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Test 1924#01#Y15#qiyabi#kesr 

Fənn 1924 - İqtisadiyyat

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Nəzəriyyə-2 N.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 45

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Iqtisadi məktəblər içərisində ilk dəfə olaraq öz təhlilini tədavül dairəsindən 
istehsal dairəsinə keçirən: (Çəki: 1)

keynsçilik
marksizm
marjinalizm
merkantilizm
fiziokratlar

Sual: Iqtisadi siyasət: (Çəki: 1)
dövlətin yeritdiyi siyasətdir



bütün ictimai münasibətləri əhatə edən siyasətdir
dövlətin maddi və mənəvi sahədə yeritdiyi siyasətdir
nemətlərin ictimai istehsalı, bölgüsü, mübadiləsi və istehlakı sahəsində dövlətin 

məqsədyönlü tədbirlər sistemidir
insanların hərtərəfli inkişafı ilə əlaqədar dövlətin yeritdiyi siyasətdir

Sual: Müxtəlif iqtisadi prosеslərə xas olan: (Çəki: 1)
iqtisad еlminin obyеkti
iqtisadi nəzəriyyənin obyеkti
institusional iqtisadi nəzəriyyənin obyеkti
qеyri-iqtisadi nəzəriyyənin obyеkti
cavablardan hеç biri düz dеyil

Sual: Elmin metodu anlayışına aiddir: (Çəki: 1)
dərketmə vasitələrinin optimal tətbiqi üsulları 
predmetin quruluşu 
faktiki materialların toplanması 
alimin dünyagörüşü
nemətin bölgüsünün meyarları

Sual: Iqtisadi nəzəriyyənin müasir istiqamətlərinə hansılar daxil deyil? (Çəki: 1)
neoklassik-sosioloji
keynsçilik
klassik 
neoliberalizm
 institusionalizm

Sual: Ümumi iqtisadi qanunlar: (Çəki: 1)
xüsusi mülkiyyətin hakim olduğu quruluşda fəaliyyət göstərən qanunlar
bir neçə iqtisadi sistemlərdə fəaliyyət göstərirlər
bütün tarixi dövrlərdə fəaliyyət göstərirlər
təbiətdə fəaliyyət göstərən qanunlardır
mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəyyən dövrlərdə fəaliyyət göstərən 

qanunlardır

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Merkantilistlər sərvətin hansı yolla artırılmasını əsas götürürdülər? (Çəki: 1)
xarici investisiyaların artımı
ixracın idxaldan üstünlüyü
idxalın ixracdan üstünlüyü
istehsalın üstünlüyü
xərclərin azaldılması

Sual: Insan üçün zəruri olan sərvətin yaradılması və istifdəsi insan fəaliyyətinin bütün 
sfеrası: (Çəki: 1)

iqtisad еlminin istitutisional nəzəriyyəsi
iqtisad еlminin obyеkti
iqtisadi nəzəriyyənin obyеkti
qеyri-iqtisad еlminin nəzəriyyəsi
hеç biri düz dеyil

Sual: Tələbatın artması istеhlak üçün zəruri olan həyat sərvətlərinin həcmini daim 
üstələyir-bu: (Çəki: 1)

əmək bölgüsü qanunu
iqtisadi resursların məhdudluğu qanunu
tələb qanunu
təklif qanunu
hamısı düzdür

Sual: İqtisadi faktların tədqiqi əsasında nəzəri ümumiləşdirmələrin aparılması-iqtisadi 
nəzəriyyənin hansı tədqiqat metodudur: (Çəki: 1)

induksiya
deduksiya
elmi abstraksiya
təhlil
sintez 

Sual: Müəyyən dərkеtmə məqsədinə nail olmağı təmin еdən, rеal gеrçəkliyi araşdıran 
onun mahiyyət və qanunlarını aşkara çıxaran: (Çəki: 1)

 qanun
 mеtod
təhlil
mеtodologiya
hamısı düzdür

Sual: Ekonomiksın inkişaf mərhələlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
neoklassik istiqamət
keynisçilik və onun təkamülü
monetarizm, təklif iqtisadiyyatı
merkantilizm
ekonomiksın tənqidi-institusionalizm və neoinstitusionalizm



Sual: İqtisadi nəzəriyyənin predmetini daha dolğun səciyyələndirən tərif: (Çəki: 1)
insanların maddi və mənəvi tələbatlarının dinamikası haqqında elmdir
istehsal olunmuş nemətlərin istehsalı və bölgüsünün meyarları haqqında elmdir
natural sərvətlər haqqında elmdir
məhdud iqtisadi ehtiyatlar şəraitində insan cəmiyyətinin inkişafının ən ümumi 

qanunları haqqında elmdir
sərvət yaradan, istehsal sferasını öyrənən elmdir

Sual: Marksist yanaşmaya görə: qtisadi nəzəriyyənin predmeti hesab etmək olarmı? 
(Çəki: 1)

millətin sərvəti
istehsal münasıbətləri və onların inkişaf qanunları
təsərrüfat subyektlərinin davranışı
ehtiyatların məhdudluğu
tələbatların sonsuzluğu

Sual: Təbiət və cəmiyyət qanunlarının vəhdəti nədədir: (Çəki: 1)
insanların fəaliyyətindən asılı deyillər
insanların iqtisadi fəaliyyəti vasitəsilə təzahür edir
tarixən keçici xarakter daşıyır
obyektiv xarakter daşıyırlar
daimi xarakter daşıyır

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İnstitusionalizm nəyi öyrənir: (Çəki: 1)
təsərrüfat subyektlərinin fərdi fəaliyyətini
iqtisadi fikrin sosial-tarixi istiqamətinin əsas metodoloji müddəalarını
emprik tədqiqatı, statistik və tarixi informasiyaların yığımını
millətin məhsuldar qüvvələrinin inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılmasını
dövlətin, iri korporasiyaların, həmkarlar təşkilatının, inhisarların fəaliyyətini

Sual: Bu gün iqtisad elminin əsas əhəmiyyəti ondadır ki: (Çəki: 1)
sahibkarlara uğurlu biznes aparmaqda kömək edir
alimlərə öz istedadlarını reallaşdırmağa imkan yaradır
insanların tələbatlarının ödənilməsi baxımından cəmiyyətin daha yaxşı 

quruluşunun təşkilinin yollarını göstərir



insanlara onların davranışının həqiqi səbəblərini göstərir
bütün cavablar doğrudur

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

A.Smit, K.Marks, C.M.Keyns
A.Smit, D.Rikardo, K.Marks
K.Marks, C.M.Keyns, A.Marşal
C.M.Keyns, K.Marks, A.Marşal
C.Mill, D.Rikardo, A.Marşal

Sual: Tədqiqat obyektindən təsadüfi, keçici olanların sərf-nəzər edilməsi və tədqiqatın 
daimi, sabit, tipik olan, onun mahiyyətini əks etdirən hadisə və proseslər üzərində 
cəmləşdirilməsi-iqtisadi nəzəriyyənin hansı tədqiqat metodudur: (Çəki: 1)

induksiya
deduksiya
pozitiv təhlil
elmi abstraksiya
normativ təhlil

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Resursların məhdudluğu o deməkdir ki: (Çəki: 1)
cəmiyyətdə onlar o qədərdir ki, hansı ki, onların miqdarı zəruri əmtəə və 

xidmətlərin istehsalı üçün kifayət deyil
onların köməyi ilə eyni vaxtda bütün tələbatların tam ödənilməsi mümkün deyil
ancaq istehlak predmetlırinin istehsalına çatır
bütün cavablar doğrudur
bütün cavablar doğru deyil

Sual: Aşağıda adları çəkilən amillərin hansılarını istehsal amillərinə aid etmək olar: 
(Çəki: 1)

torpaq, faydalı qazıntılar, su resursları
insanın fiziki və əqli qabiliyyəti. Hansı ki, bunlar əmtəə və xidmətlərin istehsalında 

işlənir
səmərəli qərar, risk qəbul etməyi bacaran insan
əmtəə və xidmətlər istehsalı üçün texnologiya
bütün göstərilən amillər



Sual: İstehsal effektivli olar, əgər: (Çəki: 1)
əmək resusrlarından tam istifadə edilib
movcud olan resurslardan hamısından tam istifadə olunub
istehsal resurslarından tam istifadə olunub
istehsalda məhsuldarlıq amillərinin azalma qanunu fəaliyyət göstərmir
bütün cavablar doğrudur

Sual: Maddi, mənəvi və sosial tələbatları ayırd edin: (Çəki: 1)
geyimlər
avtomobilin təmiri
şəhər iməcliyində iştirak etmək
hüquqşünasın məsləhətləri
yaşayış binaları

Sual: İki bir-birini əvəz edən əmtəənin məsələn, kərə yağı ilə bitki yağı, əgər kərə 
yağının qiymət artarsa nə olar: (Çəki: 1)

bitki yağına tələb aşağı düşəcək
bitki yağına tələbin artması
kərə yağına tələb həcminin artması
bitki yağına tələbin miqdarının azalması
bütün cavablar doğru deyil

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı qeyri-iqtisadi nemət hesab olunur? (Çəki: 1)
sualti qayıq
küləyin enerjisi
bilik
paltar
maşın

Sual: Tamamlayıcı nemətlərə aiddir: (Çəki: 1)
çörək və paltar
fotoaparat və plyonka
pivə və kvas
kabab və qoyun əti
qoyun əti və balıq əti

Sual: Təbii resurslar iqtisadi resurslar qrupundan hansılarına aiddir: (Çəki: 1)
kapital
torpaq
əmək
sahibkarlıq qabiliyyəti
texnologiya



Sual: Iqtisadi nemətlərin yaradılması prosesi: (Çəki: 1)
istehlak
tələbat
istehsal
tələb
təklif

Sual: Bu mülkiyyət formaları xüsusi mülkiyyətin bir qolu kimi təzahür edirlər: (Çəki: 1)
şəxsi və fərdi
xüsusi və şəxsi
fərdi və xüsusi
xüsusi və kooperativ
xüsusi və birgə

Sual: Mülkiyyət iqtisadi kateqoriya olmaqla yanaşı, həm də: (Çəki: 1)
hüquqi kateqoriyadır
fəlsəfi kateqoriyadır
qanuni kateqoriyadır
ictimai kateqoriyadır
heç biri düz deyil

Sual: Mülkiyyətin iqtisadi cəhətdən reallaşması: (Çəki: 1)
sahibinə gəlir gətirir
sahibi sərəncam verir
sahibi istifadə edir
sahibi mənimsəyir
sahibi onu bağışlayır

Sual: Səhmdar cəmiyyəti idarəsinin ali orqanı hansıdır: (Çəki: 1)
direktorlar şurası
vəkalətçilərin iclası
səhmçilərin ümumi iclası
samballı səhmdarların iclası
heç biri düz deyil

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

milliləşdirmə
invertenlaşma
özəlləşdirmə
müsadirə
dövlətsizləşdirmə

Sual: Mülkiyyətin subyeklərinə aid deyil: (Çəki: 1)



dövlət
hüquqi və fiziki şəxslər
resurslar
iqtisadi subyektlər
istehlakçıların maraqları

Sual: Mülkiyyətin obyektlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
kollektivlər
istehsal vasitələri
istehlak predmetləri
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar doğrudur

Sual: Mülkiyyətin əsas tipləri hesab edilir: (Çəki: 1)
kooperativ və səhmdar cəmiyyətləri
əmək və qeyri-əmək cəmiyyətləri
dövlət və xüsusi
dövlət
xüsusi

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Tələbatların dinamikasını öyrənmək üçün istehlak predmetləri hansı qrupa 
bölünür: (Çəki: 1)

sənaye məmulatları
ərzaq əmtəələri
uzunmüddətli istifadə olunan nemətlər
bütün cavablar doğrudur
bütün cavablar səhvdir

Sual: Nemətlərin məhdudluğunun səbəbi nədir? (Çəki: 1)
təbii qüvvələrin nəticəsi (nadir qiymətli metallar)
ictimai şərait
fərdlərin tələbatlarının nisbi sonsuzluğu
bütün cavablar doğrudur
bütün cavablar səhvdir



Sual: İqtisadi fəaliyyət dedikdə nə başa düşülür: (Çəki: 1)
iqtisadiyyatda sərbəst fəaliyyət göstərən müxtəlif vahidlərin təcəssümü
mövcud iqtisadi subyektin qəbul etdiyi müəyyən qərarların həyata keçirilməsi
insanların təhsilə, mədəniyyətə, dincəlməyə, yaradıcılığa və s. cəhdinin təmin 

edilməsi
insanların yeməyə, geyimə, mənzilə və s. fiziki tələbatlarının ödənilməsi
bunların hamısı doğrudur

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

əmək resurslarından tam istifadə olunmaması
dəyişməz texnologiya və mövcud ehtiyatların tam istifadə edilməsi
tətbiq olunan ehtiyatların kəmiyyətinin dəyişməsi
tətbiq olunan ehtiyatların kəmiyyətinin dəyişməməsi
ehtiyatların qismən istifadə olunması

Sual: Alternativ xərclərin artması qanunun fəaliyyət göstərməsi üçün istehsal 
imkanları əyrisinin forması necə olmalıdır? (Çəki: 1)

qabarıq
düz
batıq
hər hansı
heç biri doğru deyil

Sual: Aşağıdakılardan istehsal funksiyasının elementi olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
əmək
kapital
maliyyə
texnologiya
ETT

Sual: Nemətlərin dairəvi hərəkəti necə baş verir? (Çəki: 1)
istehsal, bölgü, mübadilə, istehlak
istehsal, mənimsəmə, bölgü, istifadə 
mübadilə, istehlak, nemət, istehsal
istehsal, mübadilə, bölgü, ehtiyac
istehsal, istehlak, sərəncam, mənimsəmə

Sual: Institusional istiqamətin iqtisadi təhlilinin predmetini nə təşkil edirdi? (Çəki: 1)
istehsal dairəsi
istehsal və tədavül dairəsi
tədavül dairəsi
mikroiqtisadiyyat
iqtisadi və qeyri-iqtisadi amillər



Sual: Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının hansı maddələrində mülkiyyət 
hüququ təsbit edilib? (Çəki: 1)

29 və 30-cu bəndlərində
27 və 31-ci bəndlərində
26 və 32-ci bəndlərində
25 və 31-ci bəndlərində
26 və 30-cu bəndlərində

Sual: Dövlətsizləşdirmə – bu: (Çəki: 1)
inzibati idarəetmə funksiyasını tamamilə müəssisə və birliklərə verməkdir
sosial-iqtisadi problemlərin həll edilməsinin əsasıdır
dövlət mülkiyyətini saxlayaraq mərkəzi idarəetmə sistemindən demokratik 

idarəetmə modelinə keçiddir
dövlətin iqtisadi sahədən tam təcrid olunmasıdır
bütün mülkiyyət formalarından eyni dərəcədə istifadə olunmasıdır

Sual: Özəlləşdirmə – bu: (Çəki: 1)
dövlətsizləşdirmə ilə üst-üstə düşən prosesdir
xarici kapitalın ölkəyə axınıdır
investisiya qoyuluşunu sürətləndirməkdir
müxtəlif təsərrüfat formalarının yaranmasıdır
dövlət mülkiyyətinin xüsusi mülkiyyətə verilməsidir

Sual: Əgər hər binanı bir mülkü icarəyə götürürsə, onda icarəçi: (Çəki: 1)
potensial mülkiyyətçi hesab olunur
mülkün istehlak dəyərinə sərəncamçı olur
mülkün bütün dəyərlərinin sərəncamçısıdır (onu sata bilər, yaxud bağışlaya bilər)
mülkün sahibi hesab olunur
bütün cavablar düz deyil

Sual: İqtisadi model səciyyələnə bilər, bu hesabla ki: (Çəki: 1)
təsərrüfat forması ilə
dövlətin iqtisadi rolu ilə
mülkiyyət formasının olması ilə
iqtisadi sistemdə bazarların rolu və yolu ilə
hökümətin iqtisadi üsulların tətbiqi ilə

Sual: Mülkiyyət: (Çəki: 1)
insanların əşyaya münasibətidir
əşyanın özüdür
əşyaların mənimsənilməsi ilə əlaqədar insanların bir-birinə münasibətləridir
əşyanın icarəyə verilməsidir
muzdlu əməkdir



Sual: Mülkiyyət hüququ: (Çəki: 1)
nemət üzərində müstəsna fiziki nəzarət hüququdur
nemətlərin istifadə olunmasında əldə olunan nəticələrə sahib olmaq hüququdur
nemətin kim və necə istifadə etməsi qərarını qəbul etmək hüququdur
bütün cavablar doğrudur
nemətin məhv edilməsi hüququ

Sual: Azərbaycanda iri müəssisələrin özəlləşdirilməsi üçün zəruri şərt nədir: (Çəki: 1)
onların əvvəlcədən səhmdar cəmiyyətə çevrilməsi
onların ixtisaslaşdığı fəaliyyət növünün müəyyənləşdirilməsi
onların dinamik inkişafının təmin edilməsi
həmin müəssisələrin fəaliyyətinin rentabelliyinin müəyyənləşdirilməsi
həmin müəssisələrdə invertarlaşmanın həyata keçirilməsi

Sual: İstehsal ayrıca fərdin maraqlarında həyata keçirilərsə, bu: (Çəki: 1)
kollektiv mülkiyyət və kollektiv mənimsəmədir
səhmdar mülkiyyətidir
xüsusi mülkiyyət və xüsusi mənimsəmədir
ictimai mülkiyyət və ictimai mənimsəmədir
kooperativ mülkiyyətidir

Sual: Kooperativ mülkiyyət nəyin hesabına yaranır: (Çəki: 1)
dövlət əmlakının alınması
əməyin və vasitələrin birləşməsi
istehsal vasitələri
əmək alətləri
səhmlərin satılması

BÖLMƏ: 0203
Ad 0203

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakı təriflərdən hansı tələbatı xarakterizə etmir: (Çəki: 1)
həyat fəaliyyətini saxlamaq, bütünlükdə şəxsiyyətin və cəmiyyətin inkişafı üçün 

zəruri şeylərə ehtiyacdır
həyatın obyektiv zəruri şərtidir
insanların şeylər dünyasına münasibətidir
insan əməyi ilə yaradılan istehsal vasitələri və istehsal şeyləridir
sərvərin müxtəlif elementlərinin sərfinə arzu yaxud zərurətdir



Sual: Aşağıdakı təriflərdən hansı mütləq maksimum tələbata aiddir: (Çəki: 1)
istehsalın və elmi-texniki tərəqqinin nail olunmuş səviyyəsində tələbatın 

ödənilməsidir
istehsalın son imkanlarına istiqamətlənən tələbatdır
ümumi mənafelər prinsipi üzrə birləşən insanların tələbatıdır
insanların təhsilə, mədəniyyətə, dincəlməyə, yaradıcılığa cəhdinin təmin 

edilməsidir
hər bir insanın zəruri həyat səviyyəsini təmin edən tələbatdır

Sual: Müasir insan tələbatının piramidasının başında nə durur: (Çəki: 1)
sosial tələbat- insanlarla ünsiyyət, dostluq, sevgi və s. tələbat
fizioloji tələbat- yeməyə, suya, paltara, mənzilə və s. tələbat
təhlükəsizliyə tələbat- xarici düşmənlərdən, cinayətkarlardan, yoxsulluqdan 

müdafiə, xəstəlik zamanı köməyə tələbat
hörmətə və nəvazişə olan tələbat-digər insanlar tərəfindən hörmət
özünü reallaşdırmağa tələbat- insanın qabiliyyətlərinin və imkanlarının 

təkmilləşdirilməsi

Sual: İstehsal imkanları nədir? (Çəki: 1)
istehsal proseslərinin yerinə yetirilməsinin üsul və vasitələri haqqında biliklərin 

məcmusudur
məhduddur və təkrar istehsal olunmayan resursdur
resurslardan tam istifadə şəraitində məhsul buraxılışının ən yüksək həcmidir
idarəetmədə iqtisadi qərarların müəyyən edilməsi və təhlili prosesində istifadə 

olunan məlumatlardır
bunların hamısı doğridir

Sual: Nemət nədir? (Çəki: 1)
istehsal prosesində istifadə olunan bütün təbii resurslardır
yeni predmetlər yaratmır, lakin insanlara fayda verir, onların tələbatını ödəyir
həyatın obyektiv zəruri şərtidir
insanların bilavasitə və yaxud dolayı yolla tələbatını ödəyən, fayda və rahatlıq 

gətirən məhsuldur
bunların hamısı doğrudur

Sual: Nemətin resurstutumluğu dedikdə nə başa düşülür: (Çəki: 1)
nisbətən məhdud miqdarda istehsal olunan nadir nemətlər
istehsal amillərindən istifadə və onların yaradılması prosesi
insan əməyi ilə yaradılan məhsullar
faydalılıq vasitəsilə insanların tələbatının ödənilməsi prosesi
bunların hamısı doğrudur

Sual: Cəmiyyətin tələbatı sonsuzdur, əmtəə və xidmətlərin istehsalı üçün zəruri 
resurslar məhduddur. Bu ziddiyyət necə həll olunur: (Çəki: 1)



tələbatın artması qanunu ilə
iqtisadi seçim yolu ilə
qənaət yolu ilə
iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi yolu ilə
iqtisadiyyatın açıqlıq dərəcəsi ilə

Sual: İstehsal imkanları əyrisində məhsullardan birinin istehsalının artmasına uyğun 
olaraq: (Çəki: 1)

o biri məhsulun istehsalı aşağı düşür
o biri məhsulun istehsalı artır
o biri məhsulun istehsalının həcmi sabit qalır
heç biri düz deyil
hamısı düzdür

Sual: Əgər ölkə özünün bütün maddi və əmək ehtiyatlarını istifadə edərsə, hər hansı 
məhsuldan coxlu miqdarda: (Çəki: 1)

istehsal oluna bilməz
mümkün ehtiyatları artırmaqla istehsal oluna bilər
mümkün ehtiyatları artırmaqla istehsal oluna bilməz
ehtiyatların yenidən bölgüsü ilə istehsal oluna bilər
yalnız başqa ölkələrlə ticarətin artırılması əldə oluna bilər

Sual: İqtisadi tələbatlar bunlardır: (Çəki: 1)
maddi nemətlər və xidmətlərin alınması yolu ilə ödənilə bilən tələbatlar
insan üçün zəruri olan nemətlər
təbii resurslar, kapital və əmək
insanın bütün tələbatları
bütün cavablar doğrudur

Sual: ”Resurs” məhfumunun hansı tərifi daha dəqiqdir: (Çəki: 1)
nemətlərin yaradılmasında istifadə olunan bilən istehsal amilləridir
insan kapitalı, torpaq, texnologiyadır
torpaq, əmək və kapitaldır (insan və pul)
istehsal prosesində iştirak etməyə hazır olan insanlardır
heç biri doğru deyil

Sual: Əvəzetmə efekti göstərir ki, qiymətlərin dəyişməsi ilə alıcının istehlakının 
quruluşunda dəyişlik baş verir? (Çəki: 1)

əvəzetmə effekti qiymətlərin dəyişməsi ilə istehlakın quruluşunda dəyişiklik baş 
verir 

əvəzetmə effekti istehsalın strukturundakı dəyişikliyi göstərir
əvəzetmə effekti bazara daxil olan istehsalçıların sayının çoxluğunu göstərir
əvəzetmə effekti bazara daxil olan istehlakçıların sayının çoxluğunu göstərir
əvəzetmə effekti bazara daxil olan həm istehsalçıların, həm də istehlakçıların 

sayının artmasını göstərir



Sual: Bütün istеhsal amillərinin səmərəlliyini özündə əks еtdirən, istеhsal amillərinin 
«komplеks» göstəricisi: (Çəki: 1)

gəlir
rеnta
mənfəət 
faiz
əmək haqqı

Sual: Istеhsal amillərindən birinin qiyməti dəyişərsə nə dəyişər? (Çəki: 1)
istеhsal xərcləri
daxili xərclər
xarici xərclər
orta xərclər
dəyişən xərclər

Sual: İstehsal imkanları əyrisində ehtiyatların tam istifadə olunmasını göstərən: (Çəki: 
1)

istehsal imkanlarından kənarda yerləşən nöqtədir
istehsal imkanları daxilində yerləşən nöqtədir
istehsal imkanları əyrisinin üzərində yerləşən nöqtədir
bütün cavablar doğrudur
bütün cavablar doğru deyil

Sual: İstehsal səmərəlidir-əgər: (Çəki: 1)
əmək resurslarından tam istifadə olunması təmin olunub
bütün resurslardan tam istifadə edilib
istehsal resurslarından tam istifadə olunub
istehsal amillərinin məhsuldarlığının azalması qanunu istehsalda fəaliyyət 

göstərir
təbii resurslardan tam istifadə olunması təmin olunub

Sual: Universitetdə tələbələrin təhsil almasının qiymətliliyi əks olunur: (Çəki: 1)
təqaüdün miqdarı
təhsili ataraq, işləyərək əldə edəcək maksimum əmək haqqı
orta statistik mütəxəssisin təhsilinə dövlətin xərcləri
tələbənin saxlanılmasına valideynlərin çəkdiyi xərclər
bütün cavablar doğrudur

Sual: İqtisadi maraq: (Çəki: 1)
iqtisadi münasibətlər formasıdır
mənimsəmə ilə əlaqədardır
tələbatların ödənilməsi ilə bağlıdır
bütün cavablar düzgündür
cavablar doğru deyil



Sual: Əmək predmetləri bunlardır: (Çəki: 1)
alətlər, mexanizmlər, maşınlar, avtomatlar
təbiətin verdiyi faydalı qazıntılar
binalar, yollar, kanallar
emal olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş xammal
əmək haqqı, alətlər

Sual: Institutsional iqtisadiyyat nədir? (Çəki: 1)
sosial cərəyandır
qlobal problеmdir
formal və qеyri-formal qaydaların məcmusudur
standart məhdudiyyətdir
bunların hamısı doğrudur

Sual: Institusional baxımından formal qanunlar və qеyri-formal qaydalar hansılardır? 
(Çəki: 1)

transaksion xərclər konsеpsiyası
mübadilənin şəxsləndirilməsi
itgiləri minimumlaşdırmaq
ictimai rifah uyğunsuzluğu
konstitutsiya qanunvеricilik, mülkiyyət hüqüqü, ənənələr, adətlər, əxlaqi qaydalar

Sual: Iqtisadi agentlər arasında iqtisadi nemətlərin, hər şeydən əvvəl iqtisadi 
resursların mənimsənilməsi üzrə münasibətlər: (Çəki: 1)

mənimsəmə
mülkiyyət hüququ
istifadə etmə
sahibkarlıq qabiliyyəti
sahibkar mənfəəti

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 sərəncam vermək
hər hansı əmlakın istifadəsi və onunla əlaqədar sərəncam verilməsi
hər hansı əmlakla əlaqədar sahibolma, istifadə və sərəncam vermə
hamısı doğrudur

Sual: Azərbaycanda özəlləşdirmənin başlıca məqsədləri hansılardır: (Çəki: 1)
təsərrüfat subyektləri üçün xüsusi mülkiyyət və sərbəst rəqabət prinsipləri 

əsasında özü-özünü tənzimləyən bazar iqtisadiyyatı mühitinin yaradılması
xalq təsərrüfatı strukturunun bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq 

yenidən qurulması
milli iqtisadiyyata investisiyaların, o cümlədən xarici investisiyaların cəlb edilməsi



bütün cavablar doğrudur
bütün cavablar doğru deyil

Sual: Qiymətli kağızların buraxılması və satılması yolu ilə formalaşan mülkiyyət: 
(Çəki: 1)

səhmdar cəmiyyəti
order
kredit kartı
elektron pullar
çek

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan nə iqtisadi sistemin vəzifələrinə aid deyil? (Çəki: 1)
məhsul və xidmətlərin istehsalının harada təşkil olunmasını müəyyənləşdirmə 
iqtisadi artımı təmin etmə 
istehsalın nəticələrinin insanlar arasında bölgüsünü müəyyənləşdirmə 
iqtisadiyyatda tam məhsulluğu təmin etmə 
cəmiyyət üzvlərinin rifah halını yüksəltmə

Sual: Iqtisadi sistеm nədir? (Çəki: 1)
məhsuldar qüvvələrdir
iqtisadi münasibətlərdir
istеhsal imkanlarıdır
maddi və qеyri-maddi nеmət və xidmətlər istеhsalının və istеhlakının xüsusi 

əlaqəsidir
hamısı düzdür

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

Sual: Məhdudluq bunlardır: (Çəki: 1)
ancaq sənayeləşmə sistemin səciyyəsi



ancaq sənayeləşməyə qədərki sistemin səciyyəsi
insan tələbatlarının tam ödənilməsinin qeyri-mümkünlüyünü əks etdirən 

konsepsiya
inzibati amirlik sisteminin səciyyəsi
bazar sisteminin səciyyəsi

Sual: Rəqabətin, istehsalçiların həvəsləndirilməsi sisteminin motivlərinin olmadığı, 
istehsal vasitələri üzərində dövlət mülkiyyətinin olduğu iqtisadiyyat necə adlanır? 
(Çəki: 1)

ənənəvi iqtisadiyyat
qarışıq iqtisadiyyat
inzibati -amirlik iqtisadiyyatı
bazar iqtisadiyyatı
qərb inkişaf yolu

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İqtisadi sistemin fərqləndirici meyarları hesab etmək olar: (Çəki: 1)
resurslar üzərində mülkiyyətin forması
koordinasiya mexanizminin növü
iqtisadi artımın tempi
işsizliyin səviyyəsi
A+B

Sual: Qarışıq iqtisadi sistemin xarakterik xüsusiyyətlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
xüsusi mülkiyyət
ictimai təsərrüfat sistemi
rəqabət münasibətinin yaradılması
dövlət planlarının yerinə yetirilməsi üçün müəssisələrin resurslarının 

mərkəzləşdirilmiş fondlaşdırılması
azad sahibkarlıq sisteminin onun əsasını təşkil etməsi

Sual: Sosial yönümlü bazar modeli digərlərindən hansı əlamətinə (xüsusiyyətinə) 
görə fərqlənir? (Çəki: 1)

xüsusi mülkiyyətin çox olmasına 
sosial xərclərin qalıq xarakterində olmasına
güclü sosial siyasət sisteminə malik olmasına
ümumi milli məhsulda dövlət büdcəsinin xüsusi çəkisinin az olmasına



dövlət mülkiyyətinin payının çoxluğuna

BÖLMƏ: 0303
Ad 0303

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sistemin məqsədlərinə aiddir: (Çəki: 1)
tam məşğulluq
iqtisadi artım
iqtisadi azadlıq
iqtisadi səmərəlilik
bunların hamısı doğrudur

Sual: Ənənəvi iqtisadi sistemin xarakterik xüsusiyyətlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin aşağı olması və onun asılılıq xarakteri
bazis münasibətlərinə nisbətən üstqurum münasibətlərinin sürətli inkişafı
heç biri doğru deyil
iqtisadiyyatın çox ukladlılığı
nemətlərin istehsalının ictimai tələbatdan geri qalması

Sual: Bazar iqtisadi sisteminin xarakterik xüsusiyyətlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
istehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyət
azad sahibkarlıq və seçim prinsiplərinə əməl edilməsi
nə alınırsa, onu istehsal etmək prinsipinin hökm sürməsi
iqtisadiyyatın çox ukladlığı
hər bir təsərrüfat subyektinin maksimal mənfəət götürməyə can atması

Sual: Güman edək ki, iqtisadi sistemin bütün resursları elə istifadə olunur ki, bir 
məhsulun istehsalının artması digərinin istehsalının ancaq azalması hesabına ola 
bilər: (Çəki: 1)

səmərəli
səmərəli olmayan
iqtisadi böhran
rasional
qeyri-rasional

Sual: İqtisadi sistem üçün aşağıdakı məsələlərdən əsas olanını göstərin: (Çəki: 1)
istehsalın texniki şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi
inflyasiya və işsizliyin ləğv edilməsi



ədalətli ictimai quruluşun yaradılması
ayrı-ayrı iqtisadi subyektlərin fəaliyyətinin koordinasiyalaşdırılması
məşğulluğun təmin edilməsi

Sual: İnzibati-mərkəzləşdirilmiş sistemin xarakterik xüsusiyyətlərinə aid deyil: (Çəki: 
1)

istehsal vasitələri üzərində ictimai mülkiyyət
istehsalçının istehlakçı üzərində hökmranlığı
nemətlərin istehsalının ictimai tələbatdan geri qalması
istehlak predmetlərinin bölgüsünün mərkəzləşdirilməsi
istehlakçıların istehsalçılar üzərində suverenliyi

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Mikroiqtisadiyyat – iqtisad elminin (iqtisadi nəzəriyyənin) tədqiqat obyektinə 
çevrilmək üçün hansı səviyyədə (çərçivədə) fəaliyyət göstərməlidir? (Çəki: 1)

ölkə 
 regional
milli 
dünya
müəssisə və firma

Sual: Mikroiqtisadiyyatın subyektləri: (Çəki: 1)
ev təsərrüfatı, firma, bank, dövlət
müxtəlif təşkilatlar, dövlət orqanları
ayrı-ayrı insanlar, insan qrupları, təşkilatlar
hamısı doğrudur
heç biri doğru deyil

Sual: Aşağıdakılardan hansı mikroiqtisadiyyatın predmetinə aid deyil: (Çəki: 1)
iqtisadi davranış
iqtisadi subyektlər
iqtisadi nemətlər
iqtisadi məqsədlər
iqtisadi anlayış

Sual: Mikroiqtisadiyyat nəyi öyrənir? (Çəki: 1)



təsərrüfat vahidi səviyyəsində iqtisadiyyatı
dövlət səviyyəsində təşkil olunan iqtisadiyyatı
kiçik həcmli iqtisadiyyatı
iri həcmli iqtisadiyyatı
yüksək göstəricisi olan iqtisadiyyatı

Sual: Müəssisə fəaliyyətinin tənzimlənməsinin təsərrüfat daxili mexanizminə aid deyil: 
(Çəki: 1)

marketinq
menecment
iqtisadi həvəsləndirmə
firmanın strategiyası
dotasiyalar

Sual: Müəssisə fəaliyyətinin tənzimlənməsinin tiplərinə aid deyil: (Çəki: 1)
inzibati tip
bazar tipi
qarışıq tip
ənənəvi tip
hamısı düzdür

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bütövlükdə mikroiqtisadiyyat iqtisad elminin (iqtisadi nəzəriyyənin) mühüm 
bölməsi kimi iqtisadi hadisə və prosesləri hansı səviyyədə öyrənir? (Çəki: 1)

ölkə
müəssisə və firma 
region
dünya
qrup ölkələri (birliklər)

Sual: Mikroiqtisadiyyatın yaranmasının tarixi dövrü: (Çəki: 1)
ictimai bölgü
kooperasiya
manufaktura
maşınlı iri sənaye
heç biri düz deyil



Sual: Iqtisad elminin bir sahəsi kimi mikroiqtisadiyyat nəyi öyrənir? (Çəki: 1)
ayrı-ayrı istehlakçı, firma və resurs mülkiyyətçiləri qrupunun iqtisadi davranışını
təsərrüfat subyektlərinin mənfəətini
dünya birliyində iqtisadi münasibətləri
milli iqtisadiyyat səviyyəsində baş verən prosesləri
iqtisadi artımı

Sual: Mikroiqtisadiyyatın tədqiqat istiqamətləri: (Çəki: 1)
iqtisadiyyata dövlətin müdaxiləsi
məhsuldar qüvvələrin quruluşu və inkişafı
iqtisadi münasibətlər və məhsuldar qüvvələr
iqtisadi proseslərin sosial nəticəsi
xərc və məsrəflərin, qazanc və gəlirlərin son hədd şəklində öyrənilməsi

Sual: Mikroiqtisadiyyat: (Çəki: 1)
dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasəti öyrənir
bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi münasibətləri öyrənir
bəşər tarixində maddi nemətlərin istehsalı prosesində insanlar arasındakı 

münasibətləri öyrənir
ev təsərrüfatı, firmaların, bankların, dövlətin iqtisadi fəaliyyətinin mövcudluğu 

şərtində baş verən iqtisadi davranış qaydalarını öyrənir
insanların iqtisadi mənafeyini öyrənir

Sual: Mikroiqtisadiyyatın predmeti: (Çəki: 1)
tələbatın ödənilməsi prosesi
bazarda iqtisadi subyektlərin davranış qaydaları
istehsalın təşkili forması
istehsalın sahə və ərazi quruluşu
iqtisadi inkişafın xüsusiyyətləri

Sual: Mikroiqtisadi tənzimləmə mexanizmi: (Çəki: 1)
müəssisədə istehsalın təşkilinin və idarəedilməsinin forma və metodlarının 

məcmusudur
işgüzar fəaliyyətin həyata keçirilməsinə təsir göstərən şəraitin və hüquqi, iqtisadi, 

təşkilati və sosial amillərin məcmusudur
öz imkanlarını, cəlb edilmiş resursları və maliyyə vəsaitlərini düzgün 

qiymətləndirə bilməkdir
işçinin əmək haqqını ölkə qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş minimum 

məbləğdən az olmayan səviyyədə ödəməkdir
qanunvericilikdə müəyyən edilmiş vergiləri, dövlət sığorta, sosial müdafiə və 

digər fondlara ayırmaları ödəməkdir

BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 6



Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Mikroiqtisadiyyatı iqtisadi münasibət kimi niyə öyrənirik? (Çəki: 1)
yalnız istehsal fəaliyyətinə görə
yalnız əmək haqqı ödədiyinə görə 
mübadilə (hazır əmtəələri) etdiyinə görə
istehlak etdiyinə görə
ictimai istehsalın bütün fazalarını əhatə etdiyinə görə

Sual: Mikroiqtisadiyyatın predmeti tam şəkildə bu fəaliyyətlərdən hansıdır? (Çəki: 1)
tələb
təklif
mübadilə
təkrar istehsal
istehlak prosesi

Sual: Mikroiqtisadi özəklərin qarşılıqlı fəaliyyətinin nəticəsi: (Çəki: 1)
səmərəlilik
dinamiklik
qiymət
 faydalılıq
mənfəət

Sual: Mikroiqtisadiyyatın predmetinə daxildir: (Çəki: 1)
iqtisadi kateqoriyalar
iqtisadi qanunlar
iqtisadi anlayışlar
iqtisadi fəaliyyət və iqtisadi nemətlər
maddi və qeyri-maddi istehsal

Sual: Mikroiqtisadiyyatda qısamüddətli dövr dedikdə hansı zaman kəsiyi nəzərdə 
tutulur? (Çəki: 1)

bütün amillərin dəyişkən olduğu 
bütün amillərin sabit olduğu 
firma tikililərin dəyişdirilmədiyi halda, maşın və avadanlıqların dəyişə bildiyi 
firma nə tikililəri, nə də maşın və avadanlıqları dəyişə bilmədiyi
firmanın fəaliyyətdə olduğu dövr

Sual: Mikroiqtisadiyyat anlayış (kateqoriya) kimi nəyi öyrənir? (Çəki: 1)
ictimai təkrar istehsalı



firma (müəssisə) çərçivəsində münasibətlərin öyrənilməsi
milli iqtisadiyyatla əlaqədar hadisə və prosesləri
dünya ölkələri ilə iqtisadi əlaqələri
regional əlaqələri

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: A.Smitin bazar haqqında təliminin əsas müddəası: (Çəki: 1)
görünməz əl nəzəriyyəsi
əmək bölgüsü
iqtisadi ehtiyatların məhdudluğu
əmək dəyər nəzəriyyəsi
yeniliklərin tətbiqi

Sual: A.Marşallın qiymət nəzəriyyəsinə nə daxil deyil? (Çəki: 1)
istehsal xərcləri
məhsulun faydalılığı 
tələb və təklif
insanların zövqü
istehsalın həcmi

Sual: Bazar iqtisadiyyatının genetik əsaslarına bunlardan hansıları aid etmək olar? 
(Çəki: 1)

inkişaf etmiş əmək bölgüsü və xüsusi mülkiyyət
xüsusi mülkiyyət
ümumi xalq mülkiyyəti
kolxoz-kooperativ təsərrüfat
dövlət mülkiyyəti

Sual: Əmtəə və xidmətlərin istifadə təyinatına görə bazarı hansına aid etmək olar? 
(Çəki: 1)

əmək
kapital 
mənzil
istehlak şeyləri və xidmət əşyaları
oliqapolik bazar



Sual: Bazar: (Çəki: 1)
satış proseslərinin məcmusu
təklifin məcmusudur
əmtəə və xidmətlərin alqı və satqısı proseslərinin baş verdiyi məkan
alıcılar arasında qarşılıqlı münasibətlər
mülkiyyət münasibətləridir

Sual: Bazar mexanizminin əsas ünsürləri hansılardır? (Çəki: 1)
sərbəstlik, bərabərlik, mülkiyyət azadlığı
qiymət, tələb, təklif, rəqabət
tarazlıq, elastiklik, çeviklik
planlaşdırma, tənzimləmə, təşkilatlanma
subsidiyalar, kreditlər, stimullar

Sual: Bunlardan hansını milli bazara aid hesab etmək olar? (Çəki: 1)
daxili bazar
xarici bazar 
dünya bazarı
beynəlxalq bazar
rəqabətli bazar

Sual: Hansı inkişaf etmiş bazar ölkəsi liberal modelə əsasən iqtisadiyyatını inkişaf 
etdirir? (Çəki: 1)

Almaniya
 Isveç
Yaponiya
ABŞ
Çin

Sual: Sosial-demokratik bazar iqtisadiyyatı modeli üçün aşağıdakı amillərdən hansı 
xarakterikdir: (Çəki: 1)

sosial xidmətlərin pulsuz ödənilməsi
dövlət mülkiyyətin yüksək xüsusi çəkisi
dövlət mülkiyyətin yüksək xüsusi çəkisi
dövlətin aktiv sosial siyasəti
dövlət büdcəsində sosial yönümlü vəsaitlərin xüsusi çəkisi

Sual: Azərbaycanda hansı bazar modelini tətbiq etmək daha əlverişlidir? (Çəki: 1)
 Yaponiyanın
ÇXR-nın
ABŞ-ın
Almaniyanın
Rusiyanın



Sual: Bazar iqtisadiyyatının sosial yönümlüyünü əks etdirən model: (Çəki: 1)
Amerika modeli
Isveç modeli
Alman modeli
Yapon modeli
heç biri doğru deyil

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: J.B.Seyin “Bazarlar qanunu”nun əsas mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)
”bütün alınanlar satılıb və bütün satılanlar alınıb”
daxili bazarlarda xaricidəki kimi məhsulllar məhsullarla alınır
alıcı əmtəənin satıcısına təkcə əmək haqqını deyil, həm də mənfəəti ödəməlidir
əmtəələrin bazar qiyməti tələb və təklifin təsiri altında əmələ gəlir
əmtəələrin dəyəri yalnız alıcılar tərəfindən tənzimlənir

Sual: Inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı şəraitində son söz kimə aiddir? (Çəki: 1)
istehsalçıya
istehlakçıya
bazar şəraitinə
təklifə
qiymətə

Sual: Iqtisadi təyinatına görə bazarın obyektinə uyğun gəlməyənini seçin: (Çəki: 1)
əmtəə və xidmətlər (istehlak) bazarı
istehsal vasitələri bazarı
iş qüvvəsi bazarı
qiymətli kağızlar bazarı
oliqopolik bazar

Sual: Əmtəə qruplarına görə bazarın obyektinə uyğun gəlməyənini seçin: (Çəki: 1)
istehsal təyinatlı əmtəə bazarları
istehlak təyinatlı əmtəə bazarları
ərzaq məhsulları bazarı
istehsal amilləri bazarı
«qara» bazar



Sual: Bazar iqtisadiyyatının subyektləri hansılardır? (Çəki: 1)
dövlət orqanları, müxtəlif təşkilatlar, firmalar
ev təsərrüfatları, ictimai təsərrüfatlar
ayrı-ayrı insanlar, insan qrupları, təşkilatlar
ev təsərrüfatları, dövlət, firmalar və müəssisələr
bunların hamısı doğrudur

Sual: Bazar subyektlərinin aktivliyini artıran katalizator hansıdır? (Çəki: 1)
risk
seçim azadlığı
inkişaf etmiş infrastruktura
azad rəqabət
təşəbbüskarlıq

Sual: Bazar iqtisadiyyatının funksiyasına aid olmayanı müəyyənləşdir: (Çəki: 1)
istehsalla istehlak arasında uzlaşma yaradır
alıcı ilə satıcını bir-biri ilə rastlaşdırır
əmtəə istehsalını tənzimləyir
əmtəə istehsalçılarını diferensiallaşdırır
sosial bərabərlik yaradır

Sual: Liberal bazar modeli üçün hansı cəhət xas deyil? (Çəki: 1)
dövlət tənzimlənməsinin məhdud xarakteri
xüsusi mülkiyyətin üstün çəkisi
dövlətin iqtisadiyyata hədsiz müdaxiləsi
ümumi daxili məhsulda dövlət büdcəsinin xüsusi çəkisinin az olması
sosial siyasətin qalıq prinsipinə əsaslanması

Sual: Aşağıdakılardan hansı yalnız bazar modelini səciyyələndirir? (Çəki: 1)
bir satıcı və bir alıcı 
məhsulların çox çeşidliliyi 
sabit xərclər çox olduqda 
qiymət son hədd xərclərinə bərabərdir
qiymət son hədd xərclərindən artıqdır

Sual: Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı modelinin formalaşmasının başlıca vasitəsi 
kimi hansı amil çıxış edir? (Çəki: 1)

gəlirlərin və məşğulluğun dövlət tənzimlənməsi
dövlət mülkiyyətinin xüsusi çəkisi
mülkiyyətin özəlləşdirilməsi
mülkiyyətin milliləşdirilməsi
xüsusi mülkiyyətin mövcud olması

Sual: Liberal bazar modelinin xarakterini hansı amil müəyyən edir? (Çəki: 1)



dövlət tənzimlənməsi
iqtisadiyyatda xüsusi mülkiyyətin aparıcı mövqeyi
kredit-pul sistemi
dövlət sektorunun xüsusi çəkisi
xüsusi mülkiyyətin mövcud olması

Sual: Bazar iqtisadiyyatı modellərini formalaşdıran ümumi cəhətlərdən biri yanlışdır: 
(Çəki: 1)

mülkiyyətin çoxnövlüyü
rəqabət mühütü
sahibkarlıq fəaliyyəti
coğrafi mövqe
azad bazar qiymətləri

Sual: Hansı bazar iqtisadiyyatı modelində xüsusi mülkiyyətin çəkisi daha çoxdur? 
(Çəki: 1)

sosial-demokrat
liberal
sosial
sosial və liberal
sosial-demokrat və sosial

BÖLMƏ: 0503
Ad 0503

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bazar iqtisadi münasibətlərin bütün tərəflərini özündə birləşdirən kateqoriya 
kimi nəyə görə o iqtisadi nəzəriyyə elminin tədqiqat obyektinə və predmetinə çevrilir? 
(Çəki: 1)

istehsal prosesilə məşğul olduğuna görə
əmtəələrin alqı-satqısını yerinə yetirdiyinə görə 
bölgü ilə məşğul olduğuna görə 
istehlaka görə
iqtisadi münasibətə çevrilərək bütünlükdə iqtisadi hadisə və prosesləri məcmu 

halında əhatə etdiyinə görə

Sual: Azad bazar təsərrüfatının səciyyəsi hesab olunur: (Çəki: 1)
rəqabət iştirakçılarının qeyri-məhdud sayı
bazar informasiyasının azad əldə olunması
iqtisadiyyatda hökumətin məhdud rolu



sərbəst daxil olma
bütün cavablar doğrudur

Sual: Bazar hansı çətin problemi asanlıqla həll edir? (Çəki: 1)
müxtəlif dövlətlər arasında ticarətin həyata keçirilməsi
insanların maddi tələblərinin ödənilməsi
nələrin, necə və kim üçün istehsal edilməsi
müxtəlif məhsul növlərinin istehsalını
optimal ərazi proporsiyalarının müəyyən edilməsi 

Sual: Bazar konsepsiyasında inhisar və rəqabət problemini tədqiq etməmişdir: (Çəki: 
1)

Şumpeter
E. Çemberlin
C. Robinson
C. Keyns
Robinson və Çeniberlin

Sual: Amerika modeli üçün xarakterik olmayan hal hansıdır: (Çəki: 1)
bazar mexanizminin sərbəst və səmərəli fəaliyyəti
firmaların rəhbərlərinin və işçilərinin gəlirləri arasında ciddi fərqlərin olması
aztəminatlı əhali qrupları üçün minimum yaşayış şəraitinin təmin edilməsi
dövlətin birbaşa investisiyalarından iqtisadiyyatda geniş istifadə olunması
sosial siyasətin qalıq prinsipi əsasında həyata keçirilməsi

Sual: İsveç modeli üçün xarakterik hal hansıdır: (Çəki: 1)
müəssisələrdə güclü həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyəti
kasıblar və dövlətlilər arasında kəskin sosial təbəqələşmə
iqtisadiyyatda plan və bazar mexanizmlərinin vəhdəti
ölkədə azad iqtisadi zonaların geniş yayılması
sosial siyasətin qalıq prinsipi əsasında həyata keçirilməsi 

Sual: İqtisadi modelləri formalaşdıran prinsiplər hansılardır: (Çəki: 1)
iqtisadi
siyasi
sosial
ideoloji
bunların hamısı doğrudur

Sual: Sosial-demokratik bazar iqtisadiyyatı modeli üçün aşağıdakı amillərdən hansı 
xarakterikdir: (Çəki: 1)

sosial xidmətlərin pulsuz ödənilməsi
dövlət mülkiyyətin yüksək xüsusi çəkisi
dövlət mülkiyyətin yüksək xüsusi çəkisi



dövlətin aktiv sosial siyasəti
dövlət büdcəsində sosial yönümlü vəsaitlərin xüsusi çəkisi

Sual: L.Valrasın iqtisadi tarazlıq problemində başlıca cəhət: (Çəki: 1)
bazar qiyməti son xərclərə bərabərdir
istehsal amillərilə tələb və təklif bərabərdir
əmtəə və xidmətlərin tələb və təklifi bərabərdir
əmtəələrin qiyməti istehsal xərclərilə uyğun gəlir
əmtəələrin qiyməti istehsal xərclərinə uyğun gəlmir

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bazarın meydana gəlməsi cəmiyyətin inkişafının tarixən hansı dövrünə təsadüf 
edir? (Çəki: 1)

eramızdan əvvələ
qədim dövrə
orta əsrlərə
azad rəqabət
inhisarçı rəqabət

Sual: Bazar iqtisadi münasibət kimi sistem halında iqtisadi fəaliyyət baxımından 
ictimai təkrar istehsalı özündə necə əks etdirir (ifadə edir)? (Çəki: 1)

istehsal dairəsi]
tədavül sferası
mübadilə prosesi
istehlak prosesi kimi
təkrar istehsalın bütün mərhələlərini özündə ehtiva etmək kimi

Sual: Bazarın neçə tipi mövcuddur? (Çəki: 1)
 iki
üç
dörd
beş 
altı

Sual: Sosial-iqtisadi mahiyyətinə görə bazarı funksiyasına görə necə başa düşmək 
olar? (Çəki: 1)



istehsalçıların və istehlakçıların görüşdüyü yer, məkan
resursların (əmək vasitələrinin və predmetinin) daşınması
əmtəə və xidmət nemətlərinin saxlanması
əmtəələrin bölüşdürülməsi
əmtəələrin növ və çeşidlənməsi

Sual: Bazar iqtisadiyyatı üçün göstərilən elementlərdən hansı daha mühüm hesab 
edilir? (Çəki: 1)

səmərəli həmkarlar
dövlət tənzimlənməsi
sahibkarların ölçülüb-biçilmiş fəaliyyətləri
bazarda fəal rəqabət
ictimai əmək bölgüsü

Sual: Bazar nədir: (Çəki: 1)
əmtəə istеhsalıdır
ictimai əmək bölgüsüdür
əmtəə mübadiləsinin təzahür formasıdır
natural təsərrüfatdır
hamısı doğrudur

Sual: Aşağıdakılardan biri bazarın obyektlərinə daxil deyil: (Çəki: 1)
istehsal vasitələri bazarı
qiymət bazarı 
iş qüvvəsi bazarı
mənzil bazarı
informasiya məhsulları bazarı

Sual: Bazar: (Çəki: 1)
alqı-satqı əməliyyatlarının məcmuu
tələb və təklifin qarşılıqlı təsiri
satıcılar və alıcılar arasında qarşılıqlı münasibətlər
istehsal, bölgü, mübadilə və istehlak proseslərini əhatə edən insanlar arasında 

iqtisadi münasibətlər sistemi
məhsul əmtəə şəklində olan zaman mübadilənin iqtisadi forması 

Sual: Əmtəədə təcəssüm edən əməyin ikili xarakterini kim aşkarladı: (Çəki: 1)
U.Petti
A.Smit
D.Rikardo
K.Marks
J.B.Sey



Sual: Faydalılıq həddi nəzəriyyəsinin yaradıcıları hansı məktəbin nümayəndələridir? 
(Çəki: 1)

merkantilistlər
fiziokratlar
klassiklər
avstriya məktəbi
 neoklassiklər

Sual: Əmtəə istehlak dəyəri olmaq etibarı ilə hansı əməyin məhsuludur? (Çəki: 1)
fərdi
xüsusi
ümumi
konkret
abstrakt (mücərrəd)

Sual: Əmtəənin mübadilə dəyərini aşkarlamaq üçün əmtəə hansı prosesdə olmalıdır 
(keçməlidir)? (Çəki: 1)

 istehsal
 bölgü
mübadilə
istehlak
təkrar istehsal

Sual: Əməyin intensivləşməsi dəyəri artırmaqla ona hansı proporsiyada (nisbətdə) 
təsir edir? (Çəki: 1)

 tərs
düz
nisbi
ekvivalent
ümumi

Sual: Əmtəə təsərrüfatının təşkili formaları hansılardır? (Çəki: 1)
müəssisələr, zavodlar, digər təsərrüfatlar
sadə, kapitalist, planlı
firmalar, kompaniyalar, inhisarlar
səhmdar cəmiyyətləri, kooperativlər, fermer təsərrüfatları
xüsusi və dövlət

Sual: Əmtəə: (Çəki: 1)
istehlak dəyəri olan nemətlər 
insan əməyinin nəticəsi olan məhsullar
insan əməyinin nəticəsi olmayan məhsullar
mübadilə üçün nəzərdə tutulan əmək məhsulu
faydalılığı olan nemətlər



Sual: Bazar infrastrukturunun əsas elementləri hansılardır? (Sürət 08.06.2011 
10:09:09) (Çəki: 1)

nəqliyyat vasitələri, rabitə vasitələri, bazar meydanları
əmtəələr, xidmətlər, qarşılıqlı əlaqələr
müəssisələr, fabriklər, zavodlar
banklar, birjalar, yarmarkalar, lizinq kompaniyaları
satış bazarları, mağazalar

Sual: Bazar infrastrukturunun tərkib hissəsinə aid olmayanını müəyyən edin: (Sürət 
08.06.2011 10:10:15) (Çəki: 1)

əmtəə birjası
fond birjası
valyuta birjası
kommersiya bankları
müəssisələr

Sual: Birja latın sözü «bursa» olub: (Sürət 08.06.2011 10:10:31) (Çəki: 1)
”dəri çanta” deməkdir 
pul kütləsi deməkdir
mənası imza deməkdir 
kiçik mənasını daşıyır
idarəetmə mənasını daşıyır

Sual: Birja nədir? (Sürət 08.06.2011 10:10:58) (Çəki: 1)
bazar strukturunun еlеmеntidir
istehsalın təşkilidir
informasiya fəaliyyətidir
qiymətlərin təyinidir
istehlakın təşkilidir

Sual: Aşağıdakı amillərin hansı tələbi daha çox stimullaşdırılır? (Sürət 08.06.2011 
10:19:11) (Çəki: 1)

qiymətin aşağı olması
əmtəələrin bolluğu
əmtəələrin çatışmazlığı
dövlətin sosial yardımı
insanların tələbatı

Sual: Bazar tələbinə təsir etməyən amil: (Sürət 08.06.2011 10:19:26) (Çəki: 1)
istehlakçıların gəlirləri
qarşılıqlı əvəz olunan əmtəələrin qiyməti
ehtiyatların qiyməti
alıcıların sayı
istehsalçıların gəlirləri



BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bazar anlayışı əmtəə-pul münasibətlərinin tarixi inkişafı nəticəsində müasir 
inkişaf səviyyəsinə, pilləsinə çatmışdır ki, bu gün biz bazarda hansı struktura malik 
sistem kimi baxmalıyıq? (Çəki: 1)

sadə 
mürəkkəb və çoxtərəfli struktura malik olan
kortəbii
 tənzimlənən
oliqapolik

Sual: Bazar deyərkən biz ümumi halda əmtəələrin alqı-satqısı ilə fəaliyyəti, yəni 
əmtəələrin tədavülü və mübadiləsi prosesini başa düşürük ki, bu baxımdan da o 
hansı kapitalın fəaliyyətinə əsaslanır? (Çəki: 1)

borc
ticarət
sənaye
maliyyə
səhm qoyuluşuna

Sual: Dünya bazarı nədir? (Çəki: 1)
müvazinətli bazar
milli bazarın bеynəlxalq səviyyədə məcmusu
inkişaf еtmiş bazar
formalaşmış bazar
inkişaf etməkdə olan bazar

Sual: Subyеktlərə görə hansı bazar daha çox üstünlük təşkil еdir? (Çəki: 1)
alıcı bazarı
milli bazarı
rеgion bazarı
qıtlıq bazarı
satıcı bazarı

Sual: Bazarın və əmtəə təsərrüfatının yaranmasının ümumi şərti hesab etmək olar: 
(Çəki: 1)

pulun yaranmasını



əmək bölgüsünü
sənayenin inkişafını
kənd təsərrüfatının inkişafını
nəqliyyatın inkişafını

Sual: Azad bazar münasibətləri şəraitində istehsal olunmuş əmtəələrin hansı 
miqdarda və hara daxil olmasını kim təyin edir: (Çəki: 1)

dövlət
satıcılar
alıcılar
istehsalçılar
istehlakçılar

Sual: Dəyəri hansı əmək yaradır? (Çəki: 1)
konkret
abstrak (yəni mücərrəd)
 ümumi
xüsusi
fərdi

Sual: Pul da əmtəədir, onun dəyəri və istehlak dəyəri var və bütün əmtəələr üçün 
vahid ümumi ekvivalent rolu oynayan əmtəə rolunu oynamaq üçün nə cür istehlak 
dəyəri olmalıdır? (Çəki: 1)

ümumi
xüsusi
fərdi
ictimai
konkret

Sual: Əmək məhsuldarlığının artması dəyərin kəmiyyətinə hansı nisbətdə dəyişir? 
(Çəki: 1)

düz
tərs (əks)
azaldır
 çoxaldır
dəyişmir

Sual: Pulun hansı funksiyasında həqiqi, real olaraq puldan deyil – fikrən, xəyalən 
puldan istifadə edilir? (Çəki: 1)

pul dəyər ölçüsüdür
tədavül vasitəsidir
tədiyə vasitəsidir
dəfinə və yaxud da yığım vasitəsidir
dünya pulu funksiyasını yerinə yetirir



Sual: Əmtəənin bazar dəyəri hansı əmək məsrəflərinə əsasən müəyyən olunur? 
(Çəki: 1)

fərdi
ictimai-zəruri əmək məsrəfinə
xüsusi
sadə
mürəkkəb

Sual: Əmtəə istehsalının meydana gəlməsi üçün hansı əmək bölgüsü zəruridir: (Çəki: 
1)

təbii əmək bölgüsü
ictimai əmək bölgüsü
daxili əmək bölgüsü
milli əmək bölgüsü
ərazi əmək bölgüsü

Sual: Hansı təsərrüfatlar sadə əmtəə istehsalına aid edilir? (Çəki: 1)
iri zavodlar və fabriklər
dövlət müəssisələri
xırda əmtəə istehsalının təsərrüfatları
səhmdar cəmiyyətinin təsərrüfatları
bütün xüsusi təsərrüfatlar

Sual: İctimai təsərrüfatın əsas formaları hansılardır: (Çəki: 1)
natural, əmtəə (bazar), planlı-amirlik təsərrüfatı
natural, əmtəə (bazar), kapitalist təsərrüfatı
natural, planlı-amirlik təsərrüfatı, sosialist təsərrüfatı
əmtəə (bazar), planlı-amirlik təsərrüfatı, kapitalist təsərrüfatı
kapitalist təsərrüfatı, sosial təsərrüfatı, kommunist təsərrüfatı

Sual: Əmtəə birjasının dünya təcrübəsində rolu nədən ibarətdir? (Sürət 08.06.2011 
10:11:17) (Çəki: 1)

dünya dövriyyəsini əsas mallarla təmin edir
dünya bazarında əmtəələrin qiymət tarazlığını təmin edir
dünya bazarının daha effektli sektoruna pul axınını təmin edir
dünya ticarətinin müxtəlif bazarlarının vəziyyəti və inkişafı haqqında informasiya 

verir
satış auksionlarını formalaşdırır

Sual: Aşağıdakılardan qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirdiyi bazar adlanır: 
(Sürət 08.06.2011 10:11:32) (Çəki: 1)

hərrac
lizinq
fond birjası



əmtəə birjası
yarmarka

Sual: Auksionlar nə ilə məşğuldur? (Sürət 08.06.2011 10:11:49) (Çəki: 1)
xidmətlərin satışı ilə
xüsusi nadir əmtəə növlərinin satışı ilə
daşınmaz əmlakın satışı ilə
xammalın satışı ilə
müasir texnologiyanın satışı ilə

Sual: Bütün müəssisələrin və təsərrüfatların alqı-satqısı ilə hansı birjalar məşğuldur? 
(Sürət 08.06.2011 10:12:02) (Çəki: 1)

yarmarkalar
valyuta birjaları
lizinq kompaniyaları
əmtəə birjaları
sığorta kompaniyaları

Sual: Fond birjalarını digərlərindən fərqləndirən əsas cəhət nədir? (Sürət 08.06.2011 
10:12:21) (Çəki: 1)

müvəqqəti fəaliyyətdə olması
daimi iş yeri və iş saatının mövcudluğu
ildə bir və ya bir neçə dəfə keçirilməsi
milli olması
qloballığı

Sual: Qiymətli kağızların alqı-satqısı ilə məşğul olan birja: (Sürət 08.06.2011 
10:12:40) (Çəki: 1)

fond birjası
əmtəə birjası
əmək birjası
iş qüvvəsi birjası
auksionlar

Sual: Lizinq – bu: (Sürət 08.06.2011 10:13:38) (Çəki: 1)
dövlətlərarası istiqraz vərəqəsidir
beynəlxalq kreditdir
beynəlxalq uzunmüddətli kreditdir
veksel kreditidir
maşın və avadanlıqların satışıdır

Sual: Bazar infrastrukturuna aiddir: (Çəki: 1)
banklar
yarmarkalar



valyuta birjaları
fond birjaları
bütün cavablar doğrudur

Sual: Tələb qanunu aşağıdakı hallarda fəaliyyət göstərmir: (Sürət 08.06.2011 
10:19:57) (Çəki: 1)

əmtəələrin qıtlığı şəraitində 
əgər əmtəələrin əvəzedicisi olmazsa
inflyasiya gözləmələri ilə əlaqədar
tələbin az keyfiyyətli məhsullardan daha yüksək keyfiyyətli məhsullara keçdiyi 

zaman
bütün cavablar doğrudur

Sual: Tələb azalarsa, tələb əyrisinin yerdəyişməsi: (Sürət 08.06.2011 10:20:18) (Çəki: 
1)

aşağı və sola
saat əqrəbi istiqamətində dövr edir
yuxarı və sağa
saat əqrəbinin əksi istiqamətində dövr edir
aşağı sağa

BÖLMƏ: 0603
Ad 0603

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı bazar iqtisadiyyatının xarakterik cəhətlərinə aid deyil: 
(Çəki: 1)

çoxmülkiyyətçilik
bərabərlik 
azadlıq
iqtisadi asılılıq
ictimai əmək bölgüsü

Sual: Bazar anlayışı (kateqoriyası) ümumiyyətlə götürdükdə təkrar istehsalın hansı 
fazasına aiddir? (Çəki: 1)

 istehsal
bölgü
mübadilə
istehlak
ictimai istehsal



Sual: Bazar anlayışının məzmununa uyğun gəlməyən tərifi müəyyənləşdir: (Çəki: 1)
bazar – iqtisadi münasibətlərdə tələblə təklifin məcmusudur
bazar – ayrı-ayrı əmtəələr və xidmətlər üzrə bir qrup adamların sövdələşməsi ilə 

baş verən sıx fəaliyyət münasibətləridir
bazar – ticarət aparmaq üçün adamların bir-birilə hər hansı qarşılıqlı fəaliyyətidir
bazar – əmtəə-pul mübadiləsidir
bazar – sosial ədalət yaradan fəaliyyətdir

Sual: Bazar iqtisadiyyatının əsas xarakterik cəhətləri hansılardır? (Çəki: 1)
xüsusi sahibkarlıq, əmtəə istehsalı, mübadilə
ticarət, mübadilə, gəlir bölgüsü
xüsusi sahibkarlıq, iqtisadi azadlıq, azad rəqabət, təşəbbüskarlıq
azadlıq, bərabərlik, iqtisadi ədalət
pulun istifadəsi və alqı-satqısı

Sual: Ictimai əmək bölgüsünə əsasən sələm və faiz kapitalları meydana gəlib özləri 
də hakim və müstəqil kapital formaları kimi fəaliyyət göstərmişlər, kapitalizmin 
meydana gəlməsi ilə kapitalın bu formaları öz müstəqilliklərini itirib asılı kapitala 
çevrildilər. Bu halda onlar hansı kapitaldan asılı oldular? (Çəki: 1)

 borc
 ticarət
 sənaye
maliyyə
əmtəə

Sual: Bazarın yaranma şərtlərinə nə aiddir: (Çəki: 1)
ictimai əmək bölgüsü
pulun yaranması
xüsusi mülkiyyətə əsaslanan əmtəə istehsalçılarının iqtisadi cəhətdən 

əsaslandırılması
mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin yaranması
ictimai əmək bölgüsü, pulun yaranması

Sual: Azad bazar təsərrüfatının səciyyəvi xüsusiyyəti hesab olunur: (Çəki: 1)
rəqabət iştirakçılarının qeyri-məhdud sayı
bazar informasiyasının azad əldə olunması
iqtisadiyyatda hökümətin məhdud rolu
bütün cavablar doğrudur
bütün cavablar doğru deyil

Sual: Əmtəə istehsalını zəruri edən şərtlər: (Çəki: 1)
ictimai əmək bölgüsü
istehsalçıların iqtisadi cəhətdən tədris olunması
istehsalçıların müstəqilliyi



bütün cavablar doğrudur
satıcılar arasında iqtisadi əlaqələr

Sual: Pul tədavülü qanunu nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)
pul aqreqatlarının cəmini
pulun funksiyalarını
tədavül üçün zəruri olan pulun miqdarını
tədavüldən çıxan pul kütləsini
pulun sistemlərini

Sual: Hansı halda əmtəə tələblərə cavab verir və normal hesab olunur: (Çəki: 1)
gəlirin artması ilə istehlakçının istehlakı artır
əmtəə istehlakçısının sağlamlığına ziyan deyil
qiymətin aşağı düşməsi ilə həmin əmtəədən çox alınır
qiymətin artması ilə istehlakçı aldığı əmtəənin miqdarını dəyişmir
bütün cavablar doğru deyil

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 özünün tələbatlarını ödəmək üçün məhsul istehsalını nəzərdə 

tutmur

Sual: Aşağıdakı əməliyyatlardan hansını lizinq kompaniyaları həyata keçirir? (Sürət 
08.06.2011 10:14:06) (Çəki: 1)

əmtəələrin topdan satışı
texnologiyanın icarəsi
işə düzəltmə
əmtəələrin mövsümi satışı
valyuta mübadiləsi

Sual: Bazar infrastrukturu anlayışının düzgün tərifini müəyyən edin: (Sürət 
08.06.2011 10:14:19) (Çəki: 1)

iqtisadiyyatın ümumi quruluşunda bazar sisteminə xidmət edən və onun fəaliyyəti 
üçün zəruri şərait yaradan tərkib hissədən ibarətdir

sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşmasına xidmət edən sahədir
silahlı qüvvələrin həyat fəaliyyətini təmin edən obyekt və tikililərin tərkib 

hissəsindən ibarətdir
ölkənin maddi istehsalı ilə bilavasitə əlaqədar olan sahələrin məcmusudur
iş qüvvəsinin təkrar istehsalı və ölkə əhalisinin həyat fəaliyyəti üçün normal 

şəraitin yaradılmasına xidmət edən sahədir



Sual: Broker: (Sürət 08.06.2011 10:14:34) (Çəki: 1)
əmtəə, qiymətli kağızlar və valyuta birjasında vasitəçilik edən şəxsdir 
müstəqil hüquqi şəxsdir
birja bülleteni və reklam informasiyalarını dərc etdirən şəxsdir
qanunla sahibkarlıq fəaliyyəti hüququndan məhrum edilmiş fiziki şəxsdir
 yerli dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanının nümayəndəsidir

Sual: Diler: (Sürət 08.06.2011 10:14:47) (Çəki: 1)
fond birjasının üzvü olan ayrıca şəxs, firma başa düşülür
müstəqil hüquqi şəxsdir
birja bülleteni və reklam informasiyalarını dərc etdirən şəxsdir
qanunla sahibkarlıq fəaliyyəti hüququndan məhrum edilmiş fiziki şəxsdir
yerli dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanının nümayəndəsidir

Sual: Milli pul vahidinin məzənnəsində baş verən dəyişikliklər harada qeydə alınır? 
(Sürət 08.06.2011 10:15:10) (Çəki: 1)

fond birjalarında
yarmarkalarda
valyuta birjalarında
banklarda
reklam kompaniyalarında

Sual: Dünya ticarətində əmtəə birjalarının rolu nədən ibarətdir: (Çəki: 1)
əsas dünya əmtəə dövriyyəsini təmin edir
mühüm dünya əmtəələrinin müvazinət qiymətlərinin müəyyənləşdirir
dünya iqtisadiyyatının daha səmərəli sahələrinə pul axınını təmin edir
dünya ticarətinin müxtəlif bazarlarının vəziyyəti və inkişafı haqqında məlumat 

verir
bütün cavablar doğrudur

Sual: Tələb əyrisi göstərir ki: (Sürət 08.06.2011 10:20:39) (Çəki: 1)
qiymətlərin yüksəlməsi ilə istehlak artır 
alıcıların gəlirləri azalmaqla istehlak aşağı düşür 
qiymətlərin yüksəlməsi ilə istehlak azalır 
gəlirlərin və istehlakın səviyyəsi sabit qalır
gəlirlərin və istehlakın səviyyəsi sabit qalmır 

Sual: Əgər inhisarçının son xərcləri müsbətdirsə, onda o, öz istehsalını başlayır 
orada, harada ki: (Sürət 08.06.2011 10:20:50) (Çəki: 1)

tələbin elastikliyi birdən böyükdür
tələbin elastikliyi vahidə bərabərdir
tələbin elastikliyi birdən kiçikdir
tələbin elastikliyi sıfra bərabərdir
bunların hamısı doğrudur



Sual: Texnologiyanın təkmilləşdirilməsi necə yerdəyişməyə səbəb olur: (Sürət 
08.06.2011 10:21:08) (Çəki: 1)

tələb əyrisinin yuxarı və sağa
tələb əyrisinin aşağı və sağa
təklif əyrisinin aşağı və sağa
təklif əyrisinin aşağı və sola
təklif əyrisinin yuxarı və sola

Sual: Əmtəə və xidmətlər bazarında müvazinət yaratmaq üçün: (Sürət 08.06.2011 
10:21:29) (Çəki: 1)

tələb təklifə bərabər olmalıdır
qiymət istehsal xərcləri ilə mənfəətin cəminə bərabər olmalıdır
texnologiyanın səviyyəsi tədricən dəyişməlidir
tələbin həcmi təklifin həcminə bərabər olmalıdır
tələbin həcmi təklifin həcminə bərabər olmamalıdır

Sual: Aşağıdakılardan hansı bazar fəaliyyətinə aid deyil: (Çəki: 1)
ev şəraitində yeməyin hazırlanması
dövlət tərəfindən işsizliyə görə müavinət
həyətyanı sahədə öz şəxsi istehlakı üşün tərəvəzin yetişdirilməsi
bütün cavablar doğrudur
bütün cavablar doğru deyil

Sual: Təklifin elastikliyi, bu: (Çəki: 1)

cavablar doğru deyil
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Sual: Inhisarların yaranması səbəbləri hansılardır? (Çəki: 1)
iqtisadiyyatın inkişafı
sahibkarların gəlirlərinin artması
alıcıların sayının artması
kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsi
dövlətin iqtisadi siyasəti

Sual: Dövlət hansı yolla inhisarların fəaliyyətinə mane olur? (Çəki: 1)
bazarı tənzimləməklə
qiymətləri tənzimləməklə
antiinhisar siyasəti həyata keçirməklə
iqtisadiyyatın sahə quruluşunu tənzimləməklə
iqtisadiyyatın ərazi quruluşunu təkmilləşdirməklə

Sual: Azad rəqabət mexanizminin başlıca müsbət səmərəsi nədə istifadə olunur? 
(Çəki: 1)

istehlakın artmasında
istehsalın stimullaşdırılmasında
müəssisənin normal fəaliyyətində
dövlətin gəlirlərinin artmasında
gəlirlərin yenidən bölgüsündə

Sual: Inhisarçılığın güclənməsi iqtisadiyyatın inkişafına necə təsir göstərir? (Çəki: 1)
müsbət
mənfi
təsir etmir
əmək məhsuldarlığını artırır
məhsul istehsalını artırır

Sual: Hansı amil azad rəqabətin zəifləməsini şərtləndirir? (Çəki: 1)
alıcıların sayının artması
məhsulun miqdarının artması
iqtisadiyyatda inhisarçılıq
dövlətin iqtisadi siyasəti
alıcıların davranışı

Sual: Inhisar birliyinin belə forması yoxdur: (Çəki: 1)
karter
firma
trest
konqlomerat
sindikat



Sual: Bazarda alıcı və satıcılar arasında iki növ mübarizə mövcuddur: (Çəki: 1)
mülkiyyət uğrunda
yüksək qiymətlər uğrunda
aşağı qiymətlər uğrunda mübarizə
bir-birindən asılı olmamaq uğrunda 
rəqabət və inhisarçılıq uğrunda

Sual: Inkişaf səviyyəsinə görə bazarda yarışma bölünür: (Çəki: 1)
gizli yarışma
qara bazara keçid
nəzarətdən kənar yarışma
tənzimlənməyən yarışma
azad və tənzimlənən yarışma

Sual: Antiinhisar qanunvericiliyi ilk növbədə istiqamətlənib: (Çəki: 1)
ÜDM artırılmasına
tələbin artırılmasına
vergilərin azaldılmasına
mənfəətin tənzimlənməsinə
rəqabətlilik şəraitinin yaradılmasına

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı xalis rəqabətin şərti hesab edilmir: (Çəki: 1)
firma bazara hakim deyil
firma maksimum mənfəət almağa meyllidir
firma uzunmüddətli vaxtda mənfəət ğötürür
hamısı düzdür
hamısı səhvdir

Sual: Istehsal inhisarı: (Çəki: 1)
istehsalın ən uğurlu şəraitinin təmin olunması
müəyyən növ məhsul istehsalının az sayda istehsalçıların əlində cəmlənməsi
daha uğurlu satış bazarını formalaşdırmaq
istehsalçı müəssisələrin birliyi
hamısı doğrudur

Sual: Rəqabətin tipləri: (Çəki: 1)
azad bazar rəqabəti
təkmil və qeyri-təkmil rəqabət
duapoliya
inhisar rəqabət
monopoliya

Sual: Reklam üçün yüksək xərclər hansı rəqabət quruluşuna xasdır? (Çəki: 1)



təkmil rəqabət
inhisarçı rəqabət
sağlam rəqabət
haqsız rəqabət
sahədaxili rəqabət

BÖLMƏ: 0702
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Sual: Təkmil rəqabətin şərti deyil: (Çəki: 1)
firmaların sahəyə heç nə ilə məhdudlaşmayan girişi və çıxışı mövcuddur
sahə bazarında bir-birindən asılı olmayan çoxsaylı istehsalçı firmalar fəaliyyət 

göstərir və digər tərəfdən çoxsaylı istehlakçı mövcuddur
sahə məhsulu differensiasiya olunmayıb
firma qiymət ayrı-seçkiliyi apara bilmir, yəni firmanın məhsulu bütün istehlakçılara 

eyni bir qiymətə satılır
hər firmanın təklif etdiyi məhsul təklifin cüzi hissəsini təşkil etdiyindən bazar onun 

bütün məhsulunu cari bazar qiymətləri ilə qəbul etməyə hazırdır

Sual: Oliqopoliya – bu: (Çəki: 1)
yaxın əvəzediciləri olmayan əmtəələrin yalnız bir tərəfindən satıldığı bazar 

strukturu
bir neçə iri firmaların hökmran olduğu bazar strukturu
fəaliyyət sahəsində yalnız iki təsərrüfat subyektinin çıxış etdiyi bazar strukturu
çoxlu sayda satıcıya qarşı yalnız bir alıcının dayandığı bazar strukturu
inhisarçı-satıcının inhisarçı-alıcı ilə qarşılıqlı bazar strukturu

Sual: Ilk antiinhisar qanunu qəbul edilib: (Çəki: 1)
Almaniyada
 Italiyada
 Ingiltərədə
Fransada
ABŞ-da

Sual: Göstərilənlərdən hansı təkmil rəqabətin şərtlərinə aid deyil? (Çəki: 1)
bazara sərbəst daxilolma 
bazardan sərbəst çıxma 
istehsalın diversifikasiyası 
çoxlu sayda satıcı və alıcılar



istehlakın diversifikasiyası

Sual: Xammalın alınması və məhsulun satışını birgə həyata keçirmək üçün, 
müəssisələrin birləşməsini nəzərdə tutan inhisarın təşkili forması: (Çəki: 1)

bazar
karter
konsersum
trest
sindikat

Sual: Aparılma vasitəsinə görə rəqabətin üsulları: (Çəki: 1)
sahələrarası rəqabət
fərdi rəqabət
yerli rəqabət
sahədaxili rəqabət
qiymət və qeyri-qiymət rəqabəti

Sual: Rəqabətin zəifləməsi nəyə gətirib çıxarır: (Çəki: 1)
resursların bölgüsünün qeyri-effektliyinə
elmi-texniki tərəqqinin zəifləməsinə
qeyri-tarazlığın yaranmasına
qeyri-siyasi stabilliyə
bunların hamısı doğrudur

Sual: Əgər istehsal bazara nəzarət edən bir neçə firma arasında bölüşdürülübsə, 
onda bazarın belə strukturu necə adlanır: (Çəki: 1)

xalis rəqabət
inhisarçı rəqabət
oliqopoliya
inhisar
monopoliya

Sual: Yalan məlumat yayan, yaxud rəqibinin əmtəələrini təqlid edən-bu: (Çəki: 1)
sərbəst (mükəmməl) rəqabət
qeyri-mükəmməl rəqabət
intizamsız rəqabət
qiymətdən kənar rəqabət
bütün cavablar doğru deyil

Sual: İnhisar elə bazar strukturudur ki, orada: (Çəki: 1)
sahələrə giriş maneələri praktiki olaraq dəf edilməzdir
ancaq bir alıcı fəaliyyət göstərir
öz aralarında rəqabət aparan istehsalçıların sayı da böyük deyil
məhsulun qiyməti üzərində nəzarət yoxdur



bütün cavablar doğrudur

Sual: Aşağıdakılardan xalis bazar rəqabətini səciyyələndirməyəni seçin: (Çəki: 1)
əmtəələrin birinci olması
bazara girişin azad və sadə olması
satıcılar qiymətə təsir edə bilmir
bazar təklifinin çox hissəsini ayrıca şirkətlər təmin edir
bazara çıxışın azad və sadə olması

Sual: Qeyri-təkmil rəqabətin forması kimi monopsoniya: (Çəki: 1)
yalnız rəqabətli bazarda təzahür edir
yalnız planlı bazara xasdır
təkmil bazarla xarakterizə olunur
rəqabət olması ilə xarakterizə olunur
yalnız istehlak məhsulları bazarında təzahür etməsi ilə xarakterizə olunur

Sual: Sahədə yalnız bir firma fəaliyyət göstərən bazar quruluşu: (Çəki: 1)
xalis inhisar
inhisarçı rəqabət
təkmil rəqabət
oliqopoliya
duopoliya
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Sual: Monopolist rəqabətli bazar modelinin təkmil rəqabətli modeldən fərqli cəhəti: 
(Çəki: 1)

bazarda çoxlu sayda firmaların iştirakı
tək bir məhsulun istehsal olunması
başqa kapitalların axınına şəraitin olmaması
müxtəlif bazarlarda güclü rəqabətin olması
firmanın məhsuluna tələb əyrisinin elastikliyinin olmaması

Sual: Əgər rəqabətli əmək bazarında minimum əmək haqqının səviyyəsini əmək 
haqqının taraz dərəcəsindən yüksək müəyyənləşdirsə, onda əmək haqqının 
səviyyəsi: (Çəki: 1)

artacaq



azalacaq
necə olubsa elə qalacaq
nominal əmək haqqı real əmək haqqına bərabər olacaq
defisit yaranacaq

Sual: Hesab edilir ki, mükəmməl rəqabət anlayışı: (Çəki: 1)
ölkədə fəaliyyət göstərən əmtəə istehsalçılarının, qeyri həmcins məhsul 

buraxanların sayı çoxdur
çoxlu sayda firmaların buraxdığı əmtəələr standartlaşdırılıb
buraxılan məhsulun ancaq bir alıcısı var
bazara giriş maneəsizdir
bazar haqqında satıcılar və alıcıların informasiyası məhduddur

Sual: Oliqopoliya elə təsəvvür olunur ki: (Çəki: 1)
oliqopolistlər öz rəqiblərinin davranışını nəzərə almır və özünü mükəmməl 

rəqabətdə olduğu kimi aparır
oliqopolistlər özləri bir-birilə danışığa girirlər
oliqopolistlər öz rəqiblərinin davranışını irəlicədən, lakin çox da böyük olmayan 

iqtisadi cəmiyyətdə görsünlər
yuxarıda göstərilən modellərin davranışının hamısından istifadə edilə bilər
yuxarıda göstərilən modellərin davranışının hamısından istifadə oluna bilməz

Sual: Eyni məhsulun müxtəlif satıcılara müxtəlif qiymətlərlə satışı, bu: (Çəki: 1)
elmi-texniki bəhsləşmə
qiymət ayrı-seçkiliyi salınması (diskriminasiya)
qeyri-qiymət ayrı- seçkiliyi
sənaye-istehsal bəhsləşməsi
bütün cavablar doğrudur

Sual: Rəqabət-bu: (Çəki: 1)
istehsalçıların ən yüksək mənfəət uğrunda mübarizəsi
hər hansı bir sahədə yüksək nəticələrə nail olmaq uğrunda iqtisadi bəhsləşmə
istehlakçıların ən ucuz qiymətə əmtəələri almaq hüququnu qazanmaq üçün 

mübarizə
bazarın hərəkətləndirici qüvvəsi
fəaliyyət göstərən iqtisadi subyektlərin davranışını təyin edən hüquqi və norma 

sistemi

Sual: Oliqopoliya şəraitində qiymət inhisar səviyyəsində müəyyən olunur.Bu fikir 
hansı iqtisadçılara aiddir? (Çəki: 1)

E.Çemberlin, P.Samuelson,R.Dorfman
P.Samuelson, C.Robinson, C.Helbreyt
U.Cevons, K.Menger, L.Valras
A.Smit, D.Rikardo, K.Marks
A.Marşal, C.M.Keyns
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Sual: Firmanın fəaliyyət aktivliyinin artmasına təkan verən xarici şərtlər hansılardır? 
(Çəki: 1)

bazarın inhisara alınması
qeyri-mükəmməl rəqabət
mükəmməl rəqabət
bazarın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi
qiymətin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi

Sual: Firma nədir? (Çəki: 1)
insanların birgə təsərrüfat fəaliyyəti üçün birləşməsidir
bazar iqtisadiyyatında biznes fəaliyyətinin əsas strukturu həlqəsidir
dövlətin təsis etdiyi müəssisədir
gəlir əldə etmək üçün yaradılan təsərrüfatlar
aktiv fəaliyyətdə olan müəssisə

Sual: Iqtisadiyyatın strukturunda firma hansı yeri tutur? (Çəki: 1)
yeganə mümkün struktur elementidir
struktur elementi deyil
biznes fəaliyyətinin əsas struktur elementidir
ən böyük struktur elementidir 
ən kiçik struktur elementidir 

Sual: Hasilat, emal, xidmət sahələrinin birliyi aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)
makroiqtisadiyyat
 mikroiqtisadiyyat
mezoiqtisadiyyat
regional iqtisadiyyat
rayon iqtisadiyyatı

Sual: Postindustrial iqtisadiyyatın inkişafında təyinedici amil nədir? (Çəki: 1)
intellektual kapital
elmtutumlu məhsul 
innovasiyalar
istehsalın diversifikasiyası
materialtutumluluğun azalması



Sual: Müəyyən sahədə istehsal bazara nəzarət edən bir neçə firma arasında 
bölünürsə, bu hansı bazar modelidir? (Çəki: 1)

xalis rəqabət 
inhisarçı rəqabət 
təkmil rəqabət 
heç biri düz deyil
azad rəqabət

Sual: Firmanın strategiyası hansı tipə ayrılır? (Çəki: 1)
hücum və müdafiə
hücum və gözləmə
risk və hücum
gözləmə, bazar, hücum
hamısı doğrudur

Sual: Istehsal amillərindən birinin qiyməti dəyişdikdə istehsal xərclərində nə dəyişir? 
(Çəki: 1)

hökmən orta xərclər dəyişməlidir 
hökmən son hədd xərcləri dəyişməlidir 
a və b doğrudur 
dəyişiklik baş vermir
orta xərclər sabit qalır

Sual: Ümumi daxili məhsul hansı qiymətlərlə ölçülür? (Çəki: 1)
müqayisəli qiymətlər ilə
istehsalçı qiymətləri ilə
bazar qiymətləri ilə
istehlakçı qiymətləri ilə
istehsalçı və istehlakçı qiyməti ilə

Sual: Investisiyaların dövriyyə sürətini əks etdirən xərc növləri hansılardır: (Çəki: 1)
daxili və xarici xərclər
sabit və dəyişən xərclər
alternativ xərclər
orta xərclər
son hədd xərcləri

Sual: Alternativ xərclər nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)
istehsalın səviyyəsini
mümkün xərclərin müxtəlif variantlarını
əmək məhsuldarlığının artmasını
rəqabətin kəskinləşməsini
rəqabətin zəifləməsini
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Sual: Firmanın bərabərhüquqlu bazar əlaqələri necə adlanır? (Çəki: 1)
daimi əlaqələr
müvəqqəti əlaqələr
uzunmüddətli əlaqələr
üfüqi əlaqələr
qısamüddətli əlaqələr

Sual: Firmada məhsulun qiyməti son hədd gəlirindən, son hədd gəliri isə son hədd 
xərclərindən yüksəkdirsə, onda firma mənfəətini maksimallaşdırmaq üçün: (Çəki: 1)

qiyməti endirməli və məhsul istehsalını azaltmalıdır
qiyməti azaltmalı və məhsul istehsalını artırmalıdır
məhsul istehsalını azaltmalıdır
məhsul istehsalını artırmalıdır
qiyməti qaldırmalıdır

Sual: Firmanın davranış nəzəriyyəsi hansı ölkədə geniş yayılmışdır? (Çəki: 1)
ABŞ-da
Almaniyada
Yaponiyada
Italiyada
Fransada

Sual: Hansı firmalar dövlət müəssisələrinə aid edilir? (Çəki: 1)
bələdiyyə müəssisələri
sahibkar müəssisələri
kapitalist müəssisələri
direktor müəssisələri
sahə müəssisələri

Sual: Firmanın resurs məhdudluğu hansı modeldə öz əksini tapır? (Çəki: 1)
«istehsal imkanlarının həddi» modelində
Merris modelində
Uilyamson modelində 
klassik sahibkarlıq modelində
istehsal funksiyası modelində



Sual: Aşağıda adları çəkilənlərdən hansı kooperativin xarakterik xüsusiyyəti deyil: 
(Çəki: 1)

nisbətən işçilərin sayı çox deyil
istehsal investisiyalarına yüksək meyllik
istehsal olunan məhsulun əmək tutumunun yüksək olması
ehtiyat vasitələrinin az olması
istehsal olunan məhsulun əmək tutumunun aşağı olması

Sual: Aşağıda adları çəkələnlərdən hansı firmanın biznes planının şöbəsi deyil: (Çəki: 
1)

xülasə, nəticə, şərhetmə
qiymətlərin və itkilərin proqnozlaşdırılması
əmtəə (xidmət)
təchizat
rəqabət

Sual: Aşağıda adları çəkilənlərdər hansı əlamət ancaq şirkətə xarakterikdir: (Çəki: 1)
muzdlu menecerlərin idarəçiliyə cəlb edilməsi
firma mülkiyyətçiləri arasında mənfəətin bölünməsi
dividentin ödənilməsi
muzdlu əməyin istifadəsi
bütün əlamətlər aiddir

Sual: Firma və ev təsərrüfatlarının qarşılıqlı əlaqəsi nəyin hesabına baş verir: (Çəki: 
1)

bazarların
dövlətin
planlaşmanın
idarəetmənin
təşkilin 

Sual: Ümumi mənfəət: (Çəki: 1)
ümumi gəlir – istehsal xərcləri
ümumi gəlir – mövcud xərclər
ümumi gəlir – bütün resursların iqtisadi xərcləri
gəlir həddi – xərc həddi
mühasibat mənfəəti – iqtisadi mənfəət

Sual: Iqtisadi mənfəət: (Çəki: 1)
ümumi gəlir – istehsal xərcləri
ümumi gəlir – mövcud xərclər
ümumi gəlir – bütün resursların iqtisadi xərcləri
gəlir həddi – xərc həddi
mühasibat mənfəəti – iqtisadi mənfəət



Sual: Sabit xərclər nisbətən dəyişməyən xərclərdir? (Çəki: 1)
istehsal olunan məhsulun miqdarına 
 zaman 
texnologiyaya 
minimum əmək haqqına
elmi-texniki tərəqqi 

Sual: Mühasibat mənfəəti necə hesablanır? (Çəki: 1)
daxili xərclərlə xarici xərclərin cəmi 
satışdan əldə olunmuş pulla xarici xərclərin fərqi 
satışdan əldə olunmuş pulla daxili xərclərin fərqi 
xarici xərclərlə daxili xərclərin fərqi
heç biri doğru deyil

Sual: Milli gəlirdən şəxsi gəlirlərə keçərkən hansılar nəzərə alınmır? (Çəki: 1)
transfert ödəmələri 
müəssisələrdən tutulmuş vergilər 
fərdi vergilər 
sosial sığorta ödəmələr
dolayı vergilər

Sual: Istehsal funksiyası nə deməkdir? (Çəki: 1)
əmək və kapital məsrəflərinin məhsulun həcminə təsiri 
inflyasiya və işsizliyin qarşılıqlı əlaqəsi 
ÜDM və milli gəlirin nominal həcmi 
xalis milli məhsulun istehsalı amilləri
ÜMM-un nominal həcmi

Sual: Təsərrüfat subyektlərinin istehsal və bazar fəaliyyətinin səmərəliliyini 
xarakterizə edən xərclər hansılardır? (Çəki: 1)

sabit və dəyişən xərclər
orta və aşağı səviyyəli xərclər
sabit, alternativ xərclər
alternativ xərclər
aşkar və gizli xərclər

Sual: Məhsul buraxılışının optimal həcmlərini hansı xərclər müəyyən edir? (Çəki: 1)
sabit xərclər
dəyişən xərclər
son hədd xərcləri
xarici xərclər
daxili xərclər



Sual: Orta xərclərin dinamikası nə ilə müəyyən olunur? (Çəki: 1)
qiymətlərin artması ilə
məhsul buraxılışının artması ilə
ümumi xərclərin artması ilə
ictimai əməyin məhsuldarlığının artması ilə
sahibkarların gəlirlərinin artması ilə

Sual: Aşağıdakılardan hansı tələbin həcminə təsir göstərən qeyri-qiymət amillərinə 
aid deyildir: (Çəki: 1)

alıcıların zövqü və onun dəyişməsi
bazarda alıcıların sayı
əhalinin pul gəlirlərinin artması
ehtiyatlarla qiymətlərin səviyyəsi
qarşılıqlı əlaqədə olan əmtəələrə qiymətlərin səviyyəsi

Sual: Istehsal miqyasında qənaət o deməkdir ki, irimiqyaslı istehsal aşağıdakına 
səbəb olur: (Çəki: 1)

mənfəətin artmasına
hər məhsul vahidinə xərclərin azalmasına
istehsal amillərinin son hədd məhsuldarlığının artmasına
hər xərc vahidinə düşən istehsalın artmasına
əməyin daha yaxşı təşkilinə

Sual: Əgər qrafikdə son hədd xərcləri orta xərclər əyrisindən aşağıda yerləşirsə, bu, o 
deməkdir ki: (Çəki: 1)

son hədd xərcləri azalır
son hədd xərcləri artır
orta xərclər azalır
orta xərclər artır
ümumi xərclər azalır 

BÖLMƏ: 0803
Ad 0803

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

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

bələdiyyə mülkiyyəti
kollektiv mülkiyyət
kooperativ mülkiyyət



səhmdar cəmiyyəti
intellektual mülkiyyət

Sual: Iqtisadi nəzəriyyədə formalaşmış firma haqqında konsepsiyalar: (Çəki: 1)
neoklassik, institusional, bixeviorist, təkamül
sahibkar, kapitalist, dövlət, direktor
iqtisadi artım, mənfəətin maksimumlaşması
Herfindal-Xrişman indeksi
təmərküzləşmə indeksi

Sual: Firma nəzəriyyəsi hansı prinsiplərə əsaslanır? (Çəki: 1)
uzunmüddətli dövrdə maksimal gəlir əldə etmək
həm qısa, həm uzun müddətli dövrdə maksimal gəlir əldə etmək
qısamüddətli dövrdə maksimal gəlir əldə etmə
bütün cavablar düzgündür
heç biri düz deyil

Sual: Aşağıdakı göstərilənlərin hansı doğru deyil? Fyuçers-bu: (Çəki: 1)
müəyyən müqavilə bağlanmış vaxta əmtəələrin göndərilməsi
müqavilə bağlanan vaxtı qiymətlər üzrə təyin olunmuş vaxta əmtəələrin ödənilmə 

və göndərilmə müqaviləsi
müqavilənin yerinə yetirilməsi vaxtı qiymətlər üzrə müəyyən tarixə əmtəələrin 

göndərilməsi və ödənilməsi haqqında müqavilə 
müəyyən tarixə sazişlərin bağlanması vaxtı əmtəənin göndərilməsi haqqında 

müqavilə
bunların hamısı doğrudur

Sual: Müəssisə əsas məqsəd olaraq mənfəətin artırılması və biznesin 
genişləndirilməsi fəaliyyətini özündə saxlayır. Bu hal aşağıda göstərilənlərin hansı 
üçün xarakterikdir: (Çəki: 1)

hamısı üçün
ancaq xırda bizneslə məşğul olan müəssisə üçün
ancaq iri müəssisə üçün
heç bir müəssisə üçün
satışla məşğul olan müəssisələr üçün 

Sual: İstehsalçının (firmanın) tarazlığı qanunla müəyyən edilir: (Çəki: 1)
tələb və təklifin bərabərliyi
istehsalın maksimumlaşdırılması
istehsalın ölçülüb-biçilən həddi məhsuldar amillərin bərabərliyi
istehsal amilləri xərclərinin minimumlaşdırılması
bütün sadalananlar doğrudur

Sual: Firma sahibliyini saxlayır, əgər: (Çəki: 1)
qiyməti həddi məsrəflər səviyyəsində təyin edirsə



bazarda liderin qoyduğu qiymət ardınca hərəkət edirsə
qiyməti orta dəyişən məsrəflərin səviyyəsində təyin edirsə
tələb əyrisindən irəli gələn qiyməti qoyursa
tələb əyrisindən irəli gələn qiyməti qormursa

Sual: Əvəzetmə efekti göstərir ki, qiymətlərin dəyişməsi ilə alıcının istehlakının 
quruluşunda dəyişlik baş verir? (Çəki: 1)

əvəzetmə effekti qiymətlərin dəyişməsi ilə istehlakın quruluşunda dəyişiklik baş 
verir 

əvəzetmə effekti istehsalın strukturundakı dəyişikliyi göstərir
əvəzetmə effekti bazara daxil olan istehsalçıların sayının çoxluğunu göstərir
əvəzetmə effekti bazara daxil olan istehlakçıların sayının çoxluğunu göstərir
əvəzetmə effekti bazara daxil olan həm istehsalçıların, həm də istehlakçıların 

sayının artmasını göstərir

Sual: Xalis iqtisadi mənfəət: (Çəki: 1)
ümumi gəlir – istehsal xərcləri
ümumi gəlir – mövcud xərclər
ümumi gəlir – bütün resursların iqtisadi xərcləri
gəlir həddi – xərc həddi
mühasibat mənfəəti – istehsalın qeyri-mövcud (daxili) xərcləri

Sual: Transaksion xərclər – mübadilə sahəsində mülkiyyət hüququnun ötrülməsilə 
əlaqədar xərclərdir? (Çəki: 1)

bu xərclər mübadilə sahəsində mülkiyyət hüququnun ötrülməsidir
bu xərclər istehsal sahəsində mülkiyyət hüququnun ötrülməsidir
bu xərclər istehlak sahəsində mülkiyyət hüququnun ötrülməsidir
bu xərclər istifadə etmək sahəsində mülkiyyət hüququnun ötrülməsidir
bu xərclər sərəncam vermək sahəsində mülkiyyət hüququnun ötrülməsidir

Sual: Uzunmüddətli dövrdə sabit xərclər dəyişilməz qalır? (Çəki: 1)
uzunmüddətli dövrdə sabit xərclər dəyişilməz qalır
qısamüddətli dövrdə sabit xərclər dəyişilməz qalır
uzunmüddətli dövrdə işçilərin sayı dəyişilməz qaldıqda sabit xərclər dəyişilməz 

qalır
texnologiya dəyişilməz qaldıqda sabit xərclər dəyişilməz qalır
minimum əmək haqqı yüksəldikdə sabit xərclər dəyişilməz qalır

Sual: Gəlir effekti göstərir ki: (Çəki: 1)
qiymətlərin aşağı düşməsi ilə istehlakçıların nisbi varlanması baş verir 
gəlir effekti istehlakçıların varlanmasını göstərir
gəlir effekti qiymətlərin aşağı düşməsini göstərir
gəlir effekti istehsalçıların gəlirlərinin çoxalmasını göstərir
gəlir effekti yoxsulluğun azalmasını göstərir



Sual: Istehsal xərcləri ilə mənfəət arasında hansı asılılıq mövcuddur? (Çəki: 1)
heç bir asılılıq
tərs mütənasib asılılıq
düz mütənasib asılılıq
sabit asılılıq
daima dəyişən asılılıq

Sual: Mənfəətin kütləsi dəyişməz qalsa, istehsal xərcləri azalsa, mənfəət norması 
necə dəyişər? (Çəki: 1)

dəyişməmişdir
qalxmışdır
aşağı düşmüşdür
az miqdarda dəyişmişdir
bərabər paylarla azalmışdır

Sual: Mənfəət normasını bərabər paylarla artırdıqda, istehsal xərcləri dəyişmədikdə 
mənfəətin kütləsi necə dəyişir? (Çəki: 1)

dəyişmir
azalır
bərabər paylarla artır 
bərabər paylarla azalır
qeyri-bərabər sürətlə dəyişir

BÖLMƏ: 0901 
Ad 0901 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Uzunmüddətli dövrdə istehsal amilləri dəyişən hesab edilir? (Çəki: 1)
uzunmüddətli dövrdə istehsal amilləri dəyişən hesab olunur 
qısamüddətli dövrdə istehsal amilləri dəyişilir
əmək resursları tükənəndə istehsal amilləri dəyişilir
kapital amili çoxalanda istehsal amilləri dəyişilir
torpaq resursu tükənəndə istehsal amilləri dəyişilir

Sual: Kapitalın hərəkəti nədən başlayır? (Çəki: 1)
pulun investisiya edilməsindən
istehsal vasitələri yığımından
əmtəə yığımından
muzdlu işçi qüvvəsinin cəlb edilməsi



sahibkarlıq təşəbbüsünün göstərilməsindən

Sual: Kapitalın hansı hissəsi aşınır? (Çəki: 1)
hamısı
dövriyyə kapitalı
əsas kapital 
intellektual kapital 
heç biri 

Sual: Kənd təsərrüfatında əsas istehsal vasitəsi və istehsal amili: (Çəki: 1)
torpaq
kənd təsərrüfatı texnologiyası
iş qüvvəsi
fermer
idarəçilik qabiliyyəti

Sual: Kənd təsərrüfatında gəlirin bölgüsü və təkrar istehsalını təhlil edən ilkin iqtisadi 
məktəb: (Çəki: 1)

marjinalizm
neoklassik
fiziokrat
merkantilizm
marksizm

Sual: Differensial renta kimə aiddir? (Çəki: 1)
dövlətə
torpaq mülkiyyətçisinə
torpağı satmayana
yeraltı müəssisələrə
torpağı icarəyə götürənə

Sual: Torpağa olan tələb əyrisi: (Çəki: 1)
müvazinətlidir
mənfi əyridir
horizontal şəkildədir
müsbət əyridir
üfüqi istiqamətlidir 

Sual: Mülkiyyətçinin istifadə olan pis torpaq sahələrindən və yataqlarından əldə etdiyi 
gəlir: (Çəki: 1)

mütləq renta
differensial renta
inhisar rentası
dağ-mədən rentası



təbii renta

Sual: Torpağın gətirdiyi gəlir necə adlanır? (Çəki: 1)
faiz
mənfəət
divident
renta
əmək haqqı

BÖLMƏ: 0902 
Ad 0902 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

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

istehsal funksiyası
milli sərvət
istehsal vasitəsi
istehsal amili
hamısı düzdür

Sual: Iqtisadi rentanın ölçüsü əmək təklifinin: (Çəki: 1)
fərdi əmək təklifindən asılıdır
fərdi əmək tələbindən asılıdır
elastikliyindən asılıdır
qeyri-elastiklikdən asılıdır
bütün cavablar düzdür 

Sual: Kapitalın dövriyyə vaxtı: (Çəki: 1)
istehsal vaxtı ilə tədavül vaxtının cəmidir
kapitalın dövranıdır
kapitalın dövriyyəsidir
əsas kapitalın fiziki aşınması müddətidir
amortizasiya fondundan istifadə dövrüdür

Sual: Aşağıdakı fondlardan hansı bilavasitə borc kapitalının mənbəyi kimi çıxış edə 
bilməz? (Çəki: 1)

əmək haqqı fondu
amortizasiya fondu



yığım fondu
xammal tədarükü fondu
istehsal fondları

Sual: Kapitalın dövranı: (Çəki: 1)
kapitalın məhsuldar forma alan hərəkətinə
kapitalın üç mərhələni əhatə edən və əvvəlki mərhələyə qayıdan hərəkətinə
kapitalın fasiləsiz təkrar və bərpa olunan hərəkətinə
birdəfəlik əməliyyat kimi nəzərdən keçirilən hərəkətinə
bunların hamısına

Sual: Iqtisadi nəzəriyyə elmi rentanın hansı növlərini tədqiq edir: (Çəki: 1)
inhisar rentası, mütləq renta və differensial rentanı
sənaye rentası, differensial renta I və inhisar rentası
sənaye rentası, differensial renta II və inhisar rentası
mütləq renta, sənaye rentası, differensial renta
mütləq renta, sənaye rentası, inhisar rentası

Sual: Torpaq və onun təki, bitki və heyvanat aləmi, meşə və su resursu, hava baseyni 
və iqlim bu: (Çəki: 1)

təbii resurs
iqtisadi resurs
istehsal olunmuş resurslar
tükənməz resurslar
istehlak olunmuş resurslar

Sual: Əgər dövlət torpaq vergisini qaldırarsa: (Çəki: 1)
torpaq mülkiyyətçisinin gəliri azalar
torpağın icarəsinə olan tələb azalar
torpağın qiyməti artar
torpağa olan tələb sabit qalar
heç biri düz deyil

Sual: Torpaq sahələrinin qiymətinin müəyyən edilməsi üçün hansı amillərdən istifadə 
olunur? (Çəki: 1)

əkinçiliyin inkişaf səviyyəsi
faydalı qazıntıların mövcudluğu
illik rentanın məbləği və faiz norması
torpağın münbitliyi
aqrotexniki tədbirlər

Sual: Fermerlərin gəlirləri bir qayda olaraq qeyri-kənd təsərrüfatı məhsulu 
istehsalçılarıın gəlirlərindən aşağıdır, çünki: (Çəki: 1)

texniki tərəqqi məhsuldarlığın xeyli artmasına səbəb olur



kənd təsərrüfatı məhsuluna tələb gəlirə görə elastikdir
kənd təsərrüfatı məhsuluna tələb qiymətə görə elastikdir
kənd təsərrüfatı məhsulu tez xarab olur
heç biri düz deyil 

BÖLMƏ: 0903 
Ad 0903 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Əhali gəlirləri: (Çəki: 1)
milli gəlirin pul, məhsul və xidmətlər şəklində ev təsərrüfatlarının sərəncamına 

keçən hissəsidir
əmək haqqından ibarətdir
pul gəlirlərindən ibarətdir
nominal və real gəlirlərdən ibarətdir
natural gəlirlərdən ibarətdir

Sual: Kapitalın dövriyyəsi: (Çəki: 1)
kapitalın məhsuldar forma alan hərəkətinə
kapitalın üç mərhələni əhatə edən və əvvəlki mərhələyə qayıdan hərəkətinə
kapitalın fasiləsiz təkrar və bərpa olunan dövranına
birdəfəlik əməliyyat kimi nəzərdən keçirilən hərəkətinə
bunların hamısına

Sual: Kapitalın dövriyyə sürəti: (Çəki: 1)
əsas kapitalın bir ildəki dövrlərinin sayıdır
dövriyyə vəsaitlərinin bir ildəki dövrlərinin sayıdır
kapitalın bir dövrünə sərf olunan vaxtın miqdarıdır
avans edilmiş kapitalın bir ildəki dövriyyələrinin sayıdır
bunların hamısıdır

Sual: Torpağın qiyməti hansı amillərdən asılıdır? (Çəki: 1)
torpağa tələb və təklif, rentanın həcmi, borc kapitalının faizi
torpaq üzərində inhisar, borc faizinin, faiz dərəcəsinin səviyyəsi
torpaqda olan tələb və təklif, bank ssudasının faizi
torpağın keyfiyyəti, bank faizi, rentanın həcmi
borc kapitalının faizi, torpağın keyfiyyəti

Sual: Differensial rentanın həcmi: (Çəki: 1)



istehsalın ictimai və fərdi dəyərləri arasındakı fərq
son hədd xərcləri ilə qiymət arasındakı fərq
son hədd xərcləri ilə istehsal xərcləri arasındakı fərq
istehsal xərcləri ilə orta xərclər arasındakı fərq
heç biri düz deyil

Sual: Differensial renta II formalaşır: (Çəki: 1)
təsərrüfatın intensiv metodlarla aparılması hesabına
torpağın qiymətinin yüksək olması ilə
icarədarlar arasındakı rəqabətlə
dövlətin dotasiyaları hesabına
heç biri düz deyil

Sual: Qısamüddətli dövrdə torpağa təklif: (Çəki: 1)
tam elastikdir
tam qeyri-elastikdir
qismən elastikdir
qismən qeyri-elastikdir
heç biri düz deyil

Sual: Digər şərtlər sabit olduqda torpaq rentası artarsa: (Çəki: 1)
torpağa olan təklif artır
torpağın qiyməti azalır
torpağa olan tələb artır
torpağa olan tələb azalır
heç biri düz deyil

BÖLMƏ: 1001 
Ad 1001 

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Makroiqtisadi səviyyədə infrastrukturun formaları: (Çəki: 1)
istehsal və sosial infrastruktur
iqtisadi infrastruktur
sosial infrastruktur
istehsal infrastrukturu
yarmarka və əmtəə bazarı



Sual: Milli iqtisadiyyatın iqtisadi və siyasi müstəqillik səviyyəsinə görə formaları: 
(Çəki: 1)

asılı və müstəqil milli iqtisadiyyat
açıq və qapalı milli iqtisadiyyat
zəif inkişaf etmiş və inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat
sənaye yönümlü və aqrar yönümlü milli iqtisadiyyat
qapalı və asılı milli iqtisadiyyat 

Sual: İctimai təkrar istehsalın tipləri: (Çəki: 1)
sadə və təkrar 
geniş, sadə, intensiv
ekstensiv, geniş, sadə
ekstensiv, intensiv, qarışıq
qarışıq, geniş, ekstensiv

Sual: Məcmu tələb nə deməkdir? (Çəki: 1)
bütün ev təsərrüfatlarının tələbi
planlaşdırılan xərclərin cəmi
ev təsərrüfatlarının və dövlətin cəm tələbi
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzgündür

Sual: ÜDM-i necə ölçmək olar? (Çəki: 1)
gəlirlərə və istehlaka görə
xərclərə və istehsala görə 
gəlirlərə və xərclərə görə
istehsala və istehlaka görə
hamısı düzdür

Sual: Müasir makroiqtisadi modelləşdirmənin marjinal nümayəndəsi kim idi? (Sürət 
15.05.2014 16:45:52) (Çəki: 1)

U.Cevons
L.Valras
C.B.Klark
V.Pareto
A.Marşall

Sual: Müasir makroiqtisadi nəzəriyyənin banisi: (Sürət 15.05.2014 16:46:18) (Çəki: 1)
C.Keyns
A.Marşal
N.D.Kondratyev
L.Valras
V.V.Kosova



Sual: Müasir makroiqtisadiyyatın banisi: (Sürət 15.05.2014 16:46:20) (Çəki: 1)
C.Keyns
A.Marşal
B.Sey
B.Baverk
A.Kondratyev

Sual: Konkret əmtəə bazarında deyil bütün bazarlarda qiymətin hər bir mümkün 
səviyyəsində fərdi istehsalçılar, müəssisələr və hökumət tərəfindən təklif edilən 
əmtəə və xidmətlərin məcmuu: (Sürət 15.05.2014 16:51:11) (Çəki: 1)

məcmu tələb
məcmu təklif 
məcmu tələbat
məcmu tələb və təklif
məcmu tələb və tələbat

Sual: Sahələrin, istehsal növlərinin və ərazi komplekslərinin qarşılıqlı əlaqəli sistemi: 
(Sürət 15.05.2014 16:51:22) (Çəki: 1)

milli iqtisadiyyat
sahələr kompleksinin məcmusu
ərazi iqtisadiyyatı
regional iqtisadiyyat
bütün istehsal sahələrinin məcmusu

Sual: Milli iqtisadiyyatın iqtisadi modelləri: (Sürət 15.05.2014 16:51:30) (Çəki: 1)
liberal milli iqtisadiyyat, dövlət tərəfindən tənzimlənən milli iqtisadiyyat və qarışıq 

iqtisadi modellər
inzibati-amirlik modeli, liberal və qarışıq model
ənənəvi və dövlət tənzimlənməsi modeli
inzibati, qarışıq və ənənəvi model
heç biri düz deyil

Sual: Azərbaycanda neçənci ildən ÜDM və ÜMM hesablanmasına keçilmişdir? (Sürət 
15.05.2014 16:51:38) (Çəki: 1)

1988
1987
1989
1986
2000

Sual: Hər bir ölkənin milli sərhədləri çərçivəsində təşəkkül tapmış iqtisadiyyat: (Sürət 
15.05.2014 16:51:43) (Çəki: 1)

açıq iqtisadiyyat
milli iqtisadiyyat
qapalı iqtisadiyyat



mezoiqtisadiyyat
mikroiqtisadiyyat

Sual: Ölkənin illik məhsulunu milli gəlirlə eyniləşdirən klassik siyasi iqtisad məktəbinin 
nümayəndəsi: (Sürət 15.05.2014 16:51:53) (Çəki: 1)

A.Smit
D.Rikardo
S.Sismondi 
K.Marks
J.B.Sey

Sual: İctimai təkrar istehsalın formaları: (Sürət 15.05.2014 16:56:03) (Çəki: 1)
sadə, geniş, konyukturalı və tənəzzüllü geniş təkrar istehsal
sadə və geniş təkrar istehsal
tənəzzüllü və konyukturalı təkrar istehsal
konyukturalı sadə və geniş təkrar istehsal
tənəzzüllü sadə və geniş təkrar istehsal

Sual: Makroiqtisadi səviyyədə istehsal və istehlak xarakterli məhsul və xidmətlər 
istehsalının daim təkrarlanması prosesi: (Sürət 15.05.2014 16:56:09) (Çəki: 1)

geniş təkrar istehsal
ictimai təkrar istehsal
sadə təkrar istehsal
fərdi təkrar istehsal
cavablar düz deyil

Sual: Təkrar istehsal nəzəriyyəsinin müəllifi kimdir? (Sürət 15.05.2014 16:56:16) 
(Çəki: 1)

U.Petti
K.Marks
F.Akvinski
F.Kene
A.Smit

Sual: Milli gəlirin istehlaka getməyən hissəsi: (Sürət 15.05.2014 17:05:18) (Çəki: 1)
ümumi gəlir
ümumi daxili məhsul
ümumi yığım (əmanət)
ümumi xərclər
məcmu tələb

Sual: İlk “xərclər – buraxılış” cədvəli kim tərəfindən və hansı ölkə üçün tərtib olunub: 
(Sürət 15.05.2014 17:05:27) (Çəki: 1)

Rendratev tərəfindən 1940-cı ildə Rusiya üçün



V.Nemçin tərəfindən 1944-cü ildə Almaniya üçün
V.Belkin tərəfindən 1945-ci ildə Estoniya üçün
V. Leontyev tərəfindən 1936-cı ildə ABŞ üçün 
V.Kossov tərəfindən 1945-ci ildə Rusiya üçün

Sual: Mövcud ilin məhsul istehsalından əldə edilən pul gəliri bərabərdir: (Sürət 
15.05.2014 17:05:34) (Çəki: 1)

keçən ilin istehsal xərclərinin həcminə
daxili investisiya xərclərinin həcminə
mövcud ildə istehsal xərclərinin həcminə
xarici investisiya xərclərinin həcminə
həm daxili, həm də xarici investisiyaların həcminə

Sual: Xərclər üzrə ÜMM hesablandıqda, aşağıdakı növ xərclər cəmlənir (Sürət 
15.05.2014 17:05:41) (Çəki: 1)

şəxsi istehlak xərcləri, ümumi xüsusi daxili investisiyalar və əmtəə və xidmətlərin 
dövlət alışı

dövlətin büdcə xərcləri, müəssisənin xərcləri
transfert xərcləri, şəxsi istehlak xərcləri, büdcə xərcləri
daxili investisiya xərcləri, büdcə xərcləri, şəxsi istehlak xərcləri
şəxsi istehlak xərcləri, əmtəə və xidmətlərin dövlət alışı və xarici investisiyalar

Sual: Nəticə göstəricilərini qiymətləndirmək üçün istifadə olunan əsas göstərici: 
(Sürət 15.05.2014 17:05:49) (Çəki: 1)

milli gəlir
ümumi məhsul
xalis milli məhsul
ümumi daxili məhsul
milli sərvət

Sual: Milli sərvətin yeniləşməsinin və artırılmasının əsas mənbəyi: (Sürət 15.05.2014 
17:05:56) (Çəki: 1)

milli gəlirdir
daxili məhsuldur
ictimai məhsuldur
idxaldır
ixracdır

Sual: ÜDM-i müəyyən edərkən aşağıdakılardan hansılar nəzərə alınır? (Sürət 
15.05.2014 17:06:06) (Çəki: 1)

əlavə olunmuş dəyər
transfer ödəmələri
işlənmiş malların alqı-satqısı
yuxarıda göstərilənlərdən hamısı
hes biri aid deyil



BÖLMƏ: 1002 
Ad 1002 

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bütün iqtisadi subyektlərin fəaliyyətinin ümumiləşmiş nəticəsinin predmeti hansı 
yanaşma üsulu vasitəsilə öyrənilir? (Çəki: 1)

makroiqtisadi
mikroiqtisadi
mezoiqtisadi
meqoiqtisadi
dünya iqtisadiyyatı

Sual: İqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə milli iqtisadiyyat: (Çəki: 1)
asılı və inkişaf etməkdə olan milli iqtisadiyyat
zəif və yarımasılı inkişaf etməkdə olan milli iqtisadiyyat
zəif inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan milli iqtisadiyyat
asılı və zəif inkişaf etməkdə olan milli iqtisadiyyat
asılı, inkişaf etməkdə olan milli iqtisadiyyat

Sual: Müəyyən bir dövr ərzində cəmiyyətin yaratdığı maddi nemətlərin məcmu dəyəri: 
(Çəki: 1)

ümumi ictimai məhsul
ümumi milli məhsul
ümumi daxili məhsul
ümumi daxili investisiya
ümumi gəlir

Sual: Xammal resursları hansı qrupa bölünür: (Çəki: 1)
tükənən və yeniləşən resurslara
tükənməz resurslara
tükənməz və təkrar istehsal olunan resurslara 
təkrar istehsal olunan və bərpa olunan resurslara
tükənən və təkrar istehsal olunan resurslara

Sual: İstehsal proseslərinin daimi bərpası və təkrarlanması: (Çəki: 1)
təkrar istehsal
fərdi təkrar istehsal
sadə təkrar istehsal 
geniş təkrar istehsal



üç bənd düzdür

Sual: İstehsalın dəyərcə əvvəlki həcmdə təkrarlanması: (Çəki: 1)
geniş təkrar istehsal
sadə təkrar istehsal
konyukturlu təkrar istehsal
tənəzzüllü təkrar istehsal
fərdi təkrar istehsal

Sual: İstehsalın dəyərcə daim genişlənən həcmdə təkrarlanması: (Çəki: 1)
sadə təkrar istehsal
geniş təkrar istehsal 
konyukturlu təkrar istehsal
tənəzzüllü təkrar istehsal
fərdi təkrar istehsal

Sual: İctimai istehsalın daim təkrarlanan əlaqə və axın formasında yenidən bərpası 
və təkrarlanması: (Çəki: 1)

ictimai təkrar istehsal
fərdi təkrar istehsal
sadə təkrar istehsal
geniş təkrar istehsal
intensiv təkrar istehsal

Sual: İl ərzində istehsal edilmiş məhsulun dəyərinin həmin fondların orta illik dəyərinə 
olan nisbəti: (Çəki: 1)

amortizasiya
fond tutumu
amortizasiya norması
fondverimi 
fond qalığı 

Sual: İl ərzində istehsal və istehlak edilmiş əmtəə və xidmətlərin dəyəri: (Çəki: 1)
XMM (xalis milli məhsul)
ÜMM (ümumi milli məhsul)
MG (milli gəlir)
XG (xalis gəlir)
İG (izafi gəlir)

Sual: Milli gəlirdən şəxsi gəlirlərə keçərkən hansılar nəzərə alınmır? (Çəki: 1)
transfert ödəmələri 
müəssisələrdən tutulmuş vergilər 
fərdi vergilər 
sosial sığorta ödəmələr



dolayı vergilər 

Sual: Ümumi daxil məhsul hansı qiymətlərlə ölçülür? (Çəki: 1)
müqayisəli qiymətlər ilə
istehsalçı qiymətləri ilə
bazar qiymətləri ilə
istehlakçı qiymətləri ilə
istehsalçı və istehlakçı qiyməti ilə

Sual: Makroiqtisadi subyektlərin müəyyənləşdirilməsinin əsas kriteriyasi spesifik 
roldur ki, onlardan hər biri iqtisadi fəaliyyətin təşkilində öz rolunu yerinə yetirir. Bu 
subyektlərə aiddir: (Sürət 15.05.2014 16:47:23) (Çəki: 1)

xarici sektor, sahibkarlıq, dövlət və ev təsərrüfatı sektoru
ev təsərrüfatı, firma və dövlət sektoru 
xarici, dövlət, aksioner və sahibkarlıq sektoru 
xarici, ev təsərrüfatı, dövlət sektoru
xarici, sahibkar və aksioner sektor

Sual: Ev təsərrüfatının məqsədi: (Sürət 15.05.2014 16:47:30) (Çəki: 1)
mənfəətin maksimumlaşdırılması
faydalılığın maksimumlaşdırılması
rentanın maksimumlaşdırılması
əmtəə və xidmətlərin istehlakının maksimumlaşdırılması
iş qüvvəsinin hərəkətinin maksimumlaşdırılması

Sual: Makroiqtisadi bazarları müəyyənləşdirin: (Sürət 15.05.2014 16:47:37) (Çəki: 1)
əmtəə və xidmətlər, maliyyə, iqtisadi resurslar və valyuta bazarı
istehlak malları, istehsal vasitələri, xidmətlər və maliyyə bazarı
qiymətli kağızlar, istehlak malları və xidmətlər bazarı
tələb və təklif, istehsal vasitələri, xidmətlər və valyuta bazarı
tələb, təklif, valyuta və xidmətlər bazarı 

Sual: Istehlakın həcminə təsir edən əsas amillər: (Sürət 15.05.2014 16:53:09) (Çəki: 
1)

gəlirlərin səviyyəsi, qiymətlərin səviyyəsi, psixoloji amil
alıcının zövqü, psixoloji və sosioloji amil
qiymət, alıcının zövqü, gəlirlərin səviyyəsi
yığımın həcmi, gəlirlərin səviyyəsi
gəlirin səviyyəsi, alıcının zövqü, qiymət

Sual: İctimai təkrar istehsalın nəticəsi: (Sürət 15.05.2014 16:59:09) (Çəki: 1)
məcmu məhsul
məcmu gəlir
məcmu ictimai məhsul



istehsalın milli həcmi
istehsal olunmuş məhsulun dəyərcə ifadəsi

Sual: İqtisadi şəraitdən asılı olaraq istehsalın həcminin dəyərcə fərqli templərlə 
təkrarlanması: (Sürət 15.05.2014 16:59:21) (Çəki: 1)

geniş təkrar istehsal
sadə təkrar istehsal
konyukturlu təkrar istehsal
tənəzzüllü təkrar istehsal
ictimai təkrar istehsal

Sual: Cəmiyyətin iqtisadi-sosial rifah halını əks etdirən təkrar istehsal: (Sürət 
15.05.2014 16:59:30) (Çəki: 1)

sadə geniş təkrar istehsal
fərdi və ictimai təkrar istehsal
konyukturlu təkrar istehsal
tənəzzüllü təkrar istehsal
geniş və konyukturlu təkrar istehsal

Sual: Aşağıdakılardan hansılar ÜDM-in xərclərə görə hesablanmasında nəzərə 
alınmır? (Sürət 15.05.2014 17:06:51) (Çəki: 1)

investisiya xərcləri 
dividendlər 
dövlət xərcləri 
amortizasiya 
hamısı düzdür 

Sual: Ölkənin istehsalının inkişaf dərəcəsini, onun əhalisinin rifah halını ən real 
müəyyən edən göstərici: (Sürət 15.05.2014 17:07:14) (Çəki: 1)

ümumi milli məhsul
ümumi daxili məhsul
xalis milli məhsul
milli gəlir
adambaşına düşən ümumi milli məhsul

Sual: Məcmu təklif nəyin dəyəridir? (Sürət 15.05.2014 17:07:19) (Çəki: 1)
satışa təqdim edilən bütün son məhsul və xidmətlərin
ümumi ictimai məhsulun
ümumi daxili məhsulun
hamısı düzdür 
düzgün cavab yoxdur

Sual: İl ərzində istehsal edilmiş məhsulun dəyərinin həmin fondların orta illik dəyərinə 
olan nisbəti: (Sürət 15.05.2014 17:07:43) (Çəki: 1)

amortizasiya



fond tutumu
amortizasiya norması
fondverimi 
fond qalığı 

Sual: İnvestisiya həcmi ilə ÜDM-in tempinin dəyişməsi arasında nisbət: (Sürət 
15.05.2014 17:07:55) (Çəki: 1)

multiplikator
qiymət indeksi
akselerator
gəlirin ümumi səviyyəsi
investisiya riski

Sual: Gəlirin ödənilməsi ilə əlaqəli olmayan vəsait: (Sürət 15.05.2014 17:08:06) (Çəki: 
1)

amortizasiya ayırmaları, biznesə görə dolayı vergilər
birbaşa vergilər
transfert ödəmələr və biznesə görə dolayı vergilər
əmək haqqına əlavələr və amortizasiya ayırmaları 
heç biri düz deyil

Sual: ”Xərclər-buraxılış” metodunun “gəlirlər-xərclər” metodu ilə müqayisədə əsas 
məsələ onun istiqamətləndirilməsidir – bu: (Sürət 15.05.2014 17:08:11) (Çəki: 1)

bu istehsalın məhsuldarlığı və həm də milli istehsalın tempidir
bu istehsalın fasiləsiz davamı və yığımıdır
ancaq təkcə son deyil, həm də milli istehsalın ümumi nəticəsidir
bu istehsal proporsiyası və onlar arasındakı nisbətdir
məcmu məhsulun artım tempidir

Sual: Təkrar hesablanmanı aradan qaldırmaq üçün: (Sürət 15.05.2014 17:08:22) 
(Çəki: 1)

bütün ictimai məhsulun ümumi məbləği kimi
mövcud məhsulların satış qiyməti ilə aralıq məhsul satışından alınan fərq 
istehlak fondu ilə yığım fondu arasındakı fərq kimi
ümumi məhsulla aralıq məhsulun fərq kimi hesablanan son ictimai məhsul
heç biri düz deyil

Sual: Milli hesablar sistemində (MHC) “mülkiyyətdən gəlirlər” kateqoriyasına aid edilir: 
(Sürət 15.05.2014 17:08:28) (Çəki: 1)

qeyri-korporativ sahibkarlıq sektorunun mənfəəti
koorporativ sahibkarlıq sektorunun mənfəəti
xüsusi sahibkarlıq sektorunun mənfəəti
korporativlərin mənfəəti
xirda sahibkarlıq sektorunun mənfəəti



Sual: Əgər potensial və faktiki ÜDM bir-bilərinə bərabərdirlərsə, bu halda 
iqtisadiyyatda: (Sürət 15.05.2014 17:08:42) (Çəki: 1)

tsiklik işsizlik yoxdur 
işsizliyin təbii səviyyəsi mövcuddur 
friksion işsizlər var 
struktur işsizlər var 
hamısı düzdür 

Sual: Mövcud bazar qiymətləri ilə hesablanan ÜMM (ümumi milli məhsul) necə 
adlanır: (Sürət 15.05.2014 17:08:54) (Çəki: 1)

real ÜMM
nominal ÜMM
ÜMM deflyatoru
qiymət indeksi
xalis milli məhsul

BÖLMƏ: 1003
Ad 1003

Suallardan 29

Maksimal faiz 29

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Milli iqtisadiyyat dedikdə nə nəzərdə tutulur: (Çəki: 1)
müxtəlif fəaliyyət növlərinin özünütənzimləyən sistemi
tarixən formalaşmış ictimai təkrar istehsal sistemi 
bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi olan sahə və növləri və ərazi kompleksləri sistemi
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür

Sual: Milli iqtisadiyyatın əsas məqsədləri: (Çəki: 1)
məşğulluq, işsizliyin ləğv edilməsi, ticarət balansının sabitliyi
iqtisadi artım, işsizliyin ləğv edilməsi, ticarət balansının tarazlığı, sosial ədalət
iqtisadi artım, məşğulluğun təmin olunması, qiymətlərin stabillik səviyyəsi, iqtisadi 

səmərəlilik, tədiyyə balansının tarazlığı, cəmiyyətdə sosial ədalət
iqtisadi səmərəlilik, idxal-ixrac balansının sabitliyi, sosial ədalət, beynəlxalq 

dünya təsərrüfatına inteqrasiya
iqtisadi inteqrasiya, milli iqtisadi stabillik, işsizliyin ləğv edilməsi, xidmət 

sahələrinin inkişafı

Sual: Milli iqtisadiyyatın beynəlxalq inteqrasiya səviyyəsinə görə formaları: (Çəki: 1)
açıq və qapalı milli iqtisadiyyat 



asılı və müstəqil milli iqtisadiyyat
asılı və zəif inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat
qapalı və sənaye yönümlü iqtisadiyyat
açıq və inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyat

Sual: Milli iqtisadiyyatın modelləri: (Çəki: 1)
liberal milli iqtisadiyyat, inzibati milli iqtisadiyyat, tənzimlənən milli iqtisadiyyat
liberal milli iqtisadiyyat, dövlət tərəfindən tənzimlənən milli iqtisadiyyat, qarışıq 

modelli milli iqtisadiyyat 
qarışıq iqtisadi model
sosial və liberal modeli iqtisadiyyat
heç biri düz deyil

Sual: İctimai təkrar istehsalın ilkin şərti və maddi əsası: (Çəki: 1)
ailənin gəlirlərinin səviyyəsi
məcmu ictimai məhsulun reallaşması 
ölkənin iqtisadi problemləri
milli gəlirin formalaşması
ümumi milli məhsulun artımı

Sual: Ölkənin milli məhsulunun və milli gəlirinin xeyli hissəsi əsasən nəyin hesabına 
əldə olunur: (Çəki: 1)

əsas kapitalın həcmi və əsaslı vəsait qoyuluşunun yüksəlməsi hesabına
dövriyyə vəsaitinin həcmi ilə amortizasiya vəsaiti hesabına 
amortizasiya vəsaiti ilə əsas kapital hesabına
əsas kapital ilə dövriyyə vəsaiti hesabına
əsas kapital ilə dövriyyə vəsaiti hesabına

Sual: İstehsalın dəyərcə həcminin əvvəlki dövrə nisbətən aşağı səviyyədə 
təkrarlanması: (Çəki: 1)

konyukturalı təkrar istehsal
fərdi təkrar istehsal
sadə təkrar istehsal
tənəzzüllü təkrar istehsal
geniş təkrar istehsal

Sual: İntensiv təkrar istehsalın əsas formaları: (Çəki: 1)
resurstutumlu, resursqoruyucu, neytral 
resursqoruyucu, qarışıq, neytral
neytral, qarışıq, resurstutumlu
hamısı düzdür
heç biri düz deyil

Sual: ÜDM neçə metodla hesablanır? (Çəki: 1)



gəlirlərə görə, xərclərə görə, əlavə dəyərə görə
əmək haqqına və istehsal xərclərinə görə
sabit və dəyişən xərclərə görə
ümumi və dəyişən xərclərə görə
maya dəyərinə görə

Sual: Ümumi daxil məhsul nə deməkdir? (Çəki: 1)
bütün istehsal edilən əmtəə və xidmətlərin cəmi
bütün satılmış əmtəə və xidmətlirn həcmi 
istehlak üçün nəzərdə tutulmuş bütün hazır məhsulların kəmiyyəti
bütün son məhsul və xidmətlərin bazar dəyəri

Sual: Makroiqtisadiyyatın yarımsistemi bir-birilə üzvi surətdə bağlı olan sahələr 
kompleksi: (Sürət 15.05.2014 16:48:48) (Çəki: 1)

makroiqtisadiyyat
mikroiqtisadiyyat
mezoiqtisadiyyat
qlobal iqtisadiyyat
meqoiqtisadiyyat

Sual: Tarixi olaraq makroiqtisadiyyatın predmeti və metodu nə vaxt formalaşmışdır? 
(Sürət 15.05.2014 16:48:54) (Çəki: 1)

XX əsrin 20-ci illəri
XX əsrin 30-cu illəri
XIX əsrin 30-cu illəri
XIX əsrin 50-ci illəri
XX əsrin 50-ci illəri

Sual: İqtisadiyyat sahələrinin üstün inkişaf xarakterinə görə milli iqtisadiyyatın 
formaları: (Sürət 15.05.2014 16:53:45) (Çəki: 1)

sənaye yönümlü, aqrar yönümlü və xidmət sahələrinin üstün inkişaf etdiyi milli 
iqtisadiyyat

sənaye yönümlü, infrastruktur xarakterli milli iqtisadiyyat
aqrar yönümlü, sənaye yönümlü, infrastruktur xarakterli milli iqtisadiyyat
sənaye yönümlü, regional xarakterli milli iqtisadiyyat
sənaye və aqrar yönümlü, regional inkişafa üstünlük verən milli iqtisadiyyat

Sual: Milli pul vahidi, iqtisadiyyatın mütərəqqi strukturu, inkişaf dinamizmi, mülkiyyət 
azadlığı mühiti olan milli iqtisadiyyat: (Sürət 15.05.2014 16:53:55) (Çəki: 1)

asılı milli iqtisadiyyat
yarım müstəqil milli iqtisadiyyat
müstəqil milli iqtisadiyyat
qapalı milli iqtisadiyyat
qarışıq milli iqtisadiyyat



Sual: Əmtəələrin satışından əldə edilən pul vəsaiti ilə həmin əmtəələrin satınalınma 
qiymətlərinin cəmi arasındakı fərq: (Sürət 15.05.2014 16:54:01) (Çəki: 1)

ümumi gəlir
ümumi tələbat
ümumi satış həcmi
ümumi məhsul
ümumi xərc

Sual: Sənaye istehsalının natamam tsikli, kənd təsərrüfatında yarımfabrikatlar 
istehsalının üstünlüyü, öz iqtisadi resursları üzərində sərbəst sərəncam verə 
bilməmək hansı iqtisadiyyatın xüsusiyyətləridir? (Sürət 15.05.2014 16:54:11) (Çəki: 1)

açıq milli iqtisadiyyatın
asılı milli iqtisadiyyatın
qapalı milli iqtisadiyyatın
müstəqil milli iqtisadiyyatın
qarışıq milli iqtisadiyyatın

Sual: İstehsal funksiyası nə deməkdir? (Sürət 15.05.2014 17:00:03) (Çəki: 1)
əmək və kapital məsrəflərinin məhsulun həcminə təsiri 
inflyasiya və işsizliyin qarşılıqlı əlaqəsi 
ÜDM və milli gəlirin nominal həcmi 
xalis milli məhsulun istehsalı amilləri
ÜMM-un nominal həcmi 

Sual: Məcmu təklif aşağıdakılardan hansına bərabərdir? (Sürət 15.05.2014 17:11:56) 
(Çəki: 1)

bazara çıxarılan bütün məhsulların dəyərinə 
bazara çıxan məhsulların nominal həcminə 
ÜMD-in potensial həcminə 
xalis milli məhsulun real həcminə
ÜMM həcminə 

Sual: Makroiqtisadi modelin iqtisadiyyatın dörd əsas funksional asılılığına müvafiq 
quruluşu: (Sürət 15.05.2014 17:12:20) (Çəki: 1)

davranış, qərar qəbul olunması amili, institusional, tələb-təklif əlaqəsi
tələb-təklif əlaqəsi, texnoloji, qiymət, davranış
davranış, texnoloji, qiymət, qərar qəbul olunması
qərar qəbul olunması, qiymət, xarici iqtisadi və institusional
texnoloji, defision, davranışlı, institusional

Sual: ÜDM aşağıdakılardan hansılarla səciyyələnir? (Sürət 15.05.2014 17:12:32) 
(Çəki: 1)

ÜDM dəyər ifadəsində əks olunur
ÜDM kəmiyyət ifadəsində əks olunur



ÜDM həm dəyər, həm də kəmiyyət ifadəsində əks olunur
yuxarıda göstərilənlərdən heç biri düz deyil
hamısı düzdür

Sual: ÜDM-nin real həcmini müəyyən etmək üçün istifadə olunan qiymət indeksi: 
(Sürət 15.05.2014 17:12:42) (Çəki: 1)

ÜMM deflyatoru
ÜDM deflyatoru
məcmu gəlir deflyatoru
qiymət deflyatoru
yığım deflyatoru

Sual: Ümumi daxili məhsul (ÜDM) və Ümumi milli məhsul (ÜMM) hansı metodla 
hesablanır? (Sürət 15.05.2014 17:12:51) (Çəki: 1)

hesab metodu
balans metodu
hesab və xərc metodu
balans və gəlir metodu
gəlir, sahə və xərc metodu

Sual: ÜDM-dan xalis milli məhsula (XMM) keçmək üçün nə etmək lazımdır? (Sürət 
15.05.2014 17:13:07) (Çəki: 1)

xalis investisiya xərclərini əlavə etmək lazımdır 
amortizasiya xərclərini çıxmaq lazımdır 
əsas fondların aşınması dəyərini ÜDM-a əlavə etmək lazımdır 
müstəqim (dolayı) vergiləri cıxmaq lazımdır
birbaşa vergiləri çıxmaq lazımdır 

Sual: O, bir tərəfdən, əmtəə və xidmətlərin alınmasının axırıncı istifadəçilərinin 
xərclərinin məbləği kimi müəyyənləşir, digər tərəfdən, o, istehsal prosesində 
yaradılmış təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətin gəlirlərinin məbləği kimi hesablanır, bu: 
(Sürət 15.05.2014 17:13:12) (Çəki: 1)

ümumi ictimai məhsuldur
ÜDM və ya ÜMM-dur
son ictimai məhsuldur
faktor gəlirlər qalığı
milli gəlir

Sual: Milli hesablar sisteminə əsasən makroiqtisadi göstəricilər hesablanarkən hansı 
sahələr arasında fərq müəyyənləşmir: (Sürət 15.05.2014 17:13:44) (Çəki: 1)

maddi istehsal və xidmət sahələri arasında
qeyri-maddi istehsal və xidmət sahələri arasında
maddi və qeyri-maddi istehsal
maddi istehsal və onun bölmələri arasında
qeyri-maddi istehsal və onun bölmələri arasında



Sual: Ümumi milli məhsul ilə ümumi daxili məhsul arasında nominal fərq adətən neçə 
faiz təşkil edir: (Sürət 15.05.2014 17:13:59) (Çəki: 1)

milli iqtisadiyyatın qloballaşma və inteqrasiyası nəticəsində 1%-dən çox artmağa 
meyllidir

1%-dən artıq olmur
5%-dən artıqdır
4%-dən artıqdır
6%-dən artıqdır

Sual: İstehsalın real həcmi, cari ildə yaradılmış bütün əmtəə və xidmətlərin fiziki 
məbləğinin cəmi müəyyənləşir, bu hansı düsturla ifadə olunur: (Sürət 15.05.2014 
17:15:12) (Çəki: 1)

ay = xı + yi
Yi = Pi x Qi 
P = y/Qi
Xı = Xy/Xi

Sual: Sahələrarası balans modeli istiqamətlənib: (Sürət 15.05.2014 17:15:26) (Çəki: 
1)

hər sahənin məhsul istehsalının ehtiyatına, mövcud tələbin dolğun olması 
məqsədi ilə

ayrı-ayrı sahələrin məhsul istehsalı və onların ehtiyatlarının yaranması
sahələrarası proporsiyalarda nisbəti tənzimləməyə
sahədaxili istehsal ehtiyatlarına, təklifi dolğun təşkil etmək üçün
sahənin iqtisadi inkişafına

Sual: Aşağıdakılardan hansılar ÜDM-da gəlirlərə görə hesablaşmasında nəzərə 
alınmamışdır? (Sürət 15.05.2014 17:15:37) (Çəki: 1)

dolayı vergilər 
xalis ixrac 
bölünməmiş mənfəət 
renta ödəmələri
birbaşa vergilər 

BÖLMƏ: 1101 
Ad 1101 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: İqtisadi artım nədir? (Çəki: 1)
bank faizlərini aşağı salıb, istehsalı genişləndirmək 
amortizasiya ayırmaları hesabına istehsalı genişləndirməkÜDM-in amillərinin 

kəmiyyətinin saxlanması 
istehsal amillərinin sahələr arasında bölgüsü
real ÜMM-in mütləq həcminin və adambaşına düşən real ÜMM-in artımı
resursların sahələr arasında bölgüsü

Sual: İqtisadi artımın hansı əsas tipləri var? (Çəki: 1)
ekstensiv tip 
intensiv tip 
sabit inkişaf tipi 
sürətli inkişaf tipi 
ekstensiv və intensiv tipi

Sual: Əhali gəlirləri: (Çəki: 1)
milli gəlirin pul, məhsul və xidmətlər şəklində ev təsərrüfatlarının sərəncamına 

keçən hissədir
əmək haqqından ibarətdir
pul gəlirlərindən ibarətdir 
nominal və real gəlirlərdən ibarətdir
natural gəlirlərdən ibarətdir

Sual: Gəlirin istehlak edilməyən, yığıma yönəldilən hissəsi: (Çəki: 1)
əmanət
istehlak
izafi məhsul
izafi dəyər 
gəlirin həcmi

Sual: Gəlirlərin dəyişməsinin investisiyaların dəyişməsindən asılılığını xarakterizə 
edən əmsal: (Çəki: 1)

akselerator
investisiya arzusu
multiplikator 
istehlakçı arzusu
yığım etmək arzusu

Sual: Həyat səviyyəsi kateqoriyası ilk dəfə kim tərəfindən istifadə edilmişdir? (Sürət 
19.05.2014 11:47:34) (Çəki: 1)

C.Mill
K.Marks



D.Rikardo
C.Klark
A.Marşal

Sual: Müəyyən vaxt ərzində alınan və istehlak edilən əmtəələrin ümumi miqdarı: 
(Sürət 19.05.2014 11:48:17) (Çəki: 1)

istehlak
yığım
bölgü
investisiya
hamısı düzdür

Sual: Istifadə edilmə növünə görə investisiyalar: (Sürət 19.05.2014 11:48:27) (Çəki: 
1)

borc və sahibкar
dövlət və хüsusi
dövlət və birbaşa
dövlət və portfel
birbaşa və portfel 

Sual: Qiymət dəyişməz qaldıqda təklifə təsir edən amillər: (Sürət 19.05.2014 
11:48:35) (Çəki: 1)

qiymət amili
tələb amili
qeyri-qiymət amilləri
təklif amili
xərc amili

BÖLMƏ: 1102 
Ad 1102 

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı iqtisadi artımın təklif amillərinə daxil deyildir? (Çəki: 1)
təbii resurslar 
əsas kapitalın həcmi 
məcmu xərclər 
əmək resursları
iqtisadi resurslar 



Sual: İqtisadi artımın əsas məqsədi: (Çəki: 1)
əhalinin maddi rifahının yüksəldilməsi, iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması 
iqtisadi artımı keyfiyyətcə yaxşılaşdırmaq
investisiyanın həcminin artırılması
insan kapitalının investisiyalaşdırılması
sərbəst vaxtın və investisiyanın artırılması

Sual: İqtisadi artıma yalnız əməyin və kapitalın təsirini öyrənən model: (Çəki: 1)
universal model
ikiamilli model
üçamilli model
hamısı düzdür
heç biri düz deyil

Sual: İqtisadi artımın optimal məqsədi: (Çəki: 1)
bütün əhalinin həyat səviyyəsinin artması
müəssisələrin inkişafı
kənd təsərrüfatının inkişafı
milli iqtisadiyyatın inkişafı
geniş təkrar istehsalın sabit artım tempi

Sual: Nominal gəlir dedikdə: (Çəki: 1)
ayrı-ayrı şəxslərin, ev təsərrüfatlarının müxtəlif mənbələrdən əldə etdikləri pul 

məbləği nəzərdə tutulur
gəlirdən vergiləri və digər məcburi ödəmələri çıxdıqdan sonra yerdə qalan hissə 

başa düşülür
sərəncamda qalan gəlirlər hesabına mövcud qiymətlərlə əldə edilən əmtəələrin 

miqdarında ifadə olunan gəlir nəzərdə tutulur
zəhmətlə qazanılan gəlirdir
zəhmətlə və zəhmətsiz qazanılan gəlir nəzərdə tutulur

Sual: Qiymətli kağızların əldə edilməsinə yönəldilən investisiya: (Çəki: 1)
birbaşa investisiya
portfel investisiya
dövlət investisiyası
müəssisənin investisiyaları
investorun vəsaiti

Sual: İnvestisiya həcminin artmasına müvafiq olaraq ÜMM-un həcmini göstərən 
rəqəm koefisienti: (Çəki: 1)

akselerator
qiymət indeksi
həyat səviyyəsi göstəricisi
multiplikator
həyat səviyyəsi indeksi



Sual: Y. Şumpeter iqtisadi artımda hansı amilə daha çox üstünlük vermişdir? (Sürət 
19.05.2014 11:50:02) (Çəki: 1)

investisiyaya
əmək məsrəflərinə
kapitala
torpağa
iqtisadi ehtiyatların səmərəli bölgüsünə

Sual: Aşağıdakılardan biri iqtisadi artımın amillərinə daxil deyil: (Sürət 19.05.2014 
11:50:09) (Çəki: 1)

əsas kapitalın həcmi
texniki tərəqqi
təbii resursların kəmiyyət və keyfiyyəti
intensiv artım
artan resursların səmərəli bölgüsü

Sual: Domar və Xarrodun iqtisadiyyatının keynsian modelində əsas diqqət nəyə 
yönəlir: (Sürət 19.05.2014 11:50:45) (Çəki: 1)

investisiyalara
dövlət xərclərinə
dövlət gəlirlərinə
vergilərə
 inflyasiyaya

Sual: Aşağıdakılardan biri əhali gəlirlərinə daxil deyil: (Sürət 19.05.2014 11:50:52) 
(Çəki: 1)

pul gəlirləri
natural gəlirlər 
nisbi gəlirlər
nominal gəlirlər
real gəlirlər

Sual: Səhm və uzunmüddətli öhdəliklərlə bağlı əməliyyatları özündə əks etdirən 
investisiya: (Sürət 19.05.2014 11:52:35) (Çəki: 1)

digər investisiyalar
xarici investisiyalar
portfel investisiyalar
birbaşa investisiyalar
transfertlər

Sual: Məhsul artımı ilə kapital artımı arasında olan nisbəti xarakterizə edən göstərici: 
(Sürət 19.05.2014 11:52:44) (Çəki: 1)

koeffisient
akselerator



multiplikator
funksiya
asılılıq

Sual: Milli gəlirin və tələbin yüksəlməsi səbəbindən artan investisiya: (Sürət 
19.05.2014 11:52:56) (Çəki: 1)

sərbəst (atonom) inflyasiya
asılı investisiyalar
portfel investisiyalar
birbaşa investisiyalar
funksional investisiyalar

Sual: Məhsul buraxılışı ilə kapital artımı arasında nisbəti xarakterizə edən göstərici 
(V= K/ Y) və ya kapitaltutumlu artımın koefisienti: (Sürət 19.05.2014 11:53:01) 
(Çəki: 1)

multiplikator
akselerator
kapital qoyuluşu
investisiya
avtonom investisiyalar

BÖLMƏ: 1103 
Ad 1103 

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakı göstəricilərdən hansılar iqtisadi artmın amillərinə aiddir? (Çəki: 1)
işçilərin sayının artması 
məhsulların qiymətinin artması 
əmək məhsuldarlığının artması 
becərilən torpaqların həcminin azalması 
işçilərin sayının artması, əmək məhsuldarlığının artması, becərilən torpaqların 

həcminin azalması

Sual: Aşağıdakılardan hansılar iqtisadi artımın hərəkətverici qüvvələrinə aiddir: 1. 
ziddiyyətlər 2. iqtisadi tarazlıq 3. iqtisadi bəhsləşmə 4. kapitalın həcmi 5. iqtisadi 
mənafelər (Çəki: 1)

1, 2, 5
1, 2
1, 3, 5
1, 2, 3



3, 4

Sual: İnvestisiya kapitalının optimal həcmi dedikdə: (Çəki: 1)
mövcud texnologiya maksimum gəliri təmin edir
mövcud texnologiya əmək məhsuldarlığını artırır
mövcud texnologiya intensivliyi artırır
mövcud texnologiya məhsulun maya dəyərini aşağı salır
mövcud texnologiya istehlakın həcmini artırır

Sual: (Çəki: 1)

istehlakla bağlı son hədd meyli
istehsalla bağlı son hədd meyli
istehlakla bağlı orta hədd meyli
istehsalla bağlı orta hədd meyli
heç biri düz deyil

Sual: Əmanətin (yığımın) həcminə təsir edən amillər: (Çəki: 1)
gəlirin həcmi, istehlakın həcmi, faiz norması, psixoloji amil 
gəlirin həcmi və yığıma gedən hissəsi
faiz norması, istehlakın və yığımın həcmi
heç biri düz deyil 
hamısı düzdür

Sual: Funksional təyinatına görə investisiya xərclərinin növləri: (Çəki: 1)
müəssisənin əsas fondlarına yönəldilən investisiyalar, mal ehtiyatlarına çevrilən 

maddi dəyərlərə investisiyalar, tikintiyə investisiyalar
tikintiyə investisiya, xidmət sahəsinə investisiya
mal ehtiyatlarına çevrilən maddi dəyərlərə investisiya, tikintiyə investisiyalar, 

səhiyyə müəssisələrinə investisiyalar
istehlak əmtəələrinə investisiya, mal ehtiyatlarına çevrilən investisiyalar, ehtiyat 

investisiyaları
hamısı düzdür

Sual: İqtisadi artımın inkişaf meyllərindən və nisbətlərindən asılı olaraq onun intensiv 
tipinin formaları: (Sürət 19.05.2014 12:10:49) (Çəki: 1)

fondtutumlu, resursqoruyucu, fondaneytral
fondtutumlu, fondverimli
resursların qənaətli formada istifadəsi
resursqoruyucu, xərclərin səmərəliliyi
əməktutumlu, fondaneytral, resursqoruyucu

Sual: İqtisadi artımın amillər üzrə modelləri: (Sürət 19.05.2014 12:11:05) (Çəki: 1)



ikiamilli, çoxamilli, universal model
biramilli, universal və dördamilli model
universal, bir və ikiamilli model
çoxamilli və ikiamilli model 
heç biri düz deyil

Sual: Aşağıdakı göstəricilərdən hansılar iqtisadi artıma dövlət təsiri kimi çıxış edir? 
(Sürət 19.05.2014 12:11:30) (Çəki: 1)

elmi-texniki tədqiqatın stimullaşdırılması
kadr hazırlığına dövlət xərcləri
vergi sisteminin təkmilləşməsi
ixtisaslaşma 
iqtisadi artım

Sual: İqtisadi artımın dövlət tənzimlənməsi nəzəriyyələrinə aid deyildir: (Sürət 
19.05.2014 12:11:40) (Çəki: 1)

neoklassik
keynsçilik
neokeynsçilik
monetarist
 klassik

Sual: C.Keynsin multiplikator nəzəriyyəsi hansı əlaqəni nəzərdə tutmuşdur? (Sürət 
19.05.2014 12:12:15) (Çəki: 1)

investisiyanın artımı ilə milli gəlirin artımı arasında əlaqəni
milli gəlirlə həyat səviyyəsi arasında əlaqəni
ümumi daxili məhsulun artımı ilə milli gəlirin arasında əlaqəni
yığımla istehlak arasında əlaqəni
istehsalla istehlak arasında əlaqəni

Sual: Qiymət indeksinin növləri: (Sürət 19.05.2014 12:12:22) (Çəki: 1)
istehsal səviyyəsinin və istehlak səviyyəsinin qiymət indeksi
real ümumi milli məhsul göstəricisi
istehlak şeylərinin və milli məhsulun qiymət indeksi
istehsalın və xidmətin qiymət indeksi
istehlak şeylərinin, istehsalın topdansatış və real ümumi milli məhsulun qiymət 

indeksi

Sual: Kobba-Duqlas modelində həmin dövrün hansı amilinin rolu nəzərə 
alınmamışdır: (Sürət 19.05.2014 12:12:29) (Çəki: 1)

təbii resursların rolunun nəzərə alınmaması
kapital məsrəflərinin rolunun nəzərə alınmaması
əmək məsrəflərinin rolunun nəzərə alınmaması
məcmu məhsulun həcminin nəzərə alınmaması
istehsalın texnoloji parametrlərinin nəzərə alınmaması



Sual: Cinni əmsalının daha da çox olması: (Sürət 19.05.2014 12:12:40) (Çəki: 1)
əhali gəlirlərində bərabərsizlik daha da çoxalır
əhali gəlirlərində bərabərsizlik daha da azalır
əhali gəlirlərində bərabərsizlik bərabərləşir
əhali gəlirlərində bərabərsizlik sıfra bərabər olur
əhali gəlirlərində bərabərsizlik sabitdir

Sual: Əhali qrupları arasında gəlirlərin bölgüsündəki bərabərsizliyi ölçmək üçün: 
(Sürət 19.05.2014 12:12:59) (Çəki: 1)

Lorens əyrisindən istifadə olunur
yaşayış minimumundan istifadə edilir
yoxsulluq səviyyəsini müəyyən edirlər
Filips əyrisindən istifadə olunur
real əmək haqqını müəyyənləşdirirlər

Sual: Əgər istehlakla bağlı son hədd meyli (MRS)=0 olarsa: (Sürət 19.05.2014 
12:13:09) (Çəki: 1)

bu halda gəlirin istehlaka gedən hissəsi artacaq
bu halda gəlirin artan hissəsi yığılacaqdır
bu halda gəlirin bir hissəsi yığıma gedəcək
bu halda gəlirin artan hissəsi istehlak olunacaq
istehlaka gedən hissə azalacaq

Sual: İstehlakla bağlı son hədd meyli (MPC)=1/2 olarsa: (Sürət 19.05.2014 12:13:15) 
(Çəki: 1)

gəlirin artan hissəsi istehlak və yığım arasında bölüşdürüləcək 
gəlirin artan hissəsi istehlak və yığıma bərabər olacaq
gəlirin artan hissəsi istehlak və yığımdan çox olacaq
gəlirin artan hissəsi yığım istehlaka bərabər olacaq
cavablardan heç biri düz deyil

Sual: (Sürət 19.05.2014 12:13:31) (Çəki: 1)

istehlakla bağlı son hədd meyli
əmanətlə bağlı son hədd meyli
istehsalla bağlı son hədd meyli
gəlirlə bağlı son hədd meyli
heç biri düz deyil

BÖLMƏ: 1201
Ad 1201

Suallardan 5

Maksimal faiz 5



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Uzunmüddətli işsizliyə aiddir: (Çəki: 1)
mövsümi, friksion
friksion, struktur
mövsümi, tsiklik
tsiklik, struktur
tsiklik friksion

Sual: Qısamüddətli işsizliyə aiddir: (Çəki: 1)
friksion, tsiklik
mövsümi, tsiklik
struktur, tsiklik
mövsümi, friksion
tsiklik, friksion

Sual: İnflyasiyanın səbəbləri hansılardır: (Çəki: 1)
işsizliyin sürətli artımı
əmək haqqının əmək məhsuldarlığına nisbətən üstün artımı 
sabit templi iqtisadi artim
istehsalçılar arasında rəqabətin pozulması 

Sual: Xarakterinə görə inflyasiyanın növləri: (Çəki: 1)
uyğunlaşan-gözlənilən
tələb və təklif
açıq-gizli 
hiper-mülayim 
heç biri düz deyil

Sual: Qiymətlərin ümumi səviyyəsi durmadan yüksəlir, pulun alıcılıq qabiliyyəti 
durmadan aşağı enir: (Çəki: 1)

gizli inflyasiya
tələb inflyasiyası
açıq inflyasiya
xərclər inflyasiyası
təklif inflyasiyası

BÖLMƏ: 1202 
Ad 1202 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İş qabiliyyətli əhalinin hərəkətini və istifadəsini xarakterizə edən qanun necə 
adlanır? (Çəki: 1)

əhalinin hərəkət və istifadəsi qanunu 
əhalinin yerdəyişməsi qanunu
əhali məşğulluğu qanunu 
belə bir qanun yoxdur
əhalinin hərəkət və yerdəyişmə qanunu 

Sual: İstehsalın durğunluğu zamanı baş verən işsizlik: (Çəki: 1)
xroniki işsizlik
struktur işsizlik
tsiklik işsizlik
gizli işsizlik
axıcı işsizlik

Sual: Mövsümi işsizlik hansı növ işsizlik daxilində öyrənilir? (Çəki: 1)
friksion işsizlik 
tsiklik işisizlik 
struktur işsizlik 
hamısı daxilində 
natamam işsizlik

Sual: Aşağıdakılardan hansılar inflyasiyanın sosial-iqtisadi nəticələrinə daxildir? 
(Çəki: 1)

mülayim inflyasiya şəraitində istehsalın tənəzzülü 
pulun alıcıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi 
sürətli inlyasiya şəraitində istehsalın artımı
mülayim inflyasiya şəraitində istehsalın tənəzzülü, pulun alıcıq qabiliyyətinin 

aşağı düşməsi, sürətli inlyasiya şəraitində istehsalın artımı 
heç biri düz deyil

Sual: Gözlənilən inflyasiya: (Çəki: 1)
əvvəlcədən nəzərə alınan, proqnozlaşdırılan inflyasiyadır
təbii inflyasiyadır 
tələb inflyasiyasıdır 
təklif inflyasiyasıdır 
açıq inflyasiyadır

Sual: İnflyasiyanın tam məzmunu özünü aşağıdakılardan hansında əks etdirir? (Çəki: 
1)



qiymətlərin səviyyəsinin uzun müddətli artım tempi 
məcmu tələblə məcmu təklif arasında tarazlığın pozulması nəticəsində 

qiymətlərin ümumi səviyyəsinin artması 
büdcə kəsirinin artması ilə əlaqədar qiymətlərin qeyri-proporsional artımı 
istehlak mallarının istehsalının azalması nəticəsində qiymətlərin artımı 
gəlirlərin həcminin artması nəticəsində qiymətlərin artımı 

Sual: İnflyasiyanın mövcudluğunu və səviyyəsini müəyyənləşdirən vacib, mühüm 
iqtisadi göstərici: (Çəki: 1)

qiymət indeksi
qiymət səviyyəsi
qiymətin dövlət tənzimlənməsi
qiymətin bazar tənzimlənməsi
bazar qiymətləri

Sual: Təklif inflyasiyasını yarada bilən səbəb: (Çəki: 1)
dövlət büdcə kəsirinin artması
ölkə tədiyyə balansının kəsirinin artması
əmək haqqı səviyyəsinin artması
xalis ixracın çoxalması
ticarət balansının mənfi saldosu

BÖLMƏ: 1203 
Ad 1203 

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Friksion işsizliyin səviyyəsi necə ölçülür? (Çəki: 1)

Sual: İş qüvvəsinin iştirak dərəcəsi necə ölçülür? (Çəki: 1)



Sual: İşsizliyin təbii səviyyəsi necə ölçülür? (Çəki: 1)

Sual: Tam məşğulluq nə deməkdir? (Çəki: 1)
bütün əmək qabiliyyətli əhali işlə təmin edilmişdir 
əmək qabiliyyəti olan və işləmək istəyən hər bir şəxs işlə təmin olunmuşdur 
ölkədə işsizliyin olmadığı bir dövr 
yuxarıda göstəricilərin hamısı doğrudur
yuxarıda göstərilənlərin heç biri doğru deyil 

Sual: Uzunmüddətli dövrdə iş qüvvəsinin tərkibində işsizlərin payını ifadə edir: (Çəki: 
1)

işsizliyin təbii norması
işsizliyin təbii səviyyəsi
təbii özüməşğulluq
təbii ikili məşğulluq
cavablardan heç biri düz deyil

BÖLMƏ: 1301
Ad 1301

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Dövlət maliyyəsinin strukturunu müəyyənləşdirin: (Çəki: 1)
müəssisənin büdcəsi, yerli büdcə
büdcə, büdcə gəlirləri, dövlət büdcəsi
büdcə, kredit, büdcə xərcləri
dövlət büdcəsi, büdcədənkənar fondlar, dövlət krediti
heç biri düz deyil

Sual: Dövlət borcunun formaları: (Çəki: 1)
uzunmüddətli borc, xarici borc
xarici borc, ortamüddətli borc
xarici borc, qısamüddətli borc
daxili borc, xarici borc
xarici borc, uzunmüddətli borc

Sual: Aşağıdakılardan hansı büdcə kəsirinin səbəbidir? (Çəki: 1)
iqtisadiyyatın hərbiləşdirilməsi 
fövqəladə baş verən hadisələr 
iqtisadiyyatda tənəzzül 
yuxarıdakılardan hamısı doğrudur 
yuxarıdakılardan heç biri doğru deyil

Sual: Beynəlxalq kredit bazarında istifadə olunan xüsusi növ qiymətli kağız: (Çəki: 1)
avrokredit
avrovalyuta
varrat
istiqraz vərəqəsi
avroistiqraz

Sual: Kredit infrastrukturunun özəyi – əsası: (Çəki: 1)
bank sistemi
maliyyə sistemi
vergi sistemi
pul sistemi
sığorta sistemi

BÖLMƏ: 1302
Ad 1302

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Büdcə sistemi vasitəsilə büdcənin hansı funksiyaları reallaşır: (Çəki: 1)
nəzarətedici, həvəsləndirici
həvəsləndirici, bölüşdürücü
tənzimləyici, nəzarətedici
bölüşdürücü, nəzarətedici
təkrar istehsal, tənzimləyici

Sual: Maliyyə sisteminin subyektlərinə görə formaları: (Çəki: 1)
dövlətin valyuta ehtiyatları
müxtəlif səviyyəli büdcələr
sosial, əmlak və şəxsi sığorta fondları 
dövlətin (mərkəzləşdirilmiş) maliyyəsi, təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi, 

əhalinin maliyyəsi 
qeyri-dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin maliyyəsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı pul-kredit siyasətinin ümumi metodlarına aiddir? (Çəki: 
1)

uçot (diskont) siyasəti 
bank krediti əməliyyatlarının likvidliyinin tənzimlənməsi
açıq bazarlarda əməliyyatlar 
hamısı düzdür
faiz dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi 

Sual: Beynəlxalq hesablaşmaların subyektləri: (Çəki: 1)
idxal edənlər, sahibkarlar
banklar, ixrac və idxal edənlər
beynəlxalq banklar
ixrac edənlər, fermerlər
idxal və ixrac edənlər, sahibkarlar

BÖLMƏ: 1303 
Ad 1303 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Maliyyə münasibətləri nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)
dövlətlə müəssisələr arasında pul vəsaitlərinin bölgüsü münasibətlərini 
pul vəsaitləri fondunun yaradılması, bölgüsü və istifadəsi münasibətlərini 



dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri arasında olan münasibətləri
müəssisələrin pul vəsaitlərinin yaradılması üzrə münasibətləri
pul vəsaitlərinin dövlətlə vətəndaşları arasında bölgüsü 

Sual: Geri qaytarılmaq şərti ilə büdcədən müəssisə, təşkilat və idarələrə onların 
xərclərinin müəyyən hissəsini və yaxud tam ödənilməsini təmin etmək üçün verilən 
pul vəsaiti: (Çəki: 1)

büdcə kəsiri
büdcə ödənişi
büdcə maliyyələşdirilməsi
büdcə gəliri
büdcə dotasiyası

Sual: Təqdim olunma xarakterinə görə kreditin növləri: (Çəki: 1)
dövlətlərarası, dövlət, kommersiya istehlak krediti
dövlətlərarası, dövlət, kommersiya, ipoteka krediti
dövlətlərarası, dövlət, kommersiya, ipoteka, bank və istehlak krediti
dövlətlərarası, bank, dövlət, kommersiya, ipoteka krediti
dövlətlərarası, dövlət, bank, kommersiya, istehlak krediti

Sual: Hansı resurslar hesabına bank vəsaiti formalaşır? (Çəki: 1)
öz vəsaiti, cəlb olunan vəsaitlər və yönəldilmiş və ya istiqamətləndirilmiş
sosial və ehtiyat kapitalları hesabına vəsait
bankın öz vəsaitləri və depozitlər hesabına
depozitlər və cəlb olunan vəsaitlər hesabına
istiqamətləndirilmiş və ya depozit hesabına

BÖLMƏ: 1401 
Ad 1401 

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Şəxsi yardımçı təsərrüfatda yaradılan və əhalinin şəxsi istehlakına natural 
şəkildə daxil olan vəsaitlərin dəyərini əks etdirir: (Çəki: 1)

pul gəlirləri
real gəlirlər
şəxsi sərəncamda qalan gəlirlər
nominal gəlirlər
natural gəlirlər



Sual: Müxtəlif ölkələrdə və əhali qrupları arasında gəlirlərin bölgüsündəki 
bərabərsizliyi ölçmək üçün istifadə olunan əyri: (Çəki: 1)

Laffer əyrisi
Filips əyrisi
Engel əyrisi
Lyukas əyrisi
Lorens əyrisi

Sual: İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin hansı tipləri var? (Çəki: 1)
mərkəzləşmiş planlaşma
dövlət tənzimlənməsi
mərkəzləşmiş planlaşma, dövlət tənzimlənməsi
heç biri düz deyil 
qeyri-mərkəzləşmə

BÖLMƏ: 1402 
Ad 1402 

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müəyyən dövrdə ev təsərrüfatları tərəfindən əldə edilmiş və istehsal olunmuş 
natural və pul vəsaitlərinin məcmusu: (Çəki: 1)

əhalinin natural gəlirləri
pul gəlirləri
nominal pul gəliri
real pul gəlirləri
əhali gəlirləri

Sual: Əmək haqqı, pul və natural formada haqq, silahlı qüvvələrin, işçilərin pul və 
natural formada aldıqları haqq, sosial sığorta və başqa məqsədlər üçün sahibkarların 
ayırmaları: (Çəki: 1)

özüməşğulluqdan gəlir
mülkiyyətdən gəlir
transfer gəlirlər
real gəlirlər
məşğulluqdan gəlir

Sual: Bir məşğul olana və ya əhalinin adambaşına düşən gəlirlərin səviyyəsindəki 
fərq: (Çəki: 1)

sərəncamda qalan gəlir
nominal hesablanmış əmək haqqı



nominal gəlir
real gəlir
gəlirlərin differensiyası

Sual: İqtisadiyyata dövlətin müdaxiləsi aşağıdakı problemlərdən hansının ilk növbədə 
həlli üçün vacibdir? (Çəki: 1)

inhisarçılığın qarşısının alınması 
inflyasiyanın güclənməsinə yol verməmək 
işgüzar fəallığı təmin etmək 
yuxarıdakılardan hamısı düzdür
azad rəqabətin təmini 

Sual: C.M.Keynsin makroiqtisadi tənzimləmə nəzəriyyəsinin əsasını nə təşkil edir? 
(Çəki: 1)

tələbin stimullaşdırılması
səmərəli təklif
vergi dərəcələrinin artırılması
gəlirlərin artırılması
gəlirlərin artırılması

Sual: İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin iqtisadi metodunun formaları: (Çəki: 1)
məqsədli və məcburi
inzibati və birbaşa
birbaşa və dolayı
inzibati və dolayı
məqsədli və dolayı

BÖLMƏ: 1403 
Ad 1403 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İnsan inkişafı indeksini müəyyən edən göstəricilər sistemi: (Çəki: 1)
adambaşına düşən ümumi daxili məhsul
adambaşına düşən ümumi daxili məhsul, gözlənilən ömür uzunluğu
adambaşına düşən ümumi daxili məhsul, gözlənilən ömür uzunluğu, təhsilin 

səviyyəsi
adambaşına düşən ümumi daxili məhsul, təhsilin səviyyəsi
gözlənilən gəlir, təhsil



Sual: Cəmiyyətin bir hissəsinin iqtisadi vəziyyəti, mövcud cəmiyyətin yaşayış 
vasitələrinin minimum normalarının olmaması: (Çəki: 1)

aşağı həyat səviyyəsi
yoxsulluğun ən aşağı həddi
yoxsulluğun mütləq həddi
yoxsulluğun nisbi həddi
yoxsulluq

Sual: Mövcud ölkədə (regionda) orta səviyyədə yaşamağa imkan verən minimal 
istehlak səbətinin dəyərinin göstəricisi: (Çəki: 1)

mütləq yoxsulluq həddi
minimum istehlak büdcəsi
yoxsulluq
yaşayış minimumu
nisbi yoxsulluq həddi

Sual: Vergi çıxılmaqla qalan əhali gəlirləri bu: (Çəki: 1)
əhalinin pul gəlirləri
əmək haqqı
sərəncamda qalan real pul gəlirləri
orta aylıq əmək haqqı
ev təsərrüfatlarının sərəncamında qalan gəlir

Sual: M.Fridman iqtisadiyyatın tənzimlənməsində hansı amilə üstünlük vermişdir? 
(Çəki: 1)

xarici iqtisadi
büdcə-vergiyə
pul-kreditə
sosial siyasətə
qiymət siyasətinə 

Sual: İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin tipləri: (Çəki: 1)
dövlət və bazar tənzimlənməsinin vəhdətinin müxtəlif variantları
tam liberal, təsərrüfatın idarə edilməsində dövlətin inhisarı
tam liberal, təsərrüfatın idarə edilməsində dövlətin inhisarçılığı, dövlət və bazar 

tənzimlənməsinin müxtəlif variantları
indikativ planlaşma, liberal və inzibati metod
indikativ planlaşdırma, tam inhisarçılıq

Sual: Dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətləri: (Çəki: 1)
valyuta, idxal-ixrac, sosial və xarici iqtisadiyyat
məşğulluq, antiinflyasiya, pul-kredit siyasəti
pul-kredit, fiskal, sosial və xarici iqtisadi siyasət
fiskal, moneta rvə keynsçi
xarici-iqtisadi, pul-kredit siyasəti



BÖLMƏ: 1501
Ad 1501

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İstehsalda əmtəələrin satışında aparıcı vəziyyətinə görə dünya bazarında 
fəaliyyət göstərən ən iri kompaniya: (Çəki: 1)

konsern
trest
transmilli korporasiya
oliqarxiya
korporasiya

Sual: Müxtəlif ölkələrin milli təsərrüfatlarının əməkdaşlıq etmək yolu ilə onların ya tam 
və yaxud qismən vahid hala salınması: (Çəki: 1)

iqtisadi sistem
iqtisadi tənzimlənmə
iqtisadi mühit
iqtisadi inteqrasiya
iqtisadi stimullaşdırma

BÖLMƏ: 1502 
Ad 1502 

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Urbanizasiyanın meydana gəlməsinin, inkişaf edib qlobal prosesə çevrilməsinin 
başlıca amillərindən biri: (Çəki: 1)

elmi-texniki tərəqqi
təbii resursların tükənməsi
etnik çəkişmələr
elmi-texniki gerilik
ətraf mühitin qorunması



Sual: Dünya birliyinin gələcək sosial-iqtisadi tərəqqisinin mövcud güclənməsinə zərər 
yetirə bilən təhlükə: (Çəki: 1)

işsizlik
ekoloji fəlakət
texniki tərəqqi
xəstəliklər
su problemi

BÖLMƏ: 1503 
Ad 1503 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Dünya təsərrüfatının strukturuna bunlardan hansı daxildir? (Çəki: 1)
transmilli korporasiyalar
mülkiyyətin iqtisadi reallaşması
elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkişafı
tədiyyə balansının təmin olunması
məhsuldar qüvvələrlə istehsal münasibətləri arasında olan ziddiyyətlərin həlli

Sual: Beynəlxalq immiqrantlar neçə kateqoriyaya ayrılır: (Çəki: 1)
gizli yolla gələn, kontrakt üzrə işləyən
qeyri-leqal, sığınacaq istəyən, kontraktlı
gizli yolla gələn, qaçqınlar və leqal olan
qeyri-leqal, qaçqınlar, kontrakt üzrə işləyənlər
qaçqınlar, sığınacaq istəyənlər, qeyri-laqel immiqrantlar, kontrakt üzrə işləyənlər, 

ölkəyə gizli yolla gələnlər

Sual: Mülkiyyət münasibətlərinin qloballaşması, əmək bölgüsü və 
kooperasiyalaşmanın daha yüksək səviyyəsi, təsərrüfatların təşkilinin yeni formaları, 
beynəlxalq iqtisadi təşkilatların tənzimləyici rolu: (Çəki: 1)

makroiqtisadi tendensiya
qloballaşma tendensiyası
xarici ticarətin güclənməsi tendensiyası
beynəlxalq iqtisadi tendensiyanın güclənməsi
ictimai istehsalın artım tempi

Sual: Qlobal iqtisadiyyatın əsas göstəricilərindən biri olub, əhali faizi, hansı ki, gəlirlə 
və istehlak səviyyəsi ilə əlaqədardır, bu: (Çəki: 1)

xəstəlik
yoxsulluq



ətraf mühitin çirklənməsi
istehsalın artımı
beynəlxalq əmək bölgüsü


