ola bilər? (Çəki: 1)
bu əmtəənin təklifinin azalması
bu əmtəəyə qiymətlərin qalxmasını gözləmək 
əmtəə- əvəzedicilərinə qiymətlərin azalması
istehlakçıların qəlirlərinin artması
bu əmtəənin istehlakçılarda böyük ehtiyatlarının olması

Sual: DVD disklərinə tələbin artmasını gözləmək olar, əgər: (Çəki: 1)
DVD pleyerlərin qiyməti aşağı düşsə 
DVD pleyerlərin qiyməti yüksələrsə 
alıcıların gəlirləri azalarsa
CD pleyerlərin qiyməti aşağı enərsə
CD disklərinə qiymət azalarsa 

Sual: Tələb qanununa müvafiq olaraq, əmtəənin qiyməti artarsa: (Çəki: 1)
tələb də artır;
tələb azalır;
tələbin kəmiyyəti artır;
tələbin kəmiyyəti azalır
istehsalçıların arasından rəqəbət güçlənir 

Sual: Əgər əmtəəyə təklif və tələb artırsa,onda: (Çəki: 1)



tarazlı qiymət artar
əmtəənin tarazlı həcmi artar
əmtəənin tarazlı həcmi azalar
tarazlı qiymət azalar
heç nə dəyişməz 
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Sual: Tələbin qiymət üzrə elastikliyini göstərir: (Çəki: 1)
qiymətin 1% dəyişməsi zamanı təklifin həcminin nisbi dəyişməsi 
qiymətin azalması zamanı təklifin həcminin aşağı düşməsi 
qiymətin artması zamanı təklifin həcminin artması 
təklifin həcminin resursların qiymətində asılılığı
təklifə təsir edən qeyri- qiymət amillərinin dəyişməsi zamanı təklifin həcminin 

dəyişməsi

Sual: Gəlir üzrə tələbin elastikliyi necə hesablanır? (Çəki: 1)
gəlirin dəyişməsi faizi tələb həcminin dəyişməsi faizinə vurulur:
tələbin həcminin dəyişməsi faizi gəlirin dəyişməsi faizinə bölünür
qiymətin dəyişməsi faizi tələb həcminin dəyişməsi faizinə bölünür
gəlirin dəyişməsi faizinə tələb həcminin dəyişməsi faizinə əlavə olunur.
tələb həcminin dəyişməsi faizindən gəlirin dəyişməsi faizi çıxılır

Sual: Qiymət üzrə tələbin çarpaz elastikliyi nəyi göstərir? (Çəki: 1)
tələbin əmtəə qiymətindən və istehlakçıların gəlirlərindən asılılığı 
istehlakçıların gəlirlərinin deyişməsindən asılı olaraq qiymətlərin dəyişməsi 
digər əmtəənin qiymətinin dəyişməsindən asılı olaraq bir əmtəəyə tələbin 

həcminin dəyişməsi 
bir- birini qarşılıqlı surrətdə tamamlayan əmtəələrin qiymətlərinin dəyişməsi 
bir - birini qarşılıqlı tamamlayan əmtəələrə tələbin həcminin dəyişməsi 

Sual: Əgər bir əmtəənin qiymətinin azalması adətən diqər əmtəəyə tələbin artmasına 
səbəb olur, onda (Çəki: 1)

bu əmtəələr qarşılıqlı tamamlandır
bu əmtəələr qarşılıqlı əvəz olunandır 
bu o deməkdir ki, istehlakçıların zövqləri dəyişir
bu o deməkdir ki, alıcıların qəlirləri artır 
bu təsadüfi uyğunluqdur 



Sual: Tamamlayıcı nemətlərə aiddir: (Çəki: 1)
qələm və flomaster
avtomobil və benzin
pivə və kvas
kabab və qoyun əti
dəftər və peçeniya 

Sual: Qarşıqlıqlı əvəz olunan nemətlərə aiddir: (Çəki: 1)
paltar və ayaqqabı
rənq və fırça 
qələmlər və flomasterlər
taxıl və çörək
dəftərlər və piroqlar 

Sual: Qiymət üzrə qeyri - elastik tələb o deməkdir ki, (Çəki: 1)
qiymətin 1% dəyişməsi tələb həcminin 1% -dən az olaraq dəyişməsinə səbəb 

olur 
qiymətin 1% dəyişməsi tələbin həcminin 1% -dən daha çox dəyişməsinə səbəb 

olur.
qiymətin 1% dəyişməsi tələbin həcminin 1% -dən daha çox dəyişməsinə səbəb 

olur.
qiymətin 1% dəyişməsi tələb həcminin dəyişməsinə səbəb olur 
əmtəənin qiyməti dəyişmir

Sual: Təklif elastikliyi birinci növbədə asılıdır: (Çəki: 1)
bu əmtəənin əvəzedicilərinin sayından
bu əmtəənin alqısına yönəldilmiş istehlakçı xərclərinin payından 
bu əmtəənin ən zəruri əmtəə və ya zinət əşyası olmasından 
bu əmtəənin istehsalçılarının qiymətin dəyişməsinə hansı sürətlə reaksiya vərə 

bilməsindən 
əgər əmtəəyə tamamlayıcı əmtəələr vardırsa

Sual: Tələbin qiymət elastikliyi yüksək olacaq: (Çəki: 1)
zinət şeylərinə nisbətən ən zəruri əmtəələrə 
əmtəənin alternativ istehsal xərcləri nə qədər çoxdursa 
o hallarda ki, bu zaman istehlakçılar əmtəəni özü üçün daha az fayda ilə istifadə 

edirlər 
ən zəruri əmtəələrə nisbətən zinət şeylərinə 
əmtəənin alternativ istehsal xərcləri nə qədər azdırsa 

Sual: Gəlir üzrə tələbin elastiklik əmsalının göstərilmiş kəmiyyətlərindən hansı ən 
zəruri əmtəələrə aiddir? (Çəki: 1)

0-dan kiçik
0- dan böyük, 1-dən kiçik 



1
1-dən böyük 
göstərilənlərdən heç biri

Sual: Gəlir üzrə tələbin elastiklik əmsalının göstərilmiş kəmiyyətlərindən hansı zinət 
əşyalarına aiddir? (Çəki: 1)

0-dan kiçik
0- dan böyük, 1-dən kiçik 
1
1-dən böyük 
göstərilənlərdən heç biri

Sual: Təklif əyrisi şaquli düz xətt şəklinə malikdir. Bu o deməkdir ki: (Çəki: 1)
təklifin qiymət üzrə elastikliyi 0 - a bərabərdir 
təklifin qiymət üzrə elastikliyi 1-ə bərabərdir
əmtəənin təklifi mütləq elastikdir 
əmtəənin təklifi mütləq qeyri - elastikdir
əmtəənin təklif elastikliyi mənfidir 

Sual: Əmtəə istehsalçısı onun qiyməti 5% endirdi, nəticədə satışın həcmi 3% qalxdı. 
Bu əmtəəyə tələb: (Çəki: 1)

elastikdir
qeyri-elastikdir 
vahid elastikli tələbdir
mütləq elastikdir 
mütləq qeyri- elastikdir

Sual: Əgər gəlir üzrə əmtəəyə tələb elastikliyi əmsalının kəmiyyəti-0,7- yə 
bərabərdirsə, on da bu əmtəə: (Çəki: 1)

ən zəruri əmtəədir
zinət əşyasıdır
aşağı keyfiyyətli əmtəədir
əmtəə- əvəzedicisidir
tamamlayıcı əmtəədir

Sual: Əmtəə təklifinin azalması nəyi artırır? (Çəki: 1)
bu əmtəəyə olan tələbin 
bu əmtəənin gəlir üzrə tələb elastikliyinin 
bu əmtəənin qiymət üzrə təklif elastikliyinin 
qarşılıqlı tamamlayan əmtəələrə olan tələbin 
əmtəə – əvəzedijilərinə olan tələbin

Sual: Əgər əmtəəyə tələbin qiymət elastikliyi 1-ə bərabərdirsə on da bu o deməkdir ki, 
firma öz əmtəəsinə qiyməti yüksəltdiyi halda əmtəənin satışından ümumi pul gəliri. 
(Çəki: 1)



artar
azalar
dəyişməz
elastikdən asılı deyildir 
dicgər amillərdən asılıdır 
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Sual: Hansı tərif A. Marşalın nəzəriyyəsi üzrə qiymətin anlayışına uyğun gəlir? (Çəki: 
1)

qiymət – əmtəəyə görə alınan müəyyən miqdarda pul vahidləridir
qiymət- əmtəənin bazarda satışa daxil olduğu kəmiyyətdir 
qiymət- əmtəənin müəyyən miqdarının alıcıları cəlb etməyə qabil olduğu 

səviyyədir
qiymət- dəyərin pul ifadəsidir
qiymət- tələb və təklifin sabit tarazlığı ilə müəyyən olunandır.

Sual: Tələb və təklifin həcmlərinin bərabər olduğu qiymət adlanır: (Çəki: 1)
normal qiymət
istehsal qiyməti
tarazlı qiymət
alıcı qiyməti
satıcı qiyməti

Sual: Marşall konsersiyasına uyğun olaraq ani tarazlıq şəraitində qiymət asılıdır: 
(Çəki: 1)

avadanlığın istifadə intensivliyindən 
sahədə firmaların miqdarından 
tələb və təklifdən
tələbdən
təklifdən 

Sual: K.Marksın nəzəriyyəsinə uyğun olaraq istehsal qiyməti bu prosesin nəticəsində 
formalaşır: (Çəki: 1)

tələb və təklifin tərəffüdlərin 
istehsal şərtlərinin dəyişməsinin
yalnız tələbin dəyişikliklərin 
yalnız təklifin dəyişikliklərin



sahələrarası rəqabətin

Sual: Qiymətlərin bazar sistemi üçün qiymətlərin aşağıdakı növü səciyyəvi deyildir: 
(Çəki: 1)

topdansatış qiymətləri
pərakəndəsatış qiymətləri
müqavilə qiymətləri
bütün sadalananları səciyyəvidir
bütün sadalananlar səciyyəvi deyildir

Sual: Əmtəənin qiyməti bu səbəbdən arta bilər: (Çəki: 1)
əmtəənin istehsal xərclərini aşağı salan yeni texnoloqiyanın tətbiqi
əmtəə istehsaljılarının sayının artması
əmtəənin istehsal olunduğu xammalın qiymətinin aşağı düşməsi
əmtəəyə tələbin azalması
əmtəə təklifinin azalması

Sual: Dövlət nə üçün qiymətin aşağı həddini təyin edə bilər? (Çəki: 1)
istehsalçılara yardım etmək üçün 
istehlakçıla yardım etmək üçün 
rəqabəti saxlamaq üçün 
bazar tarazlığını təmin etmək üçün 
tədiyyə qabiliyyətli tələbi yüksəltmək üçün 

Sual: Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsinin hansı metod daha çox bazar mexanizminə 
uyğundur? (Çəki: 1)

qiymətlər tavanının təyin edilməsi
qiymətlərin aşağı həddinin təyin olunması 
vergi və subsidiyaların köməyilə
qiymətlərin mərkəzləşdirilmiş şəkildə təyin edilməsi
bazar iqtisadiyyatında qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi yol verilməzdir

Sual: A.Marşall öz konsepsiyasında qiymət anlayışına hansı yaraşmaları 
birləşdirmişdir? (Çəki: 1)

son faydalılıq nəzəriyyəsi və tələb və təklif nəzəriyyəsini 
xərclər nəzəriyyəsi, son faydalılıq nəzəriyyəsi və tələb və təklif nəzəriyyəsini
xərclər nəzəriyyəsi, son faydalılıq nəzəriyyəsi və istehlak davranışı nəzəriyyəsini
istehsal amilləri nəzəriyyəsi və tələb təklif nəzəriyyəsəni
təkrar istehsal nəzəriyyəsi, xərclər nəzəriyyəsi və son faydalılıq nəzəriyyəsini

Sual: Əmtəə qiymətinin azalması səbəbi ola bilər: (Çəki: 1)
istehsala vergilərin artması
istehlakçıların gəlirlərinin artması
resurslara qiymətlərin aşağı düşməsi



qarşılıqlı tamamlayan əmtəəyə qiymətin enməsi 
əmtəə- əvəzedicisinin olmaması

Sual: Vergilərin köməyilə qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi siyasəti hansı neqativ 
effektə səbəb ola bilər? (Çəki: 1)

əmtəələrin istehlakının artması
əmtəələrin istehsalının artması
qiymətoərin artması
əmtəələrin keyfiyyətinin aşağı düşməsi
sadalananlardan heç birinə 

Sual: K.Marksın nəzəriyyəsinə uyğun olaraq əmtəənin bazar dəyəri nəyin əsasında 
formalaşır? (Çəki: 1)

müxtəlif istehsal şəraitlərində istehsal olunmuş əmtəələrin müxtəlif fərdi dəyərləri 
əsasında 

tələb və təklifin tərəddüdləri əsasında 
istehlakçıların zövq və üstünlükləri əsasında 
sahələrarası rəqabət nəticəsində 
bazar mexanizminin fəaliyyəti və dövlət qiymət siyasəti nəticəsində

Sual: Bazar qiyməti müvazinət qiymətindən aşağı olarsa: (Çəki: 1)
əmtəə artıqlığı yaranır.
əmtəələrin qıtlığı əmələ gəlir.
satıcılar bazarı formalaşır.
ehtiyatların qiyməti azalır.
əmtəənin təklifi artır. 
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Sual: İstehlakçı davranışı nəzəriyyəsinin əsas tədqiqat obyekti: (Çəki: 1)
istehsal sferası
mübadilə sferası
qeyri-istehsal sferası
maliyyə bazarı
bütün sadalananlar

Sual: “Faydalılıq” məfhumunu iqtisadi tədqiqatlarda ilk dəfə kim işlətmişdir: (Çəki: 1)



A.Smit
U.Cevons
İ.Bentam
K.Menger
K.Marks

Sual: Faydalılığın ölçülməsinə iki əsas yanaşma: (Çəki: 1)
keynsçi və neoliberal
istehsal və qeyri-istehsal
marksist və monetar
ordinalist və kordinalist
marksist və klassik

Sual: İstehlakçıların onların gəlirləri və şəxsi üstünlükverimlərindən asılı olaraq 
müxtəlif məhsul və xidmətlərə tələbin formalaşması prosesi adlanır: (Çəki: 1)

bazar qiymətlərinin formalaşması
bazar tələbinin formalaşması
istehlakçı davranışı
tələbin elastikliyi
təklifin elastikliyi

Sual: İstehlakçının müəyyən dəst əmtəələrin istehlakından aldığı məmnunluq necə 
adlanır? (Çəki: 1)

son faydalılıq
ümumi faydalılıq
yutil
gəlir effekti
əvəzetmə effekti

Sual: Son faydalılıq - bu: (Çəki: 1)
istehlakçının almaq istədiyi faydalılığın maksimal səviyyəsi
istehlakçının əlavə nemət vahidinin istehlakından aldığı məmnunluq
müəyyən miqdar nemətin istehlakından əldə edilə biləcək maksimum faydalılıq
müəyyən miqdarda pul vəsaitinin xərclənməsi müqabilində əldə edilə biləcək 

maksimum faydalılıq
ümumi faydalıq

Sual: Qiffen paradoksu bunlara münasibətdə təzahür olunur: (Çəki: 1)
zinət əşyaları
kənd təsərrüfatı məhsulları
aşağı keyfiyyətli məhsullar
tamamlayıcı əmtəələr 
əvəzləyici əmtəələr



Sual: Ordinalist istehlakçı davranışının nəzəriyyəsi başqa cür adlanır (Çəki: 1)
faydalılığın sıra nəzəriyyəsi
faydalılığın kəmiyyət nəzəriyyəsi
davranış nəzəriyyəsi
menecer nəzəriyyəsi
ənənəvi nəzəriyyə

Sual: Büdcə xətti göstərir: (Çəki: 1)
tələbin ödənilmə dərəcəsini
tələbin həcminin qiymətdən asılılığını
istehlakçının malik olduğu gəlirin müqabilində ola biləcək iki əmtəənin müxtəlif 

kombinasiyalarını
istehlakçıya eyni faydalılıq verən iki əmtəənin mümkün olan müxtəlif 

kombinasiyalarını
bazar qiymətlərinin dəyişməsini

Sual: Son faydalılığın azalması prinsipi adlanır: (Çəki: 1)
gəlir effekti
əvəzləmə effekti
Qiffen paradoksu
Qossenin birinci qanunu
dəyər qanunu

Sual: Yutil – bu şərti vahid əks etdirir: (Çəki: 1)
tələbatın ödənilməsi dərəcəsini
büdcə məhdudluğu həcmi
ümumi və son məhsuldarlığın nisbəti
gəlir effektinin həcmi
əvzləmə səmərəsinin həcmi

Sual: İstehlakçı davranışı qaydası başqa cür adlanır: (Çəki: 1)
Qiffen paradoksu 
Qossenin birinci qanunu
Qossenin ikinci qanunu
tələb qanunu
dəyər qanunu

Sual: Fərqsizlik əyriləri konsepsiyasını işləyib hazırlamışdı: (Çəki: 1)
K.Menger
B.Pareto
L. Valras
C.Hiks
İ. Bentam



Sual: İstehlakçı davranışı nəzəriyyəsinə görə istehlakçı maksimallaşdırmağa çalışır: 
(Çəki: 1)

ümumi və son faydalılıq arasındakı fərqi
ümumi faydalılığı
son faydalılığı
öz gəlirini
əldə olunmuş əmtəələrin miqdarını

Sual: Fərqsizlik əyrisi – bu əyri: (Çəki: 1)
bərabər miqdarda iki nemətin
əmtəələr dəstinin faydalılığının bərabər səviyyəsi
istehlakçı gəlirlərin bərabər səviyyəsi
əmtəələrin qiymətlərinin bərabərliyi
aşağı keyfiyyətli əmtəələrə tələbi

Sual: İstehlak tarazlığı nöqtəsi – bu: (Çəki: 1)
büdcə xətti ilə fərqsizlik əyrisinin toxunma nöqtəsi
büdcə xətti ilə fərqsizlik əyrisinin kəsişmə nöqtəsi
büdcə xəttində yerləşən istənilən nöqtə
fərqsizlər əyrisinin ən yuxarısında yerləşən istənilən nöqtə 
düzgün cavab yoxdur

Sual: Qiffen paradoksu ibarətdir: (Çəki: 1)
əmtəənin qiyməti azalarsa ona tələb artmaqda
son faydalılığın artmasında
ümumi faydalılığın azalmasında
əmtəənin qiyməti azaldıqda ona tələbin azalmasında
əmtəələrin bütün qiymətlərində tələbin dəyişməzliyində
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Sual: Firmanın belə nəzəriyyəsi mövcud deyil: (Çəki: 1)
ənənəvi
menecer
həcmin maksimallaşması nəzəriyyəsi
məqsədlərin maksimallaşması nəzəriyyəsi
bütün sadalananlar mövcuddur



Sual: Mənfəətin maksimallaşdırılması – hansı nəzəriyyəyə görə firma fəaliyyətinin 
əsas motivi hesab olunur: (Çəki: 1)

ənənəvi firma nəzəriyyəsi
firmann menecer nəzəriyyəsi
həcmin maksimallaşdırılması nəzəriyyəsi
çoxməqsədli nəzəriyyə
sadalananlardan heç biri

Sual: Satışdan gəlirin maksimallaşdırılması hansı nəzəriyyəyə görə firma fəaliyyətinin 
əsas motivi hesab olunur: (Çəki: 1)

ənənəvi firma nəzəriyyəsi
firmanın menecer nəzəiyyəsi 
həcmin maksimallaşdırılması nəzəriyyəsi
firmanın davranış nəzəriyyəsie) sadalananlardan heç biri

Sual: Eynitipli məhsul istehsal edən firmaların birləşməsi - bu: (Çəki: 1)
şaquli birləşmə
üfüqi bərləşmə
konqlomerat
diversifikasiya
əks-mərkəzləşdirmə

Sual: Vahid texnoloji prosesin müxtəlif mərhələlərini həyata keçirən firmaların 
birləşməsi - bu: (Çəki: 1)

şaquli birləşmə 
üfüqi birləşmə
konqlomerat
diversifikasiya
əks-mərkəzləşdirmə

Sual: Hansı firma nəzəriyyəsi firmanın məqsədlərinin çox olduğunu irəli sürür: (Çəki: 
1)

davranış nəzəriyyəsi
ənənəvi nəzəriyyə
menecer nəzəriyyəsi
həmçinin maksimallaşdırılma nəzəriyyəsi
sadalananlardan heç biri

Sual: Mülkiyyətçi gündəlik operativ əməliyyat nəzarətini və firmanın fəaliyyətinin idarə 
edilməsini həyata keçirir fikiri aşağıdakılardan hansına aiddir: (Çəki: 1)

menecer nəzəriyyəsi 
artımın maksimallaşdırılması nəzəriyyəsi
davranış nəzəriyyəsi 
ənənəvi nəzəriyyə



yuxarıdakıların heç biri 

Sual: Firmanın davranış nəzəriyyəsi hansı ölkədə daha geniş yayılmışdır: (Çəki: 1)
Böyük Britaniya
Kanada
Almaniya
Yaponiya
Fransa

Sual: Hansı mülkiyyət formasının yayılması ilə əlaqədar firmanın menecer 
nəzəriyyəsi meydana gəlmişdir: (Çəki: 1)

dövlət
səhmdar
xüsusi
bələdiyyə
bu nəzəriyyənin meydana glməsi mülkiyyət forması ilə əlaqədar deyil

Sual: Məqsədlərin çoxluğu nəzəriyyəsinə görə firma rəhbərliyinin əsas vəzifəsi: (Çəki: 
1)

mənfəətin maksimumlaşdırılması
firma həcminin maksimumlaşdırılması, onun aktivlərinin artırılması
xüsusi maraqların və firmanın strateji mənafelərinin uzlaşdırılması
satışın həcminin və firma gəlirlərinin artırılması
bütün sadalananlar

Sual: Qovuşma – bu: (Çəki: 1)
şirkətlərin birləşməsi haqqında qarşılıqlı müqaviləsi
bir firma tərəfindən digərinin alınması
inhisarçı danışığı
məhsulların reallaşdırılması sahəsində firmaların fəaliyyətinin birləş¬məsi
firmanın elmi tədqiqatlar sahəsində birləşməsi

Sual: Gəlirin əldə edilməsi məqsədilə təsərrüfat fəaliyyəti – bu: (Çəki: 1)
biznes
kommersiya
sahibkarlıq
marketinq
menecment 

Sual: Menecer nəzəriyyəsinə əsaslanaraq firma satışın həcmini maksimallaşdırmağa 
üstünlük verir: (Çəki: 1)

qısamüddətli dövrdə
üzünmüddətli dövrdə
həmişə



inhisarçılıq şəraitində
oliqopoliya şəraitində

Sual: Alternativ firma nəzəriyyələrindən birinə görə sahibkarlar və menecerlərin 
məqsədləri eyni olur: (Çəki: 1)

mənfəətin maksimallaşdırılması
firma həcminin maksimallaşdırılması
satışdan gəlirin maksimallaşdırılması
istehlakçı tələbatının maksimum ödənilməsi
səhmlərin miqdarının artırılması

Sual: İri firmaların üstünlüklərinə aid deyil: (Çəki: 1)
sabitlik 
yüksək idarəetmə məsrəfləri 
ETT-ə və yeni əmtəələrin işlənib hazıvrlanmasına yüksək məsrəflər
kütləvi istehsal məsrəflər
bütün sadalananlar iri firmaların üstünlükləridir

Sual: Firmanın inkişafının daxili mənbəyi deyil: (Çəki: 1)
firmanın öz resursları
borc vəsaitləri
qiymətli kağızların əlavə büraxılışından vəsait
firmaların birləşməsi
bütün sadalananlar

Sual: Firmaların alıcılıq tələbinin qabaqcadan öyrənilməsi və formalaşması üzərində 
qurulmuş fəaliyyətinin təşkili sistemi – bu: (Çəki: 1)

biznesdir
kommersiyadır
sahibkarlıqdır
marketinqdir
menecmentdir
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Sual: Kapital ünsürlərinin artması hesabına istehsalın həcminin artması nə adlanır? 
(Çəki: 1)



investisiya
kapitalın dövriyyəsi
amortizasiya 
diskontlaşdırma
kapitalın dövranı

Sual: İnvestisiya – bu: (Çəki: 1)
istehsal vasitələrinin fiziki aşınması
əsas kapitalın yaradılması, genişləndirilməsi və texniki silahlan¬dırılması üçün 

xərclər
məhsul vahidinin istehsalı üçün xərclər
istehsal heyətinin əməyinin ödənilməsi xərcləri
kapitalın dövriyyəsinin artırılması xərcləri

Sual: Fiziki aşınma nəticəsində avadanlıqların dəyərinin itirilməsi nə adlanır? (Çəki: 1)
investisiyalaşdırma 
mənəvi aşınma
fiziki aşınma
diskontlaşdırma
kapitalın dövriyyəsi

Sual: Daha məhsuldar texnikanın meydana gəlməsi ilə əlaqədar avadanlıqların 
qiymətləndirilməsi nə adlanır? (Çəki: 1)

investisiyalaşdırma
mənəvi aşınma
fiziki aşınma 
diskontlaşdırma
kapitalın dövriyyəsi

Sual: Xalis investisiyalar ümumilərdən nəyin miqdarı qədər fərqlənir? (Çəki: 1)
mənfəət
mənəvi aşınma
fiziki aşınma
amortizasiya
orta istehsal xərcləri

Sual: Müəssisənin cari xərclərinə hansı məsrəflər aid deyildir? (Çəki: 1)
kapitalın alınmasına çəkilən xərclər
əməyin ödənilməsi xərcləri
ictimai fondlara ödəmələr
avadanlığın alınması xərcləri
əsaslı tikinti xərcləri

Sual: İnvestisiya resursları bunlardır: (Çəki: 1)



istehsalın təşkili üçün zəruri olan kapital elementləri (ünsürləri)
investisiya şirkətlərinin vəsaiti
maliyyə və insan resurslarının məcmusu
təkrar istehsal prosesində istifadə edilən iqtisadi resurslar
müəssisənin nizamnamə kapitalı

Sual: Əsas kapitala aid deyildir: (Çəki: 1)
istehsalat binaları
qurğular
avadanlıqlar
yanacaq
bütün sadalananlar aiddir

Sual: Kapitalın dövriyyəsi - bu: (Çəki: 1)
sənaye kapitalının dövranının daim təkrar olunması
kapitalın pul formasında əmtəə formasına çevrilməsi
investisiya prosesi
əmtəənin reallaşdırılması və mənfəətin götürülməsi
pul kütləsinin dövranı 

Sual: Dövriyyə kapitalına aid deyildir: (Çəki: 1)
xammal
qeyri-istehsal binaları
iş qüvvəsi
materiallar
bütün sadalananlar aiddir

Sual: Sənaye kapitalının belə forması mövcud deyil: (Çəki: 1)
məhsuldar
qeyri-məhsuldar
əmtəə
pul
yuxarıda adları çəkilən bütün formalar mövcuddur

Sual: Kapitalın dövriyyə sürəti - bu: (Çəki: 1)
kapitalın dövranının həyata keçirildiyi vaxt
müəyyən dövr ərzində kapitalın dövranının sayı
kapitalın bir mərhələdən digərinə keçməsi sürəti
müəssisənin başlanğıc kapitalının formalaşması üçün lazım olan vaxt
pulun dövriyyə surəti

Sual: Əmək predmetləri və iş qüvvəsi birlikdə nə adlanır? (Çəki: 1)
dövriyyə kapitalı
əsas kapital



nizamnamə kapitalı
yalançı kapital
insan kapitalı

Sual: İnvestisiyaların ödənmə (geri qayıtma) müddətini hesablamaq üçün investisiya 
məbləğini bölmək lazımdır: (Çəki: 1)

mənəvi aşınma məbləğinə
fiziki aşınma məbləğinə
illik amortizasiya + illik mənfəət
illik amortizasiya
illik mənfəətə

Sual: Mikroiqtisadi təhlildə istehsal elədikdə nə başa düşülür: (Çəki: 1)
istehsal ehtiyatlarının nemətə çevrilməsi prosesi; 
maddi nemətlərin yaradılması prosesidir;
ehtiyatların məhdudluğu probleminin həll edilməsmi vasitəsidir;
bazar tələbinə cavab verə bilən nemətlərinin yaradılması prosesidir;
texnoloji proseslərin cəmidir

Sual: Kapitalın hərəkətinin II mərhələsi: (Çəki: 1)
P – Ə
... İ …
Ə1 – P1
P – P
Ə- Ə1

Sual: Kapitalın hərəkətinin III mərhələsi: (Çəki: 1)
P – Ə
… İ …
…Ə1 – P1
P – P1
Ə- Ə1

Sual: Sənaye kapitalının hərəkəti hansı formadan başlanır: (Çəki: 1)
əmtəə 
pul
məhsuldar
kapitalın fəaliyyət göstərdiyi sahədən asılıdır
adları çəkilənlərin heç biri ilə

Sual: İnvestisiyaların belə təsnifatı mövcud deyildir: (Çəki: 1)
təkrar istehsal quruluşuna görə
sahə quruluşuna görə
ərazi quruluşuna görə



istehsal xərcləri quruluşuna görə 
bütün sadalanan təsnifatlar mövcuddur
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Sual: İqtisadi xərclər özünə daxil edir: (Çəki: 1)
aşkar və qeyri - aşkar xərclər, o çümlədən normal mənfət 
aşkar xərclər, amma qeyri – aşkar xərcləri daxil etmir 
qeri-aşkar xərclər, amma aşkar xərcləri özünə daxil etmir 
nə aşkar, nə də qeri-aşkar xərcləri özünə daxil etmir 
aşkar və qeyri- aşkar xərclər, habilə normal və üstəlik mənfəəti 

Sual: Son hədd xərcləri bərabərdir: (Çəki: 1)
buraxılan məhsul vahidlərinin sayına vurulmuş orta ümumi xərclərə
bir vahidə düşən məhsul buraxılışının artımı nəticəsindən sabit xərclərin artımına
məhsul buraxılışı bir vahid artan halda xərclərin artımına 
məhsul biraxılışı bir vahid artan halda orta sabit xərclərin artımına 
sabit və dəyişən xərclərin cəminə

Sual: Orta sabit xərclər - bu: (Çəki: 1)
xammal, avadanlıq ,nəqliyyata məşrəflərdir 
məhsul vahidinə düşən sabit xərclərdir
məhsul istehsalının mühasibat xərcləridir
məhsul istehsalının iqtisadi xərcləridir 
ümumi və son hədd xərcləri arasındakı fərqdir 

Sual: Qeyri –aşkar xərclər –bu: (Çəki: 1)
istehsalın həcminin dəyişməsilə dəyişən xərclərdir
müəssisənin öz resurlarından istifadə edilməsi nəticəsində əmələ gələn xərclər 
 mühasibat xərcləri minus iqtisadi xərclər
istehsalın həcmini dəyişməsilə dəyişməyən xərclərdir
mühasibat hesabatında əks olunmayan xərclərdir 

Sual: Sabit xərcləri tapmaq üçün zəruridir : (Çəki: 1)
orta ümumi xərclərdən, orta dəyişən xərcləri çıxmaq 
ümumi xərclərdən dəyişən xərcləri çıxmaq
ümumi xərclərdən dəyişən xərcləri çıxmaq və buraxılışın həcminə bölmək



sabit xərclərdən dəyişən xərcləri çıxmaq
orta və son hədd xərclərini vurmaq 

Sual: Dəyişən və sabit xərclər anlayışı yalnız mövcud olur: (Çəki: 1)
qısa müddətli dövrdə 
az müddətli dövrdə 
inhisarçı firma üçün
təkmil rəqabətli bazar üçün
inhisar rəqabətli bazar üçün

Sual: Dəyişən xərclər – bu: (Çəki: 1)
istehsal həcminin dəyişməsindən asılı olmayaraq mövcud olan xərclərdir
istehsal həcminin dəyişməsindən asılı olaraq dəyişən xərclərdir
aşkar və qeyri –aşkar xərclərdir
alternativ xərclərdir 
məhsul vahidinin istehsalına düşən xərçlərdir 

Sual: Miqyasda qənaət effekti nədən ibarətdir ? (Çəki: 1)
ondan ibarətdir ki,sahibkarlar daima istehsal miqyasını artırırlar 
ondan ibarətdir ki, qənaət istehal miqyaslarının azaldılması hesabına əldə olunur
ondan ibarətdir ki, istehsal həcminnin artması zamanı məhsul vahidinə düşən 

xərclər azalır 
ondan ibarətdir ki, istehsal həcminin azalması ilə ümumi xərclər aşağı dışur.
ondan ibarətdir ki, istehsal həcminnin artması ilə dəyişən xərclər artır, sabit 

xərclər isə azalır:

Sual: İstehsal funksiyası göstərir: (Çəki: 1)
bu və ya digər əmtəənin istehsalında hansı texnologiya istifadə edilir.
 istehsal həciminin dəyişməsi ilə istehsal xərcləri və mənfəət nejə dəyişir
əmtəə qiymətinin istehsal xərclərindən asılılığı 
hansısa əmtəənin istehsalında isifadə olunan müxtəlif istehsal amiləri arasındakı 

qarşılıqlı əlaqə 
istehsalın həcminin istifadə olunan istehsal amillərinə, miqdarında asılılığı 

Sual: Sabit xərclər – bu : (Çəki: 1)
onlarin əldə olunmasi məqaminda olan qiymətlər üzrə resurslara məsrəflərdir 
daha əlverişli istehsal şəraitində məhsul istehsalinin, minimum xərcləridir 
firmanın hətta məhsul istehsal edilmədiyi halda belə çəkdiyi xərclərdir 
qeyri- aşkar xərclərdir
mühasibat xərcləridir

Sual: “Normal mənfət” anlayışı bildirir: (Çəki: 1)
mənfəətin orta sahə normasını 
istehsaljıya mövjud sahədə qalmağa imkan verən minimum mənfəti 



mühasibat mənfəətinin vergi tutulmayan hisəsini 
gəlirin xərjləri üstələməsini göstərən kəmiyyətini 
istehsalın inkişafı üçün normal şəraiti təmin edən gəliri

Sual: Uzunmüddətli dövr elə bir dövr adlanır ki, o dövrdə: (Çəki: 1)
bütün istehsal xərcləri sabitdir
bütün istehsal xərcləri dəyişəndir
istehsal xərclərinin bir hissəsi sabitdir, bir hissəsi isə dəyişəndir
orta xərclər dəyişmir 
son hədd xərcləri daima artır 

Sual: Ümumi (məcmu) xərclər – bu: (Çəki: 1)
mühasibat xərcləri+ iqtisadi xərclər 
son hədd xərcləri + orta xərclər 
sabit xərclər– dəyişən xərclər
sabit xərclər+ dəyişən xərclər
qeyri – aşkar xərclər– mühasibat xərcləri
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Sual: Rəqabətin hərfi mənası nədir? (Çəki: 1)
istehsalın nəticəsini yaxşılaşdırmaq;
iqtisadiyyatın inkişaf etdirmək;
satışda, alışda əlverişli şərait;
latın sözü olub (concureqo) “toqquşma” deməkdir.
bazar 

Sual: Rəqabət nədir? (Çəki: 1)
bazar təsərrufatı subyektləri arasında əmtəələrin istehsalı və realaşması ən yaxşı 

şərtləri uğrunda mubarizədir;
istehsalçılar arasında mübarizədir;
istehlakçılar arasında mübarizədir;
müəssisələr arasında bəhsləşmədir;
istehsalçılar və istehlakçılar arasında resurslar uğurunda mübarizədir 

Sual: İstehsal inhisarçılığı nədir? (Çəki: 1)
əlverişli istehsal şəraitdir;



əlverişli satış şəraitidir
müəyyən növ məhsul istehsalının əsas hissəsinin bir istehsalçının əlində 

cəmlənməsidir;
istehsalçı müəssisələrin birləşməsidir;
hansısa bir əmtəənin ancaq iri müəssisələrdə istehsal olunması 

Sual: Müasir iqtisadi nəzəriyyə neçə bazar strukturu tiplərini ayırır? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: İnhisarin səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aid deyildir? (Çəki: 1)
istehsalın əksər hissəsinin bir firmada təmərküzləşməsi 
bazar qiymətinə təsir göstərmək imkanı
inhisar mənfəətini mənimsəmək 
digər firmaların bazara girişinə mane olmaq imkanlarının olması
bütün resursların tam mobilliyi

Sual: Təbii inhisar (Çəki: 1)
əlverişli istehsal şəraitinə malik olan istehsalçı;
əlverişsiz istehsal şəraitinə malik olan istehsalçı;
nadir və sərbəst təkrar istehsal oluna bilməyən elementlərin sahibi olan istehsalçı
istehsalın həcmini razılaşdıran müəssisələr birliyi;
rəqabət nəticəsində yaranan inhisar. 

Sual: Azərbaycan Respublikasında Antiinhisar qanunvericiliyinə uyğun olaraq hansı 
müəssisələr inhisarı hesab olunur? (Çəki: 1)

istehsalın 20%-ni öz əlində cəmləşdirən müəssisə;
satışın 20%-ni öz əlində cəmləşdirən bir müəssisə;
satışın 50%-ni öz əlində cəmləşdirən iki müəssisə;
satışın 35 %-ni öz ilində cəmləşdirən bir müəssisə
istehsalın 50% -ni öz əlində cəmləşdirən bir müəssisə;

Sual: Haqsız rəqabətin əsas metodlara aid deyil . (Çəki: 1)
iqtisadi (sənaye) kəşfiyyatı;
rəqibin məhsulunun saxtalaşdırılması;
rüşvət və şantajetmə işgüzar hesabatları ilə fırıldaqlar;
satışdan sonrakı xidmətin inkişafı;
istehlakçıların aldadılması;

Sual: Bazarda təkmil rəqabətin şərtləri o halda yerinə yetirilir ki, əgər: (Çəki: 1)
firmalar qiymətə təsir göstərirlər



istehlakçılar bazar haqqında natamam informasiyaya malik olurlar
firmalar bazar qiymətinə təsir göstərmirlər
bazara yeni firmaların daxil olması üçün baryerlər mövcud olur
bütün sadalananların hamısının yeri var

Sual: İnhisar hakimiyyəti- bu: (Çəki: 1)
öz əmtəəsinə istənilən qiyməti təyin etmək imkanı 
zəmanətli mənfəət əldə etmək imkanı
istehlakçıların üstünlüklərilə hesablaşmamaq imkanı 
maksimum mənfəət götürmək məqsədilə qiymətə təsir etmə imkanı
sadalananlardan heç biri 

Sual: Təkmil rəqabət üçün sadalananlardan nə səciyyəvi deyildir? (Çəki: 1)
istehsal körtəbiiliyi, təsərrüfat riski
cəmiyyətin təbəqələşməsinin qarşını alır
yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalına nail olunur
istehsalın qənaətli texnologiyaları istifadə olunur
zəif istehsalçılar bazardan sıxışdırılıb çıxarılırlar 

Sual: Mütləq inhisar meydana gələ bilər, əgər: (Çəki: 1)
bazarda həcmiə böyük inhisar firması fəaliyyət göstərirsə 
inhisarın buraxdığı əmtəənin əvəzediciləri yoxdursa
inhisarçı firmanın əmtəəsi böyük tələbə malikdirsə 
inhisarçı firma tarazlı qiymətdən aşağı xərclərlə istehsal etirsə 
sadalanan hallardan heç birində

Sual: Təkmil rəqabət əlamətlərinə nə aid olmadığını göstərin: (Çəki: 1)
iştirakçıların qeyri- məhdud miqdarı
yalnız sahədaxili rəqabətin olması
rəqabətin hər bir iştirakçısının qərarlar qəbul etməsi sərbəstliyi
rəqabətin hər bir iştirakçısında bazarın vəziyyəti haqqında tam informasiyanın 

olması
əmtəələrin diferensiasiyasının olmaması

Sual: Sağlam rəqabətin əsas metodlarına nəyin aid olmadığını göstərin: (Çəki: 1)
saxta malların istehsalı
məhsulun keyfiyyətinin artması 
qiymətlərin aşağı düşməsi 
yeni əmtəə və xidmətlərin yaradılması və ETT-nin nəticələrindən isti¬fadə 
reklam 

Sual: İlk Antiinhisar qanunu qəbul edilmişdir: (Çəki: 1)
Kanadada 1889-cu ildə
ABŞ -da 1990-cı ildə



ABŞ -da 1914-cü ildə
Belçikada 1935-ci ildə 
Danimarkada 1937-ci ildə

Sual: Antiinhisar qanunvericiliyinin başlıca məqsədi: (Çəki: 1)
istehlakçıların hüquqlarını qorumaqdır
bazarda rəqabət şərtlərini saxlamaqdır 
aşağı qiymətlərin təyin edilməsidir
kiçik biznesə yardım etməkdir
büdcəyə vergi daxil olmalarını artırmaqdır 

Sual: Hər bir məhsul vahidini eyni qiymətə satan inhisar- bu: (Çəki: 1)
sadə inhisardır
təbii inhisardır
dövlət inhisarıdır
mönopsoniyadır 
oliqopoliyadır

Sual: Bütün birləşmiş firmaların öz kommersiya və istehsal müstəqilliyini itirdiyi inhisar 
forması- bu: (Çəki: 1)

kartelldir
sindikatdır
trestdir
konserndir
sadalananlardan heç bir 
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Sual: Təkmil rəqabətin şərti deyil: (Çəki: 1)
çoxlu miqdarda sərbəst istehsalçılar
çoxlu miqdarda sərbəst istehlakçılar
sahəyə girişin və aradan çıxışın azadlığı
əmtəələrin differensiasiyası
qiymətlərə təsir etmənin mümkünsüzlüyü

Sual: Heç biri əmtəənin bazar qiymətinə təsir edə bilməyən eyni məhsul istehsal edən 
çoxsaylı firmaların bazar quruluşu - bu: (Çəki: 1)



inhisar
inhisarçı rəqabət
təkmil rəqabət
oliqopoliya 
duopoliya

Sual: Hansı bazar quruluşunda firmalar sərbəst olaraq sahəyə daxil ola və oradan 
çıxa biləcək? (Çəki: 1)

inhisar
oliqopoliya
inhisarçı rəqabət
təkmil rəqabət
duopoliya

Sual: Qısamüddətli dövrdə rəqabət qabiliyyətli firmanın təklif əyrisi hansı əyri ilə üst-
üstə düşür? (Çəki: 1)

son hədd xərcləri əyrisi
orta xərclər əyrisi
orta dəyişən xərclər əyrisi 
ümumi xərclər əyrisi
adları çəkilənlərdən heç biri ilə

Sual: Təkmil rəqabətli firma mənfəəti maksimumlaşdırır, əgər: (Çəki: 1)
əmtənin qiyməti orta dəyişən xərclərə bərabər olarsa
firmanın təkcə mühasibat mənfəəti deyil, iqtisadi mənfəəti də olarsa
son hədd gəliri son hədd xərclərinə bərabər olarsa
qiymət orta xərclərə bərabər olarsa
orta gəlir orta xərclərə bərabər olarsa

Sual: Təkmil rəqabətli firmanın ümumi gəlir əyrisi necə olur? (Çəki: 1)
mənfi meyilli əyri
koordinatın başlanğıcından çıxan müsbət meyilli xətt
müsbət meyilli əyri
əmtəənin qiyməti ilə üst-üstə düşən düz üfüqi
düz şaquli

Sual: Təkmil rəqabətli firmanın tələb əyrisi hansı görünüşdə olur? (Çəki: 1)
mənfi meyilli
müsbət meyilli
şaquli xətt
üfüqi xətt
qırıq xətt



Sual: Bazar quruluşunun tipinin müəyyənləşdirilməsi üçün iqtisadçılar tərəfindən 
aşağıdakı səciyyələrdən hansı istfadə edilir? (Çəki: 1)

satıcıların sayı və onlar arasında bazarın bölüşdürülməsi səciyyəsi. 
müxtəlif firmalar tərəfindən istehsal olunan məhsulların bircinslilik dərəcəsi
bazar iştirakçılarının qarşılıqlı əlaqəsinin səciyyəsi 
sahə hədlərinin yüksək olması 
bütün yuxarıdakılar doğrudur 

Sual: Təkmil rəqabətli firma üçün qısamüddətli dövrdə əmtəənin qiyməti bərabərdir: 
(Çəki: 1)

son hədd gəlirinə və orta gəlirə
orta xərclərə
son hədd xərclərinə
orta xərclər + iqtisadi mənfəət
sabit xərclər

Sual: Əgər firma məhsulunun qiyməti son hədd gəlirindən çoxdursa, son hədd gəliri 
isə son hədd xərclərindən çoxdursa mənfəəti maksimallaşdırmaq üçün firma nə 
etməlidir? (Çəki: 1)

qiyməti aşağı salmalı və istehsalı azaltmalı
qiyməti aşağı salmalı və istehsalı çoxaltmalı
qiyməti yüksəltməli
istehsalı azaltmalı
hər şeyi olduğu kimi saxlamaq

Sual: Təkmil rəqabətli bazarda iqtisadi mənfəət: (Çəki: 1)
uzunmüddətli dövr ərzində ola bilməz
mühasibat mənfəəti ilə üst-üstə düşür
əgər ümumi xərclər firmanın ümumi gəlirindən çox olarsa ola bilər
əgər son hədd gəliri son hədd xərclərindən çox olarsa ola bilər
daima yeri var

Sual: Təkmil rəqabət əlamətlərinə aid olmayanları göstərin: (Çəki: 1)
iştirakçıların çoxluğu
qiymət diskriminasiyası
hər bir rəqibin qərar qəbul etmək azadlığı
rəqib tərəflərin hər birinin tələb, təklif və qiymət haqqında informa¬siyalaşması
istehsal resurslarının mobilliyi

Sual: Müasir iqtisadi nəzəriyyə bazar quruluşunun neçə tipini müəyyən edir? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6



Sual: “Sahə” anlayışı təxmin edir: (Çəki: 1)
eyni resursları istifadə edən firmalar qrupunu 
bir-birini qarşılıqlı tamamlayan məhsullar istehsal firmalar qrupunu
bir texnologiya istifadə edən firmalar qrupunu
bir-birini qarşılıqlı əvəz edən məhsullar istehsal edən firmalar qrupu 
ümumi təşkilati prinsiplərlə xarakterizə olunan firmalar qrupu

Sual: Bazar quruluşunun təsnifatı zamanı bu əlamət nəzərə alınmır: (Çəki: 1)
sahədə firmaların sayı
sahəyə müstəqil girmək və ondan çıxmaq
qiymətlər üzərində ayrı-ayrı firmaların nəzarəti
firmanın fəaliyyət göstərdiyi sahə
bütün sadalananlar nəzərə alınır

Sual: Təkmil rəqabətli sahədə tarazlıq qərarlaşır, əgər: (Çəki: 1)
firmanın son hədd gəliri orta gəlirdən yüksək olarsa
qiymət minimal orta xərclər səviyyəsində olarsa
firma iqtisadi mənfəət əldə edərsə
orta xərclər son hədd xərclərinədən yüksək olarsa
orta xərclər son hədd xərclərinə bərabər olarsa

Sual: İstehsal səmərəliliyi təxmin edir: (Çəki: 1)
cəmiyyətin resursları elə bölünüb ki, hansı ki, ictimai tələbatların ödənilməsini 

maksimallaşdırır
cəmiyyət üçün zəruri olan hər bir əmtəə ən bahalı üsulla istehsal olunur
bütün firmalar tarazılı vəziyyətdə olur
bütün firmalar iqtisadi mənfəət alır
alıcıların bütün təlabatları ən yaxşı halda ödənilir
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Sual: Əvəzedicisi olmayan əmtəənin sahədə vahid istehsalçısı – bu: (Çəki: 1)
oliqopoliya
təkmil rəqabətli firma
monopsoniya
inhisar
duopoliya



Sual: İnhisarçı firma bacarır: (Çəki: 1)
öz əmtəəsini istənilən qiymətə sata
maksimum mənfəət verə bilən məhsul buraxılışı və qiymət kombi¬nasi¬yasını 

seçə
istənilən həcmdə məhsul sata
tələbin elastikliyinə təsir edə 
istənilən həcmdə əmtəəni istənilən qiymətə satmaq

Sual: İstehlakçının inhisar vəziyyəti – bu: (Çəki: 1)
oliqopoliya
oliqopsoniya
monopsoniya
inhisar rəqabəti
duopoliya

Sual: İnhisarçı firmanın davranışına xarakterik olan odur ki, o, cəhd edir: (Çəki: 1)
az məhsul istehsal etməyə və ona yüksək qiymət müəyyən etməyə
çox məhsul istehsal etməyə və ona mümkün olan aşağı qiymət müəyyən etməyə
istehsalın elə həcmini ki, MR=P olsun
son hədd xərclərinə müvafiq olan qiyməti müəyyən etməyə
alıcı tələbinə uyğun əmtəəni istehsal etsin

Sual: Mənfəəti maksimallaşdırmaq üçün inhisarçı firma istehsalın elə həcmini 
seçməyə çalışır ki, orada: (Çəki: 1)

son hədd xərcləri məhsulun qiymətinə bərabər olsun
son hədd xərcləri ümumi xərclərə bərabər olsun
son hədd gəliri son hədd xərclərinə bərabər olsun
son hədd gəliri orta xərclərə bərabər olsun
son hədd xərcləri minimal olsun

Sual: Qiymət diskriminasiyası – bu: (Çəki: 1)
eyni məhsulun müxtəlif qiymətlərə, müxtəlif alıcılara satışıdır
daha keyfiyyətli əmtəəyə qiymət artımıdır
işçiyə onun milliyyətindən və cinsindən asılı olaraq əməkhaqqının müxtəlifliyi
istehlak əmtəələrinə yüksək qiymətin təyin edilməsi
qiymətlərin daimi artımı

Sual: Eyni əmtəə istehsal edən yalnız iki satıcı rəqib olduğu bazar quruluşu modeli - 
bu: (Çəki: 1)

inhisar
oliqopoliya
inhisarçı rəqabət
duopoliya
təkmil rəqabət



Sual: Oliqopoliya – bu: (Çəki: 1)
bir neçə iri firmanın fəaliyyət göstərdiyi baza tipi
müxtəlif əmtəələr istehsal edərək rəqabət aparan çoxlu firmaların bazarı
qiymətlərə nəzarət məqsədilə istehsalın məhdudluğu haqqında müqavilə 

bağlamış firmalar qrupu
bazarlarda qiymət artıran və azaldan firma
qiymət diskriminasiyası həyata keçirən firma

Sual: Müxtəlif məhsullar istehsal edərək rəqabət aparan çoxlu firmaların olduğu bazar 
quruluşu - bu: (Çəki: 1)

inhisar
inhisarçı rəqabət
oliqopoliya
təkmil rəqabət
duopoliya

Sual: İnhisarçı rəqabət təkmil rəqabətdən onunla fərqlənir ki: (Çəki: 1)
sahə bazarında çoxlu firmalar mövcud olur
nəinki bütün sahə, hətta ayrıca firma bazara nisbətən az məhsul çıxarır 
sahədə digər kapitalların gəlməsi üçün maneə yoxdur
əmtəələrin müxtəlifliyi mövcud olur
bütün sadalanan xüsusiyyətlər ilə

Sual: İnhisar rəqabəti şəraitində uzunmuddətli dövrdə firmaların davranışı oxşardır 
(Çəki: 1)

monopoliyalara
oliqopoliyalara
təkmil rəqabətli firmalara
duopoliyalara
sadalanan strukturların heç birində

Sual: İnhisar rəqabəti şəraitində qısamüddətli dövrdə firmaların davranışı oxşardır: 
(Çəki: 1)

inhisarlara
oliqopoliyalara
təkmil rəqabətli firmalara
duopoliyalara
sadalanan strukturların heç biri

Sual: İkinci növ qiymət diskriminasiyası o deməkdir ki; (Çəki: 1)
əmtəənin müxtəlif hissələri müxtəlif alıcılara müxtəlif qiymətə satılır
qiymətlər alınan əmtəənin miqdarından asılı olaraq fərqlənir
alıcıların müxtəlif kateqoriyalarına qiymət imtiyazları verilir
qiymətlər tələbin elastiklik qiymətindən asılı olaraq dəyişir



qiymətlər əmtəənin keyfiyyətindən asılı olaraq dəyişir

Sual: Üçüncü növ qiymət diskriminasiyası müəyyən edir ki, (Çəki: 1)
müxtəlif əmtəə vahidləri müxtəlif qiymətlərlə müxtəlif alıcılara svtılır
alınan müxtəlif əmtəələrin miqdarından asılı olaraq qiymətlər fərqlənir
alıcıların ayrı-ayrı kateqoriyalarına qiymət imtiyazları verir 
qiymətlər tələbən qiymət elastikliyindən asılı olaraq dəyişir
qiymətlər əmtəələrin keyfiyyətindən asılı olaraq fərqlənir 

Sual: Təbii inhisar dövlət tərəfindən tənzimlənməlidir,çünki əks halda (Çəki: 1)
ehtiyatların soyğunçuluqla istifadəsi boş verə bilər
təklif optimal həcmdən az olacaq 
başqa firmalar sahəyədaxil ola bilməyəcək
məhsul artıqlığıbaş verəcək 
firma itkilərlə üzləşəcək 

Sual: Əmtəə vahidini eyni qiymətə satan inhisar - bu: (Çəki: 1)
sadə inhisar
təbii inhisar
dövlət inhisarı
duopoliya
oliqopoliya

Sual: Təkmil və inhisarçı rəqabət bazarlarının ümumi cəhəti: (Çəki: 1)
müxtəlif əmtəələr istehsal edir
bazarda çoxlu alıcılar və satıcılar fəaliyyət göstərir
firma məhsuluna tələb qrafiki üfüqi xətt formasındadır
eyni təbiətli əmtəələr istehsal edirlər
təkmil və inhisar rəqabəti üçün sadalananlar arasında ümumi cəhət yoxdur

Sual: Sadalanan sahələrdən hansı bir qayda olaraq oliqopolik quruluşa malikdir: 
(Çəki: 1)

kənd təsərrüfatı
ticarət
ayaqqabı istehsalı
avtomobil istehsalı
məişət xidmətləri 

Sual: Firmalar arasında saziş – geniş yayılmış haldır: (Çəki: 1)
inhisar
təkmil rəqabət
oliqopoliya
inhisarçı rəqabət
bütün sadalanan hallarda



Sual: Təbii inhisara misal ola bilər: (Çəki: 1)
İBM şirkəti
OPEK təşkilatı
“Respublika” Bankı
şəhər metropoliteni
bütün göstərilən nümunələr təbii inhisara uyğundur

Sual: Hansı sahədə inhisar ictimai mənafelərə cavab verə bilməz? (Çəki: 1)
yeyinti sənayesində
enerci təchizatı
rabitə
su təchizatı
qaz təchizatı

Sual: Əgər əmtəələr bir neçə firma tərəfindən istehsal olunursa, hansı şəraitdə 
inhisarı onlar daha aşağı xərclərlə istehsal edə biləcəklər? (Çəki: 1)

sadə inhisar
oliqopoliya
təbii inhisar
monopsopiya
duopoliya

Sual: İnhisarçı rəqabətin üstünlüyü ondadır ki: (Çəki: 1)
bazar nöqteyi-nəzərindən firmalar səmərəli məhsul həcmini istehsal edirlər
məhsulların müxtəlifliyi istehlakçıların zövqlərini daha yaxşı reallaş¬dırmağa 

imkan yaradır
təkmil rəqabət firmalar arasında qızğın “qiymət müharibələrinə” aparır
cəmiyyət nöqteyi-nəzərindən resurslardan səmərəli istifadəyə səbəb olur
qiymətlər çox aşağı səviyyədə saxlanılır

Sual: Birnici növ qiymət diskriminasiyası müəyyən edir ki: (Çəki: 1)
əmtəələrin müxtəlif vahidləri müxtəlif qiymətlərlə müxtəlif alıcılara satılır
qiymətlər alınan əmtəələrin miqdarından asılı olaraq fərq lənir
alıcıların müxtəlif kateqoriyalarına qiymət imtiyazları verilir
qiymətlər tələbin elastiklik qiymətindən asılı olaraq dəyişir 
qiymətlər əmtəənin keyfiyyətindən asılı olaraq fərqlənir

Sual: Kartel nədir? (Çəki: 1)
eyni əmtəələr istehsal edən iki rəqib firmanın fəaliyyət göstərdiyi bazar quruluşu
müxtəlif əmtəələr sataraq rəqabət aparan firmaların fəaliyyət göstərdiyi bazar 

quruluşu
bir neçə iri firmanın fəaliyyət göstərdiyi bazar tipi 
qiymətlər üzərində nəzarət məqsədilə istehsal həcminin məhdudluğu üzrə sazişə 

gəlmiş firmalar qrupu



xeyli firmaların fəaliyyət göstərdiyi bazarın növü

Sual: Bu hallardan hansı inhisarçı rəqabətə uyğundur? (Çəki: 1)
bazarda telekommunikasiya xidmətləri göstərən vahid firma fəaliyyət göstərir
çoxlu miqdarda fermerlər bazarda eyni qiymətlə kartof təklif edirlər
bazarda çoxlu miqdarda satıcılar nisbətən oxşar qiymətlərlə ayaqqabı təklif 

edirlər
avtomobil şinləri bazarında bir neçə iri firma fəaliyyət göstərir
şəhərdə bir neçə super-marketlər

Sual: Reklam üçün yüksək xərclər hansı rəqabət quruluşuna xasdır? (Çəki: 1)
təkmil rəqabət
oliqopoliya
inhisarçı rəqabət
inhisar
duopoloya

Sual: “Oliqopoliya” məfhumunu ilk dəfə kim işlətmişdir: (Çəki: 1)
Edvard Çemberlin
Oqyusten Kurno
Cohan Robinson
Con Qelbreyt
K.Marks

Sual: Sahədə fəaliyyət göstərən firmalar hansı rəqabət quruluşunda bir-birindən daha 
çox asılıdırlar? (Çəki: 1)

təkmil rəqabət
inhisar
inhisarçı rəqabət
oliqopoliya
monopsoniya
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Sual: İstehsal amilləri bazarının tərkib hissəsi deyildir: (Çəki: 1)
əmək bazarı
kapital bazarı



torpaq bazarı
valyuta bazarı
dünya bazarı

Sual: İstehsal amillərinə tələbin əsas əlaməti onun törəmə xarakterli olmasıdır. Bu o 
deməkdir ki, istehsal amillərinə tələb asılıdır: (Çəki: 1)

onların təklifindən
onaların qiymətindən
bu amillərin köməyi ilə istehsal olunmuş əmtəəyə olan tələbdən
digər amillərə olan tələbdən
əvəzləyici resurslara olan tələbdən

Sual: Sadalananlardan hansı istehsal amilinə aid deyil: (Çəki: 1)
əmək
kapital
əmək məhsuldarlığı
torpaq
bütün sadalananlar istehsal amillərinə aiddir

Sual: İstehsal amillərinin son hədd məhsulu: (Çəki: 1)
bu məhsulun son vahidinin satış qiyməti
istehsal amilinin əlavə vahidinin istifadəsi ilə məhsul həcminin əlavə vahidinin 

istifadəsi ilə məhsul həcminin artımına bərabərdir
istehsal amilinin əlavə vahidinin istifadəsindən əldə edilən ümumi satışdan gəlirin 

dəyişilməsinə bərabərdir
təkmil rəqabət şəraitində təyin etmək mümkün deyil
qeyri təkmil rəqabət şəraitində müəyyən etmək mümkün deyil

Sual: Əmək üçün iş vaxtı vahidində ödənilən qiymət - bu: (Çəki: 1)
əmək haqqı tarifi
minimum əməkhaqqı
real əmək haqqı
normal əməkhaqqı
nominal əməhhaqqı

Sual: Amil gəlirlərinə nə aid deyil: (Çəki: 1)
əməkhaqqı
mənfəət
təqaüd
renta
faiz

Sual: Kim əməyi zəruri və izafi əməyə ayrmışdır? (Çəki: 1)
A.Smit



K.Marks
C.B.Sey
T.Maltus
D.Rikardo

Sual: Hansı nəzəriyyəyə görə əməkhaqqının səviyyəsi yalnız əmək məhsuldarlığı 
deyil, sosial qüvvələrin nisbəti ilə də müəyyən olunur: (Çəki: 1)

son hədd məhsuldarlığı nəzəriyyəsi
əməkhaqqının tənzimlənməsi nəzəriyyəsi 
izafi dəyər nəzəriyyəsi
əməkhaqqının sosial nəzəriyyəsi
davranış nəzəriyyəsi

Sual: Əməkhaqqının tənzimlənməsi nəzəriyyəsinin əsası kimin fikrinə əsaslanır? 
(Çəki: 1)

J.M.Keynsin
M.C.Tuqan - Baranovskinin
T.Maltusun
K.Marksın 
A.Smit

Sual: İş qüvvəsinin istehlak dəyəri nədədir? (Çəki: 1)
əməyin miqdarında 
əməyin keyfiyyətində 
iş qüvvəsinin izafi dəyər yaratmaq qabiliyyətində 
əməyin ictimai xarakterində
əmək məhsuldarlığında

Sual: K.Marksın tərifinə görə iş qüvvəsinin dəyəri müəyyən olunur: (Çəki: 1)
iş qüvvəsinin təkrar istehsalı üçün zəruri olan ictimai zəruri vaxtla 
iş qüvvəsinə tələb və təklifin nisbətilə 
iş qüvvəsinin son məhsuldarlığı ilə 
sosial qüvvələrin nisbətilə 
əmək məhsuldarlığı ilə

Sual: Resurslara tələb asılı olur: (Çəki: 1)
həmin resursların köməyi ilə istehsal olunan məhsulun qiymətindən
əvəzedici resursların qiymətlərindən 
həmin resursun qiymətindən
bütün bu cavablar düzdür
bütün sadalanan cavablar səhfdir

Sual: Əmək bazarında monopsonist rəqib firmaya nisbətən: (Çəki: 1)
yüksək əməkhaqqı ödəyəcək və az işçi götürəcək 



az əməkhaqqı ödəyəcək və cox işçi götürəcək 
az əməkhaqqı ödəyəcək və həmin miqdarda da işçilər götürəcək 
az əməkhaqqı ödəyəcək və az işçilər də götürəcək 
çox əməkhaqqı ödəyəcək və çox işçi götürəcək

Sual: Əgər əmək bazarında ikitərəfli inhisar olarsa əməkhaqqı səviyyəsi nədən asılı 
olaraq müəyyən edilir: (Çəki: 1)

əməyə tələb və təklifdən asılı olaraq 
zəruri və izafı məhsulun nisbətindən asılı olaraq 
sahibkarlar və həmkarlar təşkilatlarının güclərinin nisbətindən asılı olaraq
əməyin kəmiyyət və keyfiyyətindən asılı olaraq
əmək məhsuldarlığından asılı olaraq

Sual: Yüksək ixtisaslı işi yerinə yetirməyə imkan verən nəzəri və praktiki hazırılğın 
məcmusu adlanır: (Çəki: 1)

elmi- texniki tərəqqi
istehsal potensialı 
insan kapitalı
təhsilin səviyyəsi
əsas kapital

Sual: Əməyin qiyməti artır, əgər: (Çəki: 1)
mövcud əməyin son hədd məhsulunun həcmi azalırsa
mövcud əmək vasitəsilə istehsal edilmiş əmtəənin qiyməti düşəcəksə
mövcud əmək vasitəsilə istehsal olunan əmtəəyə tələb artacaqsa
mövcud əmək növü vasitəsilə istehsal edilən əmtəəyə tələb azalacaqsa
mövcud əmək vasitəsilə istehsal edilmiş əmtəənin qiyməti qalxacaqsa

Sual: Firma üçün əmək təklifi əyrisi: (Çəki: 1)
əməyə tələb əyrisi ilə kəsişmir
müsbət meyilli olur 
üfüqi xətt şəklində olur 
mənfi meyilli olur 
şaquli xətt görünüşü alır

Sual: Aşağıdakılardan hansı əməyə tələbə təsir etmir? (Çəki: 1)
son məhsullara olan tələb
iştehsalın texnologiyasında dəyişiklik 
inflyasiyadan asılı olaraq əməkhaqqı səviyyəsində dəyişiklik
istehsalın digər amillərinə tələbdəki dəyişiklik 
bütün sadalananlar təsir edir

BÖLMƏ: 1101
Ad 1101

Suallardan 18



Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Kapitalın mahiyyətinin marksist baxışını seçin: (Çəki: 1)
kapital – izafi dəyər gətirən dəyərdir 
kapital – əvvəllər istehsal olunmuş nemətdir
kapital – toplanmış əməkdir
kapital - daha çox iqtisadi sərvət əldə etmək üçün yaradılan və istifadə hər gün 

edilən resursdur. 
kapital – puldur

Sual: Borc kapitalı bazarında qiymət rolunu nə oynayır: (Çəki: 1)
mənfəət 
faiz dərəcəsi
renta
milli valyuta kursu
depozit faizi

Sual: İnvestisiyanın həcmi: (Çəki: 1)
faiz dərəcəsindən asılı deyil
faiz dərəcəsi artdıqda arta və ya azala bilər
faiz dərəcəsi artdıqda azalacaq
faiz dərəcəsi artdıqda artacaq
faiz dərəcəsinin aşağı düşməsilə azalacaq

Sual: Qeyri-fiziki kapitala aid deyil: (Çəki: 1)
insan kapitalı
elmi kapital
qeyri-istehsal binaları və qurğuları
bütün sadalananlar aiddir
sadalananlardan heç biri aid deyil

Sual: Kapitalın belə funksional forması yoxdur: (Çəki: 1)
sənaye kapitalı
əmtəə kapitalı
borc kapitalı
kənd təsərrüfatı kapitalı
bütün sadalananlar kapitalın funksional formasına aiddir

Sual: Müəyyən neməti nə kapital edir: (Çəki: 1)
bu nemətin xarici görünüşü, fiziki mahiyyəti



bu nemətin bazar qiyməti
bu nemətə insanların subyektiv münasibəti
bu nemətdən gəlir əldə etmək üçün istifadə olunması
bu nemətin dəyəri 

Sual: Sahibkar mənfəəti aşağıdakılardan gələn gəliri əks etdirir: (Çəki: 1)
torpaqdan
muzdlu əməkdən 
kapital - mülkiyyətdən 
kapital - funksiyadan
borc kapitalından

Sual: Tarazlı faiz dərəcəsi bərabərləşdirir (Çəki: 1)
nominal və real faiz dərəcələrini
pul kapitalına tələb və təklifi
istehlakı və yığımı
yuxarıda göstərilənlərin hamısını
xalis və ümumi investisiyaların həcmini

Sual: Tarixən kapitalın ilk formaları olmuşdur: (Çəki: 1)
məhsuldar və əmtəə kapitalı
pul və məhsuldar kapital 
tacir və məhsuldar kapital 
tacir və sələm kapitalı
sələm və əmtəə kapitalı

Sual: Faiz dərəcəsi ifadə edir: (Çəki: 1)
kapitalın dəyərini
kapitalın həcmini
kapitalın istehlak dəyərini
kapitalın natural formasını
kapitalın məhsuldar formasını

Sual: Maliyyə kapitalı yaranmışdı (Çəki: 1)
sənaye və borc kapitalının qovuşması nəticəsində 
ticarət və borc kapitalının qovuşması nəticəsində 
kapital- mülkiyyətin kapital- funksiyadan ayrılması nəticəsində
əmtəə və sənaye kapitalının qovuşması nəticəsində 
tacir və sələm kapitalının qovuşması nəticəsində 

Sual: Qısamüddətli dövrdə avadanlığın təklifi əks olunacaq: (Çəki: 1)
üfqi xətlə
şaquli xətlə
düz mənfi meyilliklə



düz müsbət meyilliklə
sınıq xətlə

Sual: Faiz normasının yüksəlməsi nəyə səbəb olur: (Çəki: 1)
pul kapitalına tələbin artmasına
pul kapitalı təklifinin azalmasına
pul kapitalı təklifinin artmasına
kapital bazarında tarazlığa
investisiyaların artmasına

Sual: Sabit kapital ünsürləri aşağıdakılardır (Çəki: 1)
əmək vasitələri
işçi qüvvəsi
əmək cisimləri
xammal və materiallar
yuxarıda sadalananların hamısında

Sual: Dəyişən kapital ünsürləri aşağıdakılardır: (Çəki: 1)
əmək vasitələri
iş qüvvəsi
əmək cisimləri
xammal və materiallar
yuxarıda sadalananların hamısında

Sual: Firma investisiya haqqında qərar qəbul edərkən nəzərə alır: (Çəki: 1)
nominal faiz dərəcəsini
real faiz dərəcəsini
nominal və real faiz dərəcələri arasındakı fərqi
torpaq rentasının həcmini
əməkhaqqının həcmini

Sual: Kapital qoyuluşlarının həyata keçirilməsi haqqında qərar qəbul olunarkən 
mühüm şərtlər bunlardır: (Çəki: 1)

tələb və təklif qrafiklərinin qurulması
mənfəət normasının hesablanması
orta xərclərin hesablanması
gələcək xərj və gəlirlərin diskontlaşdırılması
iqtisadi mənfətin müəyyən edilməsi

Sual: Əgər nominal faiz dərəcəsi -10%, illik inflyasiya sürəti-4 % olarsa real faiz 
dərəcəsi olar: (Çəki: 1)

14% 
2,5% 
6%



4%
10%

BÖLMƏ: 1102
Ad 1102

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Torpaq rentası ödənilir: (Çəki: 1)
icarədar – sahibkar – torpaq sahibinə
muzdlu işçilər – icarədar sahibkara 
muzdlu işçilər- torpaq sahibinə
torpaq sahibi- dövlətə
torpaq sahibi – icarədar sahibkara

Sual: Torpağın təbii keyfiyyəti ilə hansı renta əlaqədardır? (Çəki: 1)
mütləq renta
differensial renta I
differensial renta II
differensial renta I və II
inhisar rentası

Sual: Mütləq torpaq rentasının mövcud olması səbəbi? (Çəki: 1)
torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət inhisarı
torpaq üzərində təsərrüfat obyekti inhisarı
torpaqın keyfiyyətində olan fərq 
torpağın məhdudluğu
torpaq üzərində ictimai mülkiyyət

Sual: Differensial rentanı I kim mənimsəyir? (Çəki: 1)
torpaq sahibi
icarədar
dövlət
dövlət və icarədar
muzdlu işçi

Sual: Kim torpağı “sərvətin anasıdır” adlandırmışdı? (Çəki: 1)
A. Smit
U. Petti
K. Marks



D. Rikardo
C. B. Sey

Sual: Differensial renta I əlaqədardır: (Çəki: 1)
torpaq üzərində xüsusi mülkiyyətlə
təsərrüfatın ekstensiv metodlarla aparılması ilə
təsərrüfatın intensiv metodlarla aparılması ilə
sahələrarası rəqabətlə
torpaq üzərində mülkiyyətin fərqləri ilə 

Sual: Rentanı təbii qüvvələrin bəxşişi hesab edirdilər: (Çəki: 1)
merkantilistlər
fiziokratlar
marksistlər
keynsçilər
marcanalistlər

Sual: Differensial renta II əlaqədardır: (Çəki: 1)
torpaq üzərində xüsusi mülkiyyətlə
təsərrüfatın ekstensiv metodlarla aparılması ilə
təsərrüfatın intensiv metodlarla aparılması ilə
sahələrarası rəqabətlə
torpaq üzərində mülkiyyətin formasındakı fərqlər ilə

Sual: Qısamüddətli dövrdə torpağın təklifi: (Çəki: 1)
tam qeyri-elastiklik
vahid elastiklə xarakterizə olunur
mütləq elastiklik
artır
azalır

Sual: Torpağın qiyməti hansı amillərdən asılıdır? (Çəki: 1)
rentanın həcmi
borc faizi dərəcəsi
torpağa tələb və təklif
bu amillərin hamısından
sadalanan amillərin heç biri ilə

Sual: Sənayeləşdirmə dövründə torpağın hansı xüsusiyyəti daha üstün olmuşdu: 
(Çəki: 1)

faydalı qazıntıların olması
torpağın münbitliyi
su mənbələrinə yaxınlığı
yerləşmə məkanı



torpaq üzərində mülkiyyətin forması

Sual: Torpağa əlavə kapital qoyuluşları səbəb olur: (Çəki: 1)
mütləq rentanın yaranmasına
differensial renta I yaranmasına
differensial renta II yaranmasına
inhisar rentaya
sadalananların heç biri

Sual: Hansı iqtisadi konsepsiyaya görə bütün gəlirlərin, o cümlədən torpaq rentasının 
mənbəyi izafi dəyərdir? (Çəki: 1)

marksist 
neoklassik 
keynsçi
marcinalist 
merkantilist

Sual: Təbii resursların mülkiyyətçiləri differensial renta alırlar, əgər: (Çəki: 1)
resurs tükənməzdirsə
müxtəlif ərazilərdə resursun keyfiyyəti müxtəlifdirsə 
bütün sahələrdə resursun keyfiyyəti eynidirsə
resursun təklifi tam elastikdirsə
resursun təklifi tam qeyri elastikdirsə

Sual: Torpaq qiymətinin ümumi meyli: (Çəki: 1)
artmağa
azalmağa
müxtəlif keyfiyyətli sahələrin qiymətlərinin bərabərləşməsinə
sabitləşməyə
müxtəlif keyfiyyətli sahələrin qiymətlərindəki fərqlərin artmasına

Sual: Torpaqda təsərrüfatın aparılmasında iştirak etmirlər: (Çəki: 1)
torpaq sahibləri
icarədarlar – kapitalistlər
muzdlu işçilər
sənaye kapitalistləri
bütün sadalananlar iştirak edir

Sual: Digər şərtlər eyni olduqda torpaq rentası artacaq, əgər: (Çəki: 1)
torpağın qiyməti azalarsa
torpağa tələb artarsa
torpağa tələb azalarsa
torpağın təklifi artarsa
torpağın təklifi azalarsa



Sual: Differensial rentanın miqdarı nəyə bərabərdir? (Çəki: 1)
qiymətlə istehsal xərcləri arasındakı fərqə
qiymətlə orta istehsal xərcləri arasındakı fərqə
ictimai və fərdi istehsal qiymətləri arasındakı fərqə
bazar qiyməti və fərdi istehsal qiymətləri arasındakı fərqə
ictimai və fərdi faydalıq arasındakı fərqə

BÖLMƏ: 1201
Ad 1201

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bazar iqtisadiyyatına xarakterikdir: (Çəki: 1)
gəlirlərin yüksək səviyyəsi
gəlirlərin aşağı səviyyəsi
gəlirlərin qeyri-bərabərliyi
gəlirlərin təqribən eyniliyi
gəlirlərin səviyyəsində sərt tərəddüdlər

Sual: İnsanın müəyyən dövrdə aldığı vəsait, bu onun: (Çəki: 1)
firavanlıq səviyyəsi
gəliri
sərvəti
kapitalı
əməkhaqqı

Sual: Gəlirlərin qeyri - bərabərliyini müəyyən edən amillərə aid deyildir (Çəki: 1)
istehlakçıların üstünlük verimləri
həyatı boyu qazandığı təjrübə və təhsilin səviyyəsi
fitri istedad
əməyin intensivliyi
bütün sadalanan amillər aiddir

Sual: Real gəlir – bu: (Çəki: 1)
əmək fəaliyyətindən gəlir
il ərzində əldə edilən ümumi gəlir
insanın jari dövrdə aldığı gəlir
inflyasiyanı nəzərə almaqla gəlir
minimal gəlir



Sual: Gəlirlərin qeyri-bərabərliyi göstəricilərinə aid deyil: (Çəki: 1)
Cinni əmsalı
Atkinson indeksi
əmək məhsuldarlığı əmsalı
desil əmsalı
Lorens əyrisi

Sual: Sosial ədalət nəzəriyyələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
libertarizm
monetarizm
utilitarizm
eqalitarizm
bütün sadalananlar aiddir

Sual: Libertarizm, utilitarizm və eqalitarizm – bu: (Çəki: 1)
sosial yardım nəzəriyyəsi
resursların bölgüsü nəzəriyyəsi
sosial ədalət nəzəriyyəsi
istehlakçı davranışı nəzəriyyəsi
müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi

Sual: Yenidən bölgü qaydasında ehtiyacı olan vətəndaşlara dövlət büdcəsindən 
əvəzsiz pul ödəmələri adlanır: (Çəki: 1)

transfertlər
vergi
dotasiya
investisiya
amortizasiya

Sual: Ayrıca şəxsin müəyyən dövr ərzində aldığı pulun miqdarı, bu : (Çəki: 1)
real gəlir 
milli gəlir
faktiki gəlir 
minimal gəlir
Fərdi gəlir 

Sual: Əhalinin pul gəlirlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
amil gəlirləri
bank əmanətləri üzrə faizlər
amortizasiya ayırmaları
sosial ödəmələr
bütün sadalananlar aiddir



Sual: Hansı nəzəriyyə gəlirlərin qeyri-bərabərliyini ədalətli sayır, əgər bu insanların 
bacarıqlarının müxtəlifliyinə, iş vaxtı və istirahətin nisbətinə onların üstünlükveriminin 
müxtəlifliyinə və s. əsaslanırsa: (Çəki: 1)

utilitarizm
eqalitarizm
libertarizm
monetarizm
bunlardan heç biri

Sual: Hansı nəzəriyyə gəlirləri bölüşdürərkən ən pis vəziyyətdə olanların rifahına 
xüsusi fikir verir: (Çəki: 1)

eqalitarizm
utilitarizm
libertarizm
monetarizm
bunlardan heç biri

Sual: Hansı nəzəriyyəyə görə jəmiyyətin firavanlığı ayrı-ayrı fərdlərin nailiyyətlərindən 
ibarətdir, dövlət isə məcmu nətijələrin və rifahın orta səviyyəsinin 
maksimumlaşmasının qayğısına qalmalıdır: (Çəki: 1)

eqalitarizm
utilitarizm
libertarizm
monetarizm
bunların heç biri

Sual: Lorens əyrisi göstərir: (Çəki: 1)
gəlirin orta səviyyədən fərqlənməsi
gəlirlərin faktiki bölgüsünün mütləq bərabər bölgüsündən fərqlənməsi
əhali qrupları üzrə gəlirlərin qeyri-bərabərliyinin dərəcəsi
cəmiyyətin üstünlükverimini nəzərə almaqla gəlirlərin qeyri-bərabərliyini
gəlirlərin faktiki bölgüsünün tam bərabər bölgü ilə üst-üstə düşməsi

Sual: Gəlirlərin bazar bölgüsü təmin etmir: (Çəki: 1)
iqtisadi ədaləti
faktor gəlirlərin alınmasını
sosial ədaləti 
yüksək gəlirlərin alınmasını
səmərəliliyi

Sual: Gəlirlərin yenidən bölgüsünün dövlət siyasəti istifadə edir: (Çəki: 1)
maliyyə sistemini
pul-kredit sistemini
vergiqoyma sistemini və transfertlər sistemini
bank sistemini və vergi sistemini



sığorta sistemini

Sual: Amil gəliri – bu: (Çəki: 1)
istehsal amilləri mülkiyyətçilərinin onların satışından əldə etdiyi gəlirlər
istehsal amillərinin tətbiqi sayəsində firmanın əldə etdiyi gəlirin bir hissəsidir
istehsal amillərinin tətbiqi nəticəsində firmanın əldə etdiyi ümumi gəlirdir
istehsal amilinin son hədd məhsulunun pul formasıdır 
düzgün cavab yoxdur

Sual: Vergilər ödənildikdən sonra yerdə qalan, şəxsi gəlirin hissəsi – bu: (Çəki: 1)
sərəncamda qalan gəlir
məcmu gəlir
real gəlir
şəxs əmanət
minimum gəlir

Sual: Cinni əmsalı ola bilər: (Çəki: 1)
0-la 1 arasında qiyməti
0-la 10 arasında qiyməti
yalnız müsbət qiyməti
yalnız mənfi qiyməti
çoxlu kəmiyyətlərin sonsuzluğu

Sual: Şəxsi gəlirin həcmini artırmır: (Çəki: 1)
şəxsə məxsus səhmlərin dəyərinin dəyişməsi
tədavüldə olan pulun miqdarının artması
xidməti mənzilin mövcudluğu
həyətyanı sahədə yetişdirilən məhsullar
şəxsə aid olan daşınmaz əmlakın dəyərinin dəyişməsi

Sual: Atkinson əmsalı göstərir: (Çəki: 1)
gəlirin orta səviyyədən fərqlənməsi
gəlirin faktiki bölgüsünün mütləq bərabər bölgüdən kənarlaşması
əhali qrupları üzrə gəlirlərin qeyri-bərabərliyi dərəcəsi
cəmiyyətin üstünlükverimini nəzərə almaqla gəlirlərin qeyri-bərabərliyi
real gəlirin nominal gəlirdən kənarlaşması

Sual: Gəlirlərin formalaşması və bölgüsü prosesinə dövlətin aktiv müdaxiləsi nəyə 
gətirib çıxara bilər? (Çəki: 1)

gəlirlərdə tam bərabərliyə 
gəlirlərin ümumi artımına 
işgüzar aktivliyin və səhmdarlıq təşəbbüskarlığının artmasına
gəlirlərin sabitliyinə



işgüzar aktivliyin azalmasına və ələbaxımlıq əhval- ruhiyyəsinin meydana 
gəlməsinə

BÖLMƏ: 1202
Ad 1202

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bazar subyektlərinin fəaliyyəti nəticəsində yaranmış vəziyyət, hansı ki, bazar 
iştirakçılarında bu vəziyyəti dəyişmək həvəsi yoxdur, bu: (Çəki: 1)

bazarın ümumi tarazlığı
təsadüfi bazar tarazlığı 
Pareto – tarazlıq
faktiki tarazlıq
düzgün cavab yoxdur

Sual: Ümumi tarazlığın xarakteristikasına aid deyil: (Çəki: 1)
gəlirlərin bərabərliyi
bütün əmtəə və resurslar bazarlarında tələb və təklif həcmlərinin tarazlığı
bütün bazarlarda tarazlıq qiymətlərinin qərarlaşması
bütün bazarlarda eyni zamanda tarazlığın əldə edilməsi
bütün sadalananlar ümumi tarazlığın səviyyəsinə aiddir

Sual: Necə olur, rəqabətli iqtisadiyyat elə bir vəziyyətə gəlir, hansı ki, iqtisadi 
resursların səmərəli bölgüsü həyata keçirilir, hər subyekt özünün iqtisadi məqsədinə 
nail olur. Bu əsas problemi nəzərdən keçirilir. (Çəki: 1)

təsadüfi tarazlığın təhlili
istehlakçı davranısı nəzəriyyəsi 
ümumi tarazlıq nəzəriyyəsi 
sosial ədalət nəzəriyyəsi
istehsal xərcləri nəzəriyyəsi

Sual: Ümumi iqtisadi tarazlıq nəzəriyyəsini kimi tədqiq etmişdir: (Çəki: 1)
J.M. Keyns 
M.Fridman 
B.Pareto 
L.Valras 
K.Marks



Sual: Nemətlərin istehlakçılar arasında səmərəli bölgüsünün bütün mümkün 
variantları hansı ki, əldə edilə bilər, göstərir: (Çəki: 1)

mübadilənin kontrakt əyrisini 
istehsal imkanları hüdudunu 
fərqsizliklər əyrisini
istehsal müqavilələri əyrisini
büdcə xəttini

Sual: İstehsal sahələri arasında resursların bölgüsünün bütün texnoloci səmərəli 
kombinasiyaları göstərir: (Çəki: 1)

mübadilənin kontrakt əyrisi
istehsal imkanları hüdudları
fərqsizliklər əyrisini
istehsal müqavilələri əyrisini 
büdcə xəttini

Sual: Texnoloci səmərəliliyin nailiyyətlərini nəzərə almaqla nemətlərdən tam istifadə 
edilməsi şəraitində iqtisadiyyatın istehsal edə bildiyi hər nemətin maksimal miqdarını 
göstərən nemətlər kombinasiyası özündə əks etdirir: (Çəki: 1)

mübadilənin kontrakt əyrisini
istehsal imkanları hüdudunu
fərqsizliklər əyrisini
istehsal müqavilələri əyrisini 
büdcə xəttini

Sual: Müxtəlif bazarlarda tarazlıq qiyməti və istehsalın tarazlıq həcminin öyrənilməsi 
necə adlanır: (Çəki: 1)

ümumi bazar tarazlığının təhlili
fərdi bazar tarazlığının təhlili
bazar quruluşunun təhlili
istehlak tarazlığının təhlili
istehsal xərclərinin təhlili

Sual: İstehsal imkanları əyrisi göstərir: (Çəki: 1)
ehtiyatların bölgüsünün müxtəlif kombinasiyalarını
qabaqcıl texnologiyaların tədbiqi zamanı istehsal olunmuş nemətlərin həcmini 
öyrənilmiş faydalı qazıntıların həcmini 
mövcud ehtiyatlarla nemətlərin istehsalının alternativ imkanlarını 
doğru cavab yoxdur

Sual: Ehtiyatların bölgüsünün avtomatik olaraq cəmiyyətin rifah halının 
maksimallaşmasını təmin edən mexanizmə əsaslanan təsərrüfat sistemi: (Çəki: 1)

iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsidir
təkmil rəqabət iqtisadiyyatıdır
müvaziənat iqtisadiyyatıdır



rifah iqtisadiyyatıdır
planlı iqtisadiyyatdır

Sual: Ümumi rifah funksiyası kim tərəfindən işlənmişdir: (Çəki: 1)
L.Valras
V.Pareto
P.Samuelson
D.Xiks
M.Fridman

Sual: Göstərilənlərdən iqtisadi səmərəliliyə nail olunmaqla bir araya sığmayan 
hansıdır: (Çəki: 1)

təkmil rəqabət
xarici effektlərin olunması
inhisar 
bütün göstərilənlər
sadalanan hallardan heç biri

Sual: İki iqtisadi fərd əmtəələrini mübadilə edərsə, onlardan hər biri qazanır, çünki: 
(Çəki: 1)

əmtəələrin ümumi həcmi artır
ümumi faydalılıq artır
ümumi istehsal xərcləri azalır
istehsalın ümumi həcmi artır
onların məcmu gəliri artır

Sual: Pareto – optimallığın bütün şərtləri təmin olunur: (Çəki: 1)
tənzimlənən inhisarlarda
təkmil rəqabətdə
inhisarçı rəqabətdə
oliqopoliyada
duopoliya

Sual: İstehsal səmərəliliyinə və ehtiyatların səmərəli bölgüsünə nail olunur: (Çəki: 1)
təkmil rəqabət şəraitində 
inhisarçı rəqabət şəraitində uzunmüddətli dövrdə 
inhisarçı rəqabət şəraitində qısamüddətli dövrdə 
oliqapliya şəraitində 
heç vaxt nail olunmur

Sual: “Əgər bir fərdin vəziyyətini digərinin vəziyyətini pisləşdirmədən yaxşılaşdırmaq 
mümkün deyilsə bölgü səmərəlidir”. Bu müddəa adlanır: (Çəki: 1)

Pareto əmsalı
kompensasiya əmsalı



ədalətlilik əmsalı
Atkinson indeksi
Cini əmsalı

Sual: Rəqabətli bazar həmişə səmərəli bölgünü təmin edir, hər hansı rəqabətli 
müvazinət isə Pareto – səmərəlidir. Bu: (Çəki: 1)

rifahın birinci teoremidir
rifahın ikinci teoremidir
ümumi tarazlıq şəraitidir
səmərəlilik meyarıdır
qismən tarazlıq şəraitidir

Sual: Bazar mexanizmi səmərəli bölgünü təmin edir, lakin təmin edə bilmir: (Çəki: 1)
fərdi tarazlığı
ümumi tarazlığı
ədalətli bölgünü
Pareto – səmərəliliyi
bütün sadalananlar təmin etməyə qadirdir

Sual: Nemətlərin Pareto - səmərəli bölgüsünün əldə edilməsi göstərir ki: (Çəki: 1)
nemətlərin bərabər bölgüsü alınmışdı
nemətlərin səmərəli bölgüsü alınmışdı
rifahın maksimum səviyyəsi alınmışdı
nemətlərin qeyri- səmərəli bölgüsü alınmışdı
istehsalın optimal səviyyəsinə nail olunmuşdur

Sual: İctimai rifah funksiyalarının eyni kəmiyyətdə olduğu müxtəlif fərdlərin 
faydalılığının çoxsaylı kombinasiyası necə adlanır: (Çəki: 1)

müqavilələrin fərqsizlik əyrisi
istehsal imkanları həddi
ictimai fərqsizlik əyrisi
müqavilələrin mübadiləsi əyrisi 
büdcə xətti

Sual: Ümumi rifah funksiyası ehtiyatların və nemətlərin kəmiyyətindən başqa daha 
nəyi nəzərə alır: (Çəki: 1)

gəlirlərin bölgüsü
bölgünün ədalətliyinin sosial və etik normalarını
bazar mexanizminin xarici effektlərini
ehtiyat və nemətlərin keyfiyyətini
ictimai nemətlər istehsalını

Sual: Buraxılışı azalmalı olan, başqa nemətlərin vahidlərində ifadə olunan bir nemət 
istehsalının artırılmasının dəyərinin göstəricisi nədir? (Çəki: 1)



əvəzləmənin son hədd norması
istehsal amilinin son hədd məhsulu
dəyişilmənin (transformasiyanın) son hədd norması
 son hədd xərcləri
son hədd gəliri

BÖLMƏ: 1301
Ad 1301

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İqtisadiyyatda risk nədir: (Çəki: 1)
alternativ variantlar arasında seçim etmək
bazar qeyri-müəyyənliyi şəraitində qərar qəbul etmək səbəbindən itkilərin 

yaranması qorxusu
iqtisadi qərar qəbul edərkən onların dəyişməsini əvvəlcədən görməyin və 

qiymətləndirməyin çətin olması şəraiti
qərar qəbuletmə prosesinin informasiya təminatı problemləri
səmərəliyə nail olmağın qeyri-mümkünlüyü

Sual: Qərar qəbul edilməsi zamanı informasiyanın natamam olaması səbəbi deyil: 
(Çəki: 1)

informasiya itkilərinin qaçılmaz olması
informasiyanın işlənib hazırlanması və qiymətləndirilməsindəki çətinliklər
informasiyanın əlçatan olması
informasiyanın əldə edilməsinin xərc tələb etməsi
sadalananlardan heç biri

Sual: İnformasiyanın asimmetrik olması nə adlanır: (Çəki: 1)
informasiyanın etibarsızlığı
dəqiq informasiyanın formalaşmasında çətinlik
dəqiq informasiyanın olmaması
informasiyanın işlənməsi və təhlilində mürəkkəblik
bazar subyektləri arasında informasiyanın qeyri-bərabər bölünməsi

Sual: Asimmetrik informasiya doğuran, yüksək keyfiyyətli nemətlərin aşağı 
keyfiyyətləri ilə əvəz olunması prosesi necə adlanır? (Çəki: 1)

riskin diversifikasiyası
neqativ seçim
qiymət diskriminasiyası
riskin sığortalanması



riskdən kənarlaşma

Sual: Belə növ iqtisadi risk yoxdur: (Çəki: 1)
ticarət riski
istehsal riski
kommersiya riski
maliyyə riski
bütün yuxarıda sadalananlar mövcuddur

Sual: Bazar qeyri müəyyənliyi nədir? (Çəki: 1)
bazar subyektlərinin fəaliyyətində risklərin mövcudluğu 
bazar iştirakçıları arasında informasiyanın qeyribərabər bölünməsi 
əvvəlcədən bilinməsi və qiymətləndirilməsi çətin olan iqtisadi qərarların qəbul 

olunması şəraiti 
bir neçə alternativ variantlardan seçim edilməsi zərurəti 
qərar qəbul edərkən itkilərin əmələ gəlməsi imkanları 

Sual: Asimmetrik informasiyanın azaldılması üsullarına aid deyil: (Çəki: 1)
əmtəələrin standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması
iqtisadi fəaliyyətin lisenziyalaşdırılması
reklam fəaliyyəti
istehlakçılar və sahibkarlar ittifaqlarının fəaliyyəti
bütün sadalananlar aiddir

Sual: Əgər iqtisadi subyekt müxtəlif şirkətlərin səhmlərini alırsa, onun belə davranışı 
necə adlanır: (Çəki: 1)

riskdən sığortalanma
riskin diversifikasiyası
riskdən yayınama
neqativ seçim
doğru cavab yoxdur

Sual: Riskə görə məsuliyyəti üçüncü şəxslərin üstünə keçirmək yolu ilə riskin 
dərəcəsini azaltmaqdan ibarət olan, ehtimal olunan itkilərdən müdafiə üsulu necə 
adlanır: (Çəki: 1)

riskin diversifikasiyası
riskdən yayınma
riskin sığortalanması 
neqativ seçim
doğru cavab yoxdur

Sual: Risklərin idarə olunması metodlarına aiddir: (Çəki: 1)
risklərdən yayınma metodu
risklərin lokallaşdırılması metodu



risklərin konsepsiyası metodu
göstərilən bütün metodlar
adları çəkilən metodların heç biri

Sual: Bazar qeyri-müəyyənliklərinin nəticəsinə aid deyil: (Çəki: 1)
o, optimal qərar qəbul edilməsinə manne olur 
o, əlavə transaksion xərclər yaranmasına səbəb olur
qərarlar qəbul edərkən iqtisadi subyektlər qeyri-bərabər şəraitdə olurlar
gəlirlərin bölgüsündə qeyri-bərabərlik yaranır 
bütün göstərilənlər aiddir

Sual: Bazar qeyri-müəyyənliklərinin nəticəsinə aid deyil: (Çəki: 1)
o, optimal qərar qəbul edilməsinə manne olur 
o, əlavə transaksion xərclər yaranmasına səbəb olur
qərarlar qəbul edərkən iqtisadi subyektlər qeyri-bərabər şəraitdə olurlar
gəlirlərin bölgüsündə qeyri-bərabərlik yaranır 
bütün göstərilənlər aiddir

Sual: ”Limonlar” bazarı nədir: (Çəki: 1)
valyuta bazarı
kənd təsərrüfatı məhsulları bazarı
çoxlu sayda xarici effektlərlə səciyyələnən bazar
yüksək dərəcədə asimmetriyalı informasiyalı bazar
qeyri-tarazlı bazar

Sual: Asimmetrik informasiyanın nəticələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
qiymət diskriminatsiyası
istehsalçı tərəfindən mənfəətin alınmaması
qiymətlərin mövsümi tərəddüdləri
əmlak bazarının fəaliyyətində səmərəliliyin azalması
bütün sadalananlar aiddir

Sual: İnformasiyanın asimmetrikliyini azaldan bazar siqnallarına aid deyil: (Çəki: 1)
əmtəələrin qiyməti
ticarət nişanı
istehsalçılara keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi
reklam xərclərinin kəmiyyəti
qarantiya müddətinin müəyyən olunması

Sual: Riskin dərəcəsinin qiymətləndirilməsi metodlarına aid deyil: (Çəki: 1)
gözlənilən kəmiyyətin hesablanması
dispersiyanın hesablanması
standart kənarlaşmaların kəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi
son hədd faydalılığının hesablanması



hamısı daxildir

Sual: Əgər iqtisadi subyekt həmişə əldə olunmuş gəliri gözlənilmədən artıq 
qiymətləndirirsə bu: (Çəki: 1)

risklə qeyri-meyillilik
riskə qarşı biganəlik
riskə meyillilik
riskdən müdafiə 
riskin olmaması

Sual: Riskin kompensasiyasına aid deyil: (Çəki: 1)
strateji planlaşdırma 
ehtiyatlar sisteminin yaradılması
məqsədli marketinq 
riskli layihələrdən imtina 
bütün sadalananlar aiddir

Sual: Hansı şərtlər riskdən sığortalanmanı sığortaçı üçün əlverişsiz edir: (Çəki: 1)
sığorta hadisəsinin az ehtimal olunması
sığortaçıların birgə məsuliyyəti 
gözlənilən itkilərin az ölçüdə olması
yüksək mənəvi riskin olması
sadalanan şərtlərin heç biri

Sual: Riska meyili olmayan istehlakçılar üçün nəzərdə tutulmuş yeni əmtəələr bazara 
çıxarmış firma nə etməlidir: (Çəki: 1)

qiyməti azaltmalı
keyfiyyətə əlavə zəmanətlər təqdim etməli
müqayisəli reklam həyata keçirməli 
yuxarıda göstərilənlərin hamısı
sadalananlardan heç birini

BÖLMƏ: 1302
Ad 1302

Suallardan 35

Maksimal faiz 35

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Rəqabətsizlik və müstəsnalıqsız xüsusiyyətləri (Çəki: 1)
ictimai nemətlərə
xüsusi nemətlərə



xidmətlərə
aşağı keyfiyyətli əmtəələrə
istehlak əmtəələri

Sual: İctimai nemətlərin istehlakda qeyri-rəqabətlilik xüsusiyyəti bundadır: (Çəki: 1)
nemətin bu həcmində onun bir nəfər tərəfindən istehlaki digər insanlar tərəfindən 

istehlakini azaltmir
bu nemətlər inhisar şəraitində istehsal olunurlar
əgər nemət istehsal olunubsa, heç kim başqa fərdləri onu istehlak etmək 

imkanindan məhrum edə bilməz
neməti haqqının ödənilib-ödənilməməsindən asılı olmayaraq eyni miqdarda əldə 

etmək olar
nemət qeyri-təkmil rəqabət şəraitində istehsal olunur.

Sual: Dövlətin aşağıdakılarının istehsalına müdaxiləsi zəruridir (Çəki: 1)
xidmət
xüsusi nemət 
ictimai nemət
qeyri-maddi nemət
adları çəkilənlərin heç birinin

Sual: İctimai seçim nəzəriyyəsi – bu nəzəriyyə öyrənirı: (Çəki: 1)
istehlakçıların gəlirləri və üstünlükverimləri nəzərə alınmaqla tələbin 

formalaşmasını 
amil gəlirlərinin əldə olunması və bölgüsü prosesini 
firmaların davranış motivləri və prinsiplərini 
insanların dövlət idarələrindən öz mənafeləri üçün istifadə etdikləri üsulları 
gəlirlərin cəmiyyətdə yenidən bölgüsü metodları

Sual: Hansı nəzəriyyə ğorə siyasi sfera bazarın nəzəri müxtəlifliklərindən biridir: 
(Çəki: 1)

ictimai seçim
istehlakçı davranışı
son hədd faydalılığı
müqayisəli üstünlüklər
izafi dəyər

Sual: Rasional secimini potesi kim tərəfindən irəli sürülüb? (Çəki: 1)
E.Klark
A.Daynson
P.Samuelson
L.Valras
A.Piqu



Sual: Qiymətlərdə əks olunmayan və nemətlərin istehsalı və ya istehlakının nəticəsi 
olan, əlavə xərclər və faydaların formasını alan kənar təsirlər necə adlanır: (Çəki: 1)

xarici effektlər
xarici risk
daxili risk
bazar qeyri-müəyyənliyi 
informasiyaların assimetriyası

Sual: Bazar əməliyyatları iştirakçılarının və üçünçu şəxslərin ümumi xərcləri nədir: 
(Çəki: 1)

fərdi xərclər
ictimai xərclər 
xarici xərclər 
xarici effektlər
orta xərclər

Sual: Hər hansı nemətin istehsalı və istehlakı ilə əlaqədar üçüncü şəxslərin rifahının 
artması: (Çəki: 1)

fərdi fayda 
ictimai fayda 
xarici fayda 
xarici effekt 
ictimai nemət

Sual: Bazar qiymətlərində öz əksini tapmayan nemətlərin istifadəsi nəticəsində 
yaranan əlavə fayda nədir: (Çəki: 1)

fərdi fayda 
ictimai fayda 
xarici fayda
müsbət xarici effekt
mənfi xarici effekt

Sual: Xarici effekt yaranır, çünki: (Çəki: 1)
onlar heç kim tərəfindən yaradılmayan qazanc və itkilərlə əlaqədardır
onlar əmtəə istehsalçıları tərəfindən yaradılır, dövlət isə onları ödəməli olur 
onlar inhisarlarla əlaqədardır
xarici qazanc və itkilər qiymətlərdə əks olunmur 
onlar orta xərclərə aid olmayan sabit xərcləri göstərir 

Sual: Xarici effektlər nəticəsində: (Çəki: 1)
qiymətlər yuksəlir
son hədd xərcləri azalır
istehlakçıların rifahı yüksəlir
ehtiyatların bölgüsündə səmərəsizlik yaranır 
istehlakçıların rifahı azalır



Sual: İctimai secim nəzəriyyəsi kim tərəfindən yaradılıb? (Çəki: 1)
D.Byenken 
P.Samuelson
L.Valras
V.Pareto
A.Piqu

Sual: İctimai nemətlər istehsalı hansı mənbələrdən maliyyələşdirilir? (Çəki: 1)
dövlət büdcəsi
xeyriyyə fondlari
dövlət qeyri-kommersiya təskilatlari 
yuxarida göstərilən mənbələrin hamisindan
sadalanan mənbələrin heç birindən

Sual: İctimai nemətin müstəsnalıqsız ondadır ki: (Çəki: 1)
nemətin bir nəfər tərəfindən həmin həcmdə istehlaki onun başqa adamlar 

tərəfindən istehlakini azaltmir
nemət istehsal olunubsa, heç kim başqa fərdləri onu istehlak etmək imkanindan 

məhrum edə bilməz
belə nemətlərin istehlaki dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir
bu nemətlər inhisarlar tərəfindən istehsal olunur
bu nemətlər ilkin tələbat məhsullarıdır

Sual: “Biletsiz sərnişinin problemi” termini nəyi nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
istehlakçının nemətlərin haqqı ödənilmədən əldə etməsi meyli
haqqı ödənilmədən istehlak oluna bilən nemətlərin mövcudluğu
istehlakına nəzarət edilməsi çətin olan nemətlərin mövcudluğu
bütün cavablar doğrudur
düzgün cavab yoxdur

Sual: Bu nemətlərin bir fərd tərəfindən istehlakı digir fərdlərin istehlakının azalmasına 
səbəb olmur. Bu fikir hansı nemətlərə nisbətdə doğrudur? (Çəki: 1)

xidmətlər
ictimai nemətlər
istehlak nemətləri
istehsal təyinatli nemətlər
aşağı keyfiyyətli əmtəələr

Sual: Mənfi xarici effektlərin tənzimlənməsi metodu kimi vergilərin çatışmazlığı 
ondadır ki, vergilər: (Çəki: 1)

qiymətlərin yüksəlməsinə səbəb olur
tənzimlənməyə böyük xərclər tələb etmir
texnologiyanın təkmilləşdirilməsini stimullaşdırır
dövlət gəlirlərinin artmasına səbəb olur



sadalananlar çatışmamazlıq hesab olunmur

Sual: Müsbət xarici effektlərin səmərəsizliyi təzahür edir: (Çəki: 1)
həddən artıq nemətlər istehsalında
nemətin bazar qiyməti azaldıqda
kifayət qədər nemət istehsal edilmədikdə
nemətin son hədd faydalılığı yüksəldikdə
nemətlərin bölgüsünün qeyri-səmərəliliyi

Sual: Mənfi xarici effektlər səbəbindən, əmtəə: (Çəki: 1)
istehsal olunmur
kifayət edəcək miqdarda buraxılmır və onun qiymətini yüksəldirlər 
həddən artıq çox buraxılır və onun qiymətini yüksəldirlər 
həddən artıq çox buraxılır və onun qiymətini azaldırlar
kifayət edəcək miqdarda buraxılmır və onun qiymətini azaldırlar

Sual: Nəyin nəticəsində mənfi xarici effektlər yarana bilər: (Çəki: 1)
az təminatlı əhaliyə əlavə maddi yardım edilməsilə 
yeni istilik elektrostansiyaları tikilməklə 
kənd təsərrüfat məhsulları istehsalçılarına subsidiya verilməsilə 
şəhər nəqliyyatına yerli büdcədən dotasiya verilməsilə 
tibb mərkəzi tikilməklə

Sual: Ehtiyatlar üzərində müəyyən edilmiş mülkiyyət hüququnun olmaması 
nəticəsində baş verir: (Çəki: 1)

bazar informasiyalarının asimmetrikliyi
xarici effektlərin yaranması
xarici risklər
bazar qeyri-müəyyənliyi
daxili risklərə 

Sual: Xarici effektlərin tənzimlənməsi yönəlməlidir: (Çəki: 1)
bazar informasiyalarının asimmetrikliyinin aradan qaldırılmasına
bazar qeyri-müəyyənliyinin aradan qaldırılmasına
ehtiyatların bölgüsünün optimallaşdırılmasına
iqtisadi risklərin azaldılmasına
nemətlərin bölgüsünün optimallaşması

Sual: İctimai nemət deyil: (Çəki: 1)
fundamental elm
hüquq-mühafizə orqanlarinin fəaliyyəti
telefon şəbəkəsinin fəaliyyəti
küçələrin işiqlardirilmasi
ölkənin müdafiəsi



Sual: İctimai secim nəzəriyyəsi nə vaxt formalaşmışdır (Çəki: 1)
1990 – ci illəri əvəllərində
1970-ci illərdə 
1980-ci illərin axırlarında 
1950-ci illərdə
1960-ci illərin sonunda 

Sual: Əgər nemətlərin istehsalı müsbət xarici effekt yaradarsa, bu o deməkdir ki: 
(Çəki: 1)

dövlət verilmiş nemətin istehsalını subsidiyalaşdırmalıdır
dövlət verilmiş nemətin fərdi istehsalının qarşısını almalıdır
dövlət effektin xüsusi şəxslər tərəfindən mənimsənilməsinin qarşısını almalıdır
dövlət verilmiş nemətin istehsalı və istehlakına müdaxilə etməməlidir
mövcud nemətin istehlakına dövlət nəzarət etməlidir

Sual: Mənfi xarici effektlərin tənzimlənməsi metodlarına aid deyil: (Çəki: 1)
xarici mühitin çirklənməsi standartları
təshih edilmiş vergilər
zərərli maddələrin atılması lisenziyası
müəyyən nemətlərin istehsalının artırılmasına subsidiyalar
bütün sadalananlar daxildir

Sual: Müsbət xarici effektlərin tənzimlənməsi məsələsi ibarətdir: (Çəki: 1)
bu effekti yaradan nemətlərin istehsalının və istehlakının həcmini artırmaqdan
bu effekti yaradan nemətlərin istehsalının və istehlakının həcmini azaltmaqdan
bu effekti yaradan nemətlərin istehsalının və istehlakının həcmini 

balanslaşdırmaqdan
bu effekti yaradan nemətlərin qiymətini yüksəltməkdən
belə səmərə yaradan nemətə qiymətin endirilməsi

Sual: Mənfi xarici effektlərin tənzimlənməsi üçün təshih edilmiş vergilərin tətbiq 
edilməsini kim təklif etmişdir? (Çəki: 1)

P.Kouz
M.Fridman
A.Piqu
D.Keyns
B.Pareto

Sual: Nemətin ictimai istehsal xərclərinin fərdi istehsal xərclərindən fərqi ondadır ki, 
sonuncular: (Çəki: 1)

nemətin həqiqi istehsal xərclərinin yalnız bir hissəsini nəzərə alır
nemətlərin ictimai dəyərini nəzərə almadan formalaşır
normal mənfəəti özünə daxil etmir
bazar tarazlığı qiymətindən yüksəkdir



iqtisadi mənfəətin əldə olunmasına təminat vermək

Sual: Əgər cəmiyyət xarici effektləri inkar edərsə, nəticədə: (Çəki: 1)
ekoloji vəziyyət pisləşər
əhalinin xəstələnməsi halları artar
cəmiyyətin rifah halı aşağı düşər
ehtiyatlar bazarının inhisarlaşması artar
gəlirlərin bölgüsünün qeyri-bərabərliyinin gücləndirilməsi

Sual: Xususi maraqlar( lobbi) qrupı həyata keçirir: (Çəki: 1)
ayrı-ayrı fərdlərin üstünlükverimlərini üzə çıxarır 
ictimai seçim
dövlət büdcəsinin yenidən bölgüsü məsələlərinə təsirini 
fərdlər arasında rifahın bölgüsünü 
doğru cavab yoxdur

Sual: Sadalananlardan hansı xalis ictimai nemətlərə aiddir? (Çəki: 1)
səhər parkları
muzeylər
səhər ictimai nəqliyyatı
hüquq-mühafizə sistemi 
sadalananların heç biri

Sual: Xalis ictimai nemətlərin istehsalındakı qeyri-səmərəliliyin yaranması aşağıdakı 
ilə şərtlənir: (Çəki: 1)

belə nemətlərə tələbin hədsizliyi
istehlakilarin onlardan haqq ödəmədən istifadə etmək imkaninin olmasi
bu nemətlərin istehsali üçün son hədd xərclərinin sürətlə artmasi
cəmiyyətin idarə edilməsi metodlarinin inkisaf səviyyəsinin qənaətbəxs olmamasi 
butun sadalananlar

Sual: Xalis ictimai nemətin xüsusiyyəti hesab olnur: (Çəki: 1)
onun satışı aşağı qiymətə həyata keçirilir
onun istehsalı daha keyfiyyətli resursların tətbiqini tələb edir
onun əlavə istehlakçıya təqdim edilməsi əlavə xərc tələb etmir
onu xüsusi firmalar istehsal edə bilməz
onun bölgüsü dövlət nəzarətində olmalıdır

BÖLMƏ: 1401
Ad 1401

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Dövlətin uğursuzluqlarının səbəbinə aid deyil: (Çəki: 1)
zəruri informasiya qərarlarının qəbul edilməsi məhdudiyyəti
siyasi proseslərin qeyri-təkmilliyi
bürokratiya üzərində nəzarətə məhdudiyyət 
qeyri-təkmil rəqabətin olması 
bütün sadalananlar aiddir

Sual: İqtisadiyyatın tənzimlənməsi prosesində dövlətin qeyri-səmərəli qərarlar qəbul 
etməsi imkanı hesab olunur: (Çəki: 1)

dövlətin “ uğursuzluqları”
lobbiçilik 
loqrollinq 
siyasi renta 
informasiyaların assimetrikliyi

Sual: Hansı elmi istiqamət dövlətin əsas məqsədini ticarətin həvəsləndirilməsi və 
daxili bazarın müdafiə edilməsində görürdü? (Çəki: 1)

burjua siyasi iqtisadı
proletar siyasi iqtisadı
fiziokratlar
merkantilistlər
marjinalistlər

Sual: Müasir iqtisadi nəzəriyyədə dövlətin iqtisadiyyata aktiv müdaxiləsinin əsas 
ideoloqu kim olub? (Çəki: 1)

M.Fridman
D.M.Keyns
A.Marşall
İ.Şumpeter
P.Samuelson

Sual: Keynçi yanaşmaya əsasən dövlətin iqtisadi tənzimlənməsinin əsas məqsədi 
hesab olunur: (Çəki: 1)

iqtisadi artım və inflyasiyanın aşağı səviyyəsi
tsikli tərəddudlərin olmaması
stabil iqtisadi artım və məşğulluğun yüksək səviyyəsi
məşğulluğun yüksək səviyyəsi və inflyasiyanın aşağı səviyyəsi 
dünya bazarında eksponsiya

Sual: Hansı elmi istiqamət dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin məhdudluğunu 
müdafiə edir? (Çəki: 1)



keynçi
neoliberal
sosial- institusional
marksis
marjinal

Sual: Dövlətin gücünün əhalinin rifahında, müdafiə qüdrətində və dövlətə etibar 
etməyində kimi görürdü? (Çəki: 1)

Aristotel
İbn Xəldun
Konfutsi 
Makiavelli 
Platon

Sual: Monetarist konsepsiyaya əsasən iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində əsas 
hal nə hesab olunur? (Çəki: 1)

antitsiklik tənzimlənmə 
məşğulluğun kəmiyyətinin artırılması
tədavüldə pul kütləsinə nəzarət 
xarici iqtisadi əlaqələrin həvəsləndirilməsi 
səmərəli tələbin həvəsləndirilməsi

Sual: Bazarın uğursuzluqlarına aid deyil: (Çəki: 1)
xarici effektlərin mövcudluğu
informasiya asimmetriyası
monolizm
siyasi proseslərin qeyri - təkmilliyi
ictimai nemətlərin istehsalının olmaması

Sual: Dövlət optimal qərarlarını qəbul edə bilmir belə ki,daxili qeyrisəmərəli 
mənbəələrə malikdir: (Çəki: 1)

burokratizm
lobbiləşmə 
korrupsiya
bütün yuxarıda adları çəkilənlər
yuxarıda adları cəkilənlərdən heç biri 

Sual: Aşağıda qeyd olunanlardan hansı iqtisadi siyasətin məqsədinə aid deyil: (Çəki: 
1)

iqtisadi artım
dövlət büdcəsinin kəsiri
milli valyutanın dayanıqlığı 
qiymətin stabilliyi
məşğulluğun yüksək səviyyəsi



Sual: Dövlətin bazara birbaşa təsiri alətini göstərin: (Çəki: 1)
milliləşdirmə, özəlləşdirmə 
dövlət alışmaları
məqsədli maliyyələşdirmə
yuxarıda bütün sadalananlar 
sadalananlardan heç biri

Sual: Bazar iqtisadiyyatınin dövlətə xas olmayant funksiyalarını göstərin: (Çəki: 1)
qiymətlərin mərkəzləşdirilmiş şəkildə təyin edilməsi 
bazarın mənfi tərəfinin kompensasiya edilməsi 
fiskal siyasətin həyata keçirilməsi
bazar münasibətləri iştirakçılarının sosial qarantlarının təmin edilməsi
işsizliyin azaldılmasına dair tədbirlərin həyata keçirilməsi

Sual: Qloballaşma şəraitində meyil meydana gəlir: (Çəki: 1)
iqtisadiyyatın tənzimlənməsi üzrə dövlətin funksiyalarının bir hissəsinin 

dövlətlərarası səviyyəyə köçürülməsi 
iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin zəifləməsi 
iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin güclənməsi
dövlətin sosial funksiyalarının güclənməsi
dövlətin sosial funksiyalarının zəifləməsi

BÖLMƏ: 1402
Ad 1402

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Fiziokratların fikrincə, dövlətin funksiyasına aid deyil: (Çəki: 1)
ticarətin tənzimlənməsi
mülkiyyətin müdafiəsi 
ümumi təhsil
ictimai xarakter daşıyan müəssisələrin saxlanılması
bütün sadalananlar aiddir

Sual: Dövlətin minimal funksiyalara aid deyil: (Çəki: 1)
antitsiklik tənzimlənmə
antiinhisar tənzimlənmə
xarici effektlərin tənzimlənməsi
pul tədavülünün səmərəli təşkili
ictimai nemət istehsalının təmin edilməsi



Sual: Dövlətin maksimal funksiyalara aiddir: (Çəki: 1)
gəlirlərin yenidən bölgüsü
antiinflyasiya siyasəti
dünya bazarında milli mənafelərin reallaşması
bütün yuxarıda sadalananlar 
sadalananlardan heç biri

Sual: Dövlətin iqtisadiyyata birbaşa təsir metoduna aid deyil: (Çəki: 1)
xüsusi biznesin məhdudiyyəti
indikativ planlaşdırma
dövlət sahibkarlığı
qanunverici bazanın yaradılması 
bütün sadalanan metodlar aiddir

Sual: Dövlətin iqtisadiyyata dolayı təsir metoduna aid deyil: (Çəki: 1)
dövlət sahibkarlığı 
pul - kredit siyasəti
indikativ planlaşdırma
vergi siyasəti
büdcə siyasəti

Sual: “Reyqanomika” iqtisadi siyasəti hansı iqtisadi məktəbin ideyaları əsasında 
yaradılıb? (Çəki: 1)

monetarist
marjinalist
keynsçi
marksist
merkantilist


