AAA_1905#01#Q14#01EDUMAN KESIR UCUN testinin sualları
Fәnn : 1905 Mikroiqtisadiyyat 1
1 Kredit pullarına nә aid deyildir?

•

depozitlarda olan pullar
banknotlar
veksellәr
kağız pullar
çeklәr

2 Tam dәyәrli pullar:

•

elektron pullardır
qızıl vә gümüş sikkәlәrdir
kağız pullardır
sadalananlardan heç biri deyildir
veksellәr vә çeklәrdir

3 Kağız pulun qızıla dönәrliliyinin lәğvi adlanır:

•

qızılın demonetizasiyası
devalvasiya
pulun denominasiyası
pulun likvidliyi
inflyasiya

4 Smit paradoksu adlanan paradoks әmtәәnin hansı xassәsinә әsaslanır?

•

istehlak dәyәri
faydalılıq
nadirlik
sadalananlardan heç biri
mübadilә dәyәri

5 әmtәә tәsәrrüfatından fәrqli olaraq natural tәsәrrüfatda әmәk mәhsulları:

•

istehlak dәyәrinә malik olmur
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәsi deyil
ictimai istehlak dәyәrinә malik olur
әmtәә tәsәrrüfatındakı әmәk mәhsullarından heç nә ilә fәrqlәnmir
istehsalçıların özü üçün istehlak dәyәrinә malik olur

6 әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsinin vә maddi resurslardan sәmәrәli istifadәnin stimulu:

•

әmtәәnin istehlak dәyәridir
әmtәnin nadirliyidir
әmtәәnin bazar dәyәridir
әmtәәnin mübadilә dәyәridir
әmtәәnin ictimai dәyәridir

7 Pul tәdavülü qanunu nәyi ifadә edir?

•

pul aqreqatlarının cәmini;
tәdavül üçün zәruri olan pulun miqdarını
pulun funksiyalarını;
pul tәdavülünü tәnzimlәyәn dövlәt orqanlarının hüquqları
tәdavüldәn çıхan pul kütlәsini

8 Dәyәr qanununun funksiyalarına aid deyildir:

•

istehsal sahәlәri vә sferaları arasında resursların bölgüsü
әmtәә istehsalçılarının diferensiasiyası
әmәk mәhsuldarlığının vә ETTnin stimullaşdırılması
bütün sadalananlar dәyәr qanununun funksiyalarıdır
sadalananlardan heç biri dәyәr qanununun funksiyalarına aid deyil

9 Barter pulun hansı funksiyasını yerinә yetirә bilәr?

•

dәyәr ölçüsü
yığım vasitәsi
tәdavül vasitәsi
tәdiyyә vasitәsi
dünya pulu

10 әmtәә – bu:

•

hansısa tәlәbatı ödәyә bilәn nә varsa hәr şey
hansısa tәlәbatı ödәyәn vә satış üçün nәzәrdә tutulan әmәk mәhsulu
inkişaf etmiş әmtәә istehsalı şәraitindә yaradılmış әmәk mәhsulu
digәr iqtisadi nemәtә vә ya müәyyәn mәblәğ pula mübadilә oluna bilәn iqtisadi nemәt
satıcı ilә alıcı arasında alqısatqı sövdәlәşmәsinin predmeti olan әşya

11 әmtәәnin hansısa tәlәbatı ödәmәk qabiliyyәti:

•

ictimaizәruri dәyәr
mübadilә dәyәri
istehlak dәyәri
әmtәәnin qiymәtliliyi
bazar dәyәri

12 әmtәәnin müәyyәn kәmiyyәt nisbәtlәrindә digәr әmtәәlәrә mübadilә olunmaq qabiliyyәti adlanır:

•

ictimaizәruri dәyәr
mübadilә dәyәri
istehlak dәyәri
әmtәnin qiymәtliliyi
bazar dәyәri

13 İctimaizәruri әmәk mәsrәflәribu:

•

ictimai normal istehsal şәraitindә bu növ әmtәәlәrin әsas kütlәsinin istehsalına mәsrәflәr
istehlak dәyәrinә malik әmtәәlәrin istehsalına әmәk mәsrәflәri
cәmiyyәtә zәruri olan әmtәәlәrin istehsalına mәsrәflәr
dövlәt tәrәfindәn tәnzim olunan bazar iqtisadiyyatı şәraitindә әmtәәlәrin istehsalına әmәk mәsrәflәri
mübadilә dәyәrinә malik әmtәәlәrin istehsalına әmәk mәsrәflәri

14 Pul mәnşәyinin tәkamül konsepsiyasına uyğun olaraq pul – bu:

•

insanlar arasında razılaşma mәhsulu
pul kimi istifadә olunan şey
universal әmtәә
ümumi ekvivalent rolunu yerinә yetirәn xüsusi növlü әmtәә
әmtәә vә xidmәtlәrin mübadilәsinә qәbul edilәn nә varsa, hәr şey

15 Pulun belә bir funksiyası yoxdur:

•

dünya pulları
tәdavül vasitәsi
dәyәr ölçüsü
qiymәtlәrin maştabı
ödәniş vasitәsi

16 әmtәәnin dәyәrinin müәyyәn edilmәsinә iki әsas yanaşma – bu:

•

ictimai seçim nәzәriyyәsi vә istehsal amillәri nәzәriyyәsi
әmәk dәyәr nәzәriyyәsi vә son faydalılıq nәzәriyyәsi
son faydalılıq nәzәriyyәsi vә ictimai seçim nәzәriyyәsi
son faydalılıq nәzәriyyәsi vә istehsal amillәri nәzәriyyәsi
әmәk dәyәr nәzәriyyәsi vә mülkiyyәt hüquqları nәzәriyyәsi

17 Kim öz konsepsiyasında әmtәә dәyәrinin vә qiymәtinin müәyyәnlәşdirilmәsindә xәrclәr
nәzәriyyәsi vә faydalılıq nәzәriyyәsini birlәşdirmişdir:

•

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

18 Hansı bәnddә pulun tәkamülünün düzgün ardıcıllığı göstәrilmişdir:

•

müәyyәn әmtәәlәr, metal pullar, kağız pullar, kredit pullar, elektron pullar
sikkәlәr, banknotlar, veksellәr, elektron pullar
qızıl, gümüş, kagız pullar, kredit pullar
metal pullar, kağız pullar, kredit pullar, elektron pullar
sikkәlәr, müәyyәn әmtәәlәr, kağız pullar, kredit pullar

19 Aşağıdakılardan rәqabәt dәrәcәsinә görә tәsniflәşmәyә aid olmayan bazarı göstәrin:

•

leqal bazar
inhisarçı bazar
rәqabәt bazarı
inhisarçı rәqabәt bazarı
oliqopoliya bazarı

20 İqtisadiyyatı zәruri miqdarda pulla tәmin edәn bazar infrastrukturu elementini göstәrin:

•

sığorta sistemi
vergi sistemi
ticarәt palatası
emissiya sistemi
konsaltinq şirkәtlәri

21 Belә növdә birja yoxdur;

•

valuta birjası
әmtәә birjası
fond birjası
әmәk birjası
xidmәt birjası

22 Ev tәsәrrüfatlarından әmtәә vә xidmәtlәr bazarına axın necә adlanır?

•

xәrclәr
istehlak xәrclәri
satışdan gәlirlәr
resurslar
pul gәlirlәri

23 Firmalardan resurslar bazarına gedәn axın necә adlanır?

•

xәrclәr
istehlak xәrclәri
satışdan gәlirlәr
resurslar
pul gәlirlәri

24 әmtәә vә xidmәtlәr bazarından firmalara gedәn axın necә adlanır?

•

xәrclәr
istehlak xәrclәri
satışdan gәlirlәr
resurslar
pul gәlirlәri

25 Resurslar bazarından ev tәsәrrüfatlarına gedәn axın necә adlanır?

•

xәrclәr
istehlak xәrclәri
satışdan gәlirlәr
resurslar
pul gәlirlәri

26 Ev tәsәrrüfatının bütün gәlirlәri vә xәrclәri tәşkil edir:

•

әmtәә vә xidmәtlәrin dövranını
resurslar axınını
pul axınını
ailә büdcәsini
әmtәә axınını

27 Ailә büdcәsinin gәlirlәrinә daxil deyil :

•

sahibkarlıqdan gәlir
dövlәt transfert ödәnişlәri
ictimai tәşkilatlara ödәnişlәr
әmәkhaqqı
mülkiyyәtdәn gәlirlәr

28 Ailә büdcәsinin xәrclәrinә aid deyildir:

•

vergilәr
istehlak әmtәәlәrinә xәrclәr
dövlәt transfertlәri
ictimai tәşkilatlara ödәnişlәr
kommunal xidmәtlәrin ödәnişi

29 Xırda firmaların üstünlüklәrinә aid deyildir:

•

qeyrisabitlik
uyğunlaşma qabiliyyәti, çeviklik
idarәetmәyә az xәrclәrin olması
reklama az xәrclәrin çәkilmәsi
bütün sadalananlar kiçik firmaların üstünlüklәridir

30 İri firmaların üstünlüklәrinә aid deyil:

•

sabitlik
bütün sadalananlar iri firmaların üstünlüklәridir
kütlәvi istehsal mәsrәflәri
ETTә vә yeni әmtәәlәrin işlәnib hazırlanmasına yüksәk mәsrәflәr
yüksәk idarәetmә mәsrәflәri

31 Dünya pulu üçün xas olmayanı göstәrin:

•

bütün göstәrilәnlәr dünya pulu üçün sәciyyәvidir
ümumi dәyәr ölçüsü kimi fәaliyyәt göstәrmәsi
ümumi ödәniş vasitәsi kimi fәaliyyәt göstәrmәsi
ümumi alqı vasitәsi kimi çıxış etmәsi
içtimai şәrvәtin ümumi tәmsilçisi kimi xidmәt göstәrmәsi

32 әmtәәlәr kreditә alındıqda pulun yerinә yetirdiyi funksiya:

•

dәyәr ölçüsü
tәdiyyә vasitәsi
dünya pulları
yığım vasitәsi
tәdavül vasitәsi

33 Aşağıdakı bazarda ixtiralar, yeniliklәr, patentlәr әmtәәdir:

•

informasiya
tәdavül vasitәlәri
istehsal vasitәlәri
qiymәtli kağızlar
innovasiyalar

34 Qiymәtli kağızlar bazarında ticarәt obyekti bu deyildir:

•

lisenziyalar
istiqrazlar
sәhmlәr
çeklәr
veksellәr

35 Bu bazarlardan hansı subyektlәr izrә bazar tәsnifatına aid deyildir?

•

dövlәt müәssisәlәri bazarı
satıcılar bazarı
alıcılar bazarı
bütün sadalananlar aiddir
vasitәçilәr bazarı

36 Satıcı bazarı o yerdә olur ki, әgәr orada:

•

satıcılar alıcılara nisbәtәn çoxdursa
tәlәb tәklifi üstәlәyirsә
tәklif tәlәbi üstәlәyirsә
alıcılar satıcılardan çoxdursa
bazarda aralıq satıcılar fәaliyyәt göstәrirlәrsә

37 Aşağıdakı bazarın bazar әmәliyyatlarının tәşkili üzrә bazar tәsnifatı ilә әlaqәsi yoxdur:

•

ixrac bazarı
pәrakәndәsatış bazarı
topdansatış bazarı
idxal bazarı
dövlәt müәssisәlәri bazarı

38 Kütlәvi standart әmtәәlәrin topdansatış ticarәtinin tәşkilati forması – bu:

•

reklam agentliyidir
hәrracdır
yarmarkadır
investisiya fondudur
birjadır

39 Öz adından vә öz hesabı ilә sövdәlәşmә hәyata keçirәn şәxsbu:

•

fyuçersdir
maklerdir
dilerdir
sadalananlardan heç biri deyildir
brokerdir

40 Bazar infrastrukturunun hansı elementi firmanın maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtini yoxlamağa vә
tәhlil etmәyә imkan verir?

•

konsaltinq şirkәtlәri
auditor firmaları
vergi sistemi
ticarәt palatası
sığorta sistemi

41 Bazar infrastrukturunun hansı elementi iqtisadiyyatı zәruri kadrlarla tәmin edir?
hәmkarlar ittifaqları
istehlakçıların birliklәri
sahibkarların birliklәri
emmisiya sistemi

•

•

iqtisadi tәhsil sistemi

42 Özәllәşmәnin I proqramında müәssisәlәrinin kiçik, orta vә iri müәssisәlәrә bölünmәsi üçün meyar
kimi qәbul olunmuşdur.

•

işlәyәnlәrin sayı
mәntәtın hәsmi
kapitalın hәsmi
belә meyar yoxdur
iştehsalın hәsmi

43 Bazar infrastrukturuna aiddir:

•

valyuta birjaları
sadalananların hamısı
banklar
reklam agentliyi
yarmarkalar

44 Qiymәtli kağızlar bazarı necә adlanır ?

•

yarmarka
emissiya sistemi
әmtәә birjası
fond birjası
hәrrac

45 Obyektlәr üzrә bazar quruluşu vә sistemini sәciyyәlәndirmәyәn meyarı seçin.

•

satıcı bazarı
iş qüvvәsi bazarı
istehlak bazarı
innovasiya bazarı
istehsal vasitәlәri bazarı

46 Hansı bazarın әrazi әlamәti üzrә bazar strukturunun tәsnifatı ilә әlaqәsi yoxdur?

•

milli bazar
lokal bazar
leqal bazar
dünya bazarı
regional bazar

47 Bazarın ayrıayrı elementlәrinin daxili quruluşu, yerlәşmәsi; bazarın ümumi hәcmindә onların
xüsusi çәkisi bu:

•

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

48 Bazarın normal fәaliyyәtini tәmin edәn sistemlәr, xidmәtlәr, müәssisәlәr, tәşkilatların mәcmusu –
bu:

•

bazarlar sistemidir

•

bazarın infrastrukturudur
bazar strukturudur
sadalananlardan heç biri deyildir
bazar mexanizmidir

49 Müasir bazarın infrastrukturunun әsas elementlәrinә aid olmayanını seçin:

•

istehsal müәssisәlәri
xammal birjaları
audit şirkәtlәri
konsaltinq firmaları
kommersiya bankları

50 Azad iqtisadi zonalar nә vaxt vә harada yaranıb?

•

Böyük Britaniyada, 1776cı ildә
İslandiyada, 1969cu ildә
İrlandiya, 1959cu ildә
Fransada, 1897 ci ildә
ABŞda, 1929cu ildә

51 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı qeyriiqtisadi nemәt hesab olunur?

•

paltar
külәyin enerjisi
sualtı qayıq
su kәmәri
bilik

52 Tәbii resursları әks etdirәn istehsal amillәri – bu:

•

mәhsuldar kapital
pul kapitalı
torpaq
sahibkarlıq qabiliyyәti
әmәk

53 İqtisadi resursların belә növü yoxdur:

•

әmәk
qeyrimaddi
maddi
tәbii
maliyyә

54 әmәk kapital, torpaq vә sahibkarlıq qabiliyyәti kateqoriyalarını birlәşdirәn әlamәt nәdir?

•

hamısı maddi – istehsal resurslarıdır
bunlar istehsal amillәridir
bunlar hamısı maddi nemәtlәrdir
bunlar makroiqtisadi göstәricilәrdir
bunlar iqtisadiyyatın fundamental prinsiplәridir

55 Qeyrimaddi nemәtlәrә aiddir:
avtomobil

•

dәrman
dәrslik
meyvәlәr
kompyuter proqramı

56 Nemәt adlanır:

•

maddi istehsalın mәhsulu
insanın bu vә ya digәr tәlәbatını ödәyәn әşya, hadisә vә әmәk mәhsulu
nәticәsi insanın hansısa bir tәlәbatını ödәyәn mәqsәdyönlü fәaliyyәti
insanın faydalı fәaliyyәti
iqtisadi tәlәbatların tәzahür forması

57 Qeyrimaddi xidmәtlәrә aiddir.

•

turist sәfәri
ictimai nәqliyyatda gediş
atelyedә pencәyin tikilmәsi
tәhsil alma
dәllәkxanada saç qırxılması

58 İstehsalın imkanlarına vә mәhsuldarlığına hәlledici tәsir göstәrәn mühüm element nәdir?

•

texnologiya
әmәk predmeti
әmәk vasitәsi
maddi nemәt
istehsal amili

59 İstehsal funksiyası nәyi göstәrir?

•

firmanın iqtisadi ehtiyatlara vә istehsalın başqa şәrtlәrinә tәlәbatını
istifadә olunan istehsal amillәrininin kәmiyyәti arasında qarşılıqlı asılılığı
mumkün olan maksimum istehsal hәcmi vә istifadә olunan istehsal amillәrinin asılılığını
müxtәlif istehsal sahәlәrindә mәhsul istehsalının hәcmini
firmanın maksimum istehsal hәcmini

60 İqtisadi sistemin istehsal imkanları nә ilә mәhdudlaşır.

•

iqtisadi ziddiyyәtlәrlә
insanların tәlәbatlarının sonsuzluğu ilә
istifadә olunan ehtiyatların mәhdudluğu ilә
istehsal münasibәtlәrinin mürәkkәbliyi ilә
dövlәtin iqtisadi proseslәrә müdaxilәsi ilә

61 Dövlәtin tәyin etdiyi qiymәtlәrin yuxarı tavanı belә olur:

•

tәlәb qiymәti sәviyyәsindә
tarazlı qiymәtdәn yüksәk
tarazlı qiymәtdәn aşağı
tarazlı qiymәt sәviyyәsindә
tәklif qiymәti sәviyyәsindә

62 Hörümçәk toru teoreması nәzәrdә tutur ki:
әmtәә qiymәti yalnız onun istehsalına çәkilәn xәrclәrdәn asılıdır

•

bazarda yalnız uzunmüddәtli tarazlıq mümkündür
qısamüddәtli dövrdә әmtәәlәrin qiymәtlәri dәyişmir
әmtәә qiymәti yalnız istehlakçı üstünlüklәrindәn asılıdır
tәcrübә topladıqca sahibkarlar qiymәt dәyişikliklәrinә daha yaxşı uyğunlaşırlar

63 Dövlәt nә üçün qiymәtin aşağı hәddini tәyin edә bilәr?

•

bazar tarazlığını tәmin etmәk üçün
istehlakçılara yardım etmәk üçün
istehsalçılara yardım etmәk üçün
tәdiyyә qabiliyyәtli tәlәbi yüksәltmәk üçün
rәqabәti saxlamaq üçün

64 Qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsinin hansı metodu daha çox bazar mexanizminә uyğundur?

•

qiymәtlәrin mәrkәzlәşdirilmiş şәkildә tәyin edilmәsi
qiymәtlәrin aşağı hәddinin tәyin olunması
qiymәtlәr tavanının tәyin edilmәsi
bazar iqtisadiyyatında qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi yolverilmәzdir.
vergi vә subsidiyaların kömәyilә

65 K.Marksın nәzәriyyәsinә uyğun olaraq istehsal qiymәti bu prosesin nәticәsindә formalaşır:

•

yalnız tәklifin dәyişikliklәrinin
istehsal şәrtlәrinin dәyişmәsinin
tәlәb vә tәklifin tәrәddüdlәrinin
sahәlәrarası rәqabәtin
yalnız tәlәbin dәyişikliklәrinin

66 әmtәә qiymәtinin azalması sәbәbi ola bilәr:

•

qarşılıqlı tamamlanan әmtәәyә qiymәtin enmәsi
istehlakçıların gәlirlәrinin artması
istehsala vergilәrin artması
әmtәә  әvәzedicisinin әmәlә оlmaması
resurslara qiymәtlәrin aşağı düşmәsi

67 A.Marşall öz konsepsiyasında qiymәt anlayışına hansı yanaşmaları birlәşdirmişdir?

•

istehsal amillәri nәzәriyyәsi vә tәlәb tәklif nәzәriyyәsini
xәrclәr nәzәriyyәsi, son faydalılıq nәzәriyyәsi vә tәlәb vә tәklif nәzәriyyәsini
son faydalılıq nәzәriyyәsi vә tәlәb vә tәklif nәzәriyyәsini
tәkrar istehsal nәzәriyyәsi, xәrclәr nәzәriyyәsi vә son faydalılıq nәzәriyyәsini
xәrclәr nәzәriyyәsi, son faydalılıq nәzәriyyәsi vә istehlak davranışı nәzәriyyәsini

68 әgәr çayın qiymәti әhәmiyyәtli şәkildә artırsa limonların qiymәti necә dәyişәr?

•

әvvәlcә artar, sonra düşәr
dәyişmәz qalar
aşağı düşәr
artar
әvvәlcә azalar, sonra artar

69 әmtәәnin qiymәti tәlәb vә tәklif әyrilәrinin kәsişmә nöqtәsindәn aşağıda olarsa nә müşayiәt
olunur?

•

bazarda әmtәә bolluğu yaranar
bu әmtәәyә tәlәb qeyrielastikdir
bu әmtәәyә tәlәb elastikdir
bazarda qısamüddәtli müvazinәt mövcud olar
bazarda әmtәә qıtlığı yaranar

70 A.Marşall öz qiymәt nәzәriyyәsindә qiymәtin hansı növünә baxmamışdır?

•

istehsal qiymәt
tәklif qiymәti
tәlәb qiymәti
A.Marşall göstәrilәn bütün qiymәt növlәrinә baxmışdır
normal qiymәt

71 Almanın qiymәtini qaldırmaqla, onda:

•

armuda tәlәb qalxacaq, onların qiymәtlәri isә enәcәk
armuda tәlәb vә onun qiymәti qalxacaq
armuda tәlәb vә onun qiymәti aşağı düşәcәk
armuda tәlәb dәyişilmәyәcәk, onların qiymәti isә düşәcәk
armuda tәlәb düşәcәk, onların qiymәti isә artacaq

72 İqtisadi instititlar anlayışını elmi dövriyyәyә gәtirәn iqtsadi nәzәriyyә istiqamәtini göstәrin.

•

marksizm
neolibereal
neokeynsçi
sosialinstitusional
monetarist

73 İqtisadi sistem üçün sadalanan mәqsәdlәrdәn hansı әsasdır?

•

İstehsalın texniki şәrtlәrini müәyyәn etmәk
ayrıayrı subyektlәrin fәaliyyәtini uyğunlaşdırmaq
İnflyasiya vә işsizliyi lәğv etmәk
insanların tәlәbatlarının ödәnmәsini tәmin etmәk
әdalәtli ictimai quruluşu qurmaq

74 İqtisadi sistemlәrin tәhlilinә formasiya yanaşması neçә ictimaiiqtisadi formasiya ayırır:

•

3
5
4
7
6

75 İqtisadi sistem aşağıdakı mәsәlәlәri hәll edir:

•

nә, harada, kimin üçün
nә vaxt, niyә, harada vә kim
nә, necә, kimin üçün
gәlirlәr necә bölünür
işsizliyin vә inflyasiyanın sәbәbi nәdәn ibarәtdir

76 İqtisadi sistem:

•

tәsәrrüfat mexanizmi vә iqtisadi subyektlәrin qarşılıqlı әlaqәlәri sistemidir;
mülkiyyәt formaları ilә istehsal amillәrinin vәhdәtidir;
maddi vә qeyrimaddi nemәt vә xidmәt istehsalçıları vә istehlakçıları arasındakı xüsusi şәkildә nizamlanmış
әlaqәlәr sistemidir;
dövlәtin iqtisadiyyatinın tәnzimlәnmәsi sistemi
texnoloji münasibәtlәrlә texnoloji üsulun qarşılıqlı tәsir sistemidir;

77 Dövlәt tәnzimlәnmәsi vә dövlәt mülkiyyәti üstünlük edәn iqtisadi sistem neçә adlanır ?

•

әnәnәvi iqtisadiyyat
azad bazar iqtisadiyyatı
qarışıq iqtisadiyyat
keçid iqtisadiyyatı
inzibati amirlik iqtisadiyyatı

78 Dövlәt vә bazar tәnzimlәnmәsi; habelә müxtәlif mülkiyyәt formalarının uzlaşdığı iqtisadi sistem
necә adlanır?

•

qarışıq iqtisadiyyat
keçid iqtisadiyyatı
әnәnәvi iqtisadiyyat
sәrbәst bazar iqtisadiyyatı
inzibatiamirlik iqtisadiyyatı

79 Xüsusi mülkiyyәt vә bazar tәnzimlәnmәsi üstünlüyünün sәciyyәvi olduğu iqtisadi sistem necә
adlanır:

•

sәrbәst bazar iqtisadiyyatı
qarışıq iqtisadiyyat
әnәnәvi iqtisadiyyat
keçid iqtisadiyyatı
inzibatiamirlik iqtisadiyyatı

80 İqtisadi mәnafelәr – bu:

•

iqtisadi subyektlәrin maraqları
insanın hәyat fәaliyyәti vә inkişafı üçün ona zәruri olan iqtisadi nemәtlәr
iqtisadi fәaliyyәt yolu ilә ödәnә bilәn tәlәbatlar
insanların yüksәk gәlirlәr әldә etmәk cәhdlәri
insanların özünü reallaşdırmağa tәlәbatı

81 Göstәrilәn amillәrdәn hansını iqtisadi resurslara aid etmәk olar?

•

sadalananların hamısı
tәbii ehtiyatlar (torpaq), faydalı qazıntılar, su ehtiyatları
әmtәә vә xidmәtlәrin istehsalı zamanı sәrf olunmuş insanın fiziki vә zehni qabiliyyәti
sadalananların heç biri
informasiya amili

82 әmәk cisimlәri –bu:

•

alәtlәr, mexanizmlәr, maşınlardır
binalar, yollar, kanallardır
fәhlәlәr vә ifadәedicilәr heyәtidir
hazır mәhsul
sonrakı emala gedәn xammal

•
83 Cәmiyyәtin mәhsuldar qüvvәlәrinin tәrkib hissәlәri aşağıdakılardır:

•

әmәk alәtlәri vә әmәk vasitәlәri;
texnoloji münasibәtlәr vә iş qüvvәsi;
әmәk vasitәlәri vә iş qüvvәsi;
әmәk vasitәlәri vә әmәk mәhsulu
istehsal vasitәlәri vә iş qüvvәsi.

84 Müxtәlif tәlәbatların ödәnilmәsinә yönәldilmiş nemәt vә xidmәtlәrin istehsalı prosesindә
insanların mәqsәdyönlü tәşkil olunmuş fәaliyyәti – bu:

•

ictimai tәkrar istehsal
iqtisadi mәnafe
tәsәrrüfat fәaliyyәti
mәhsuldar qüvvәlәr
istehsal münasibәtlәri

85 Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin belә bir mәrhәlәsi mövcud deyil:

•

istehsal
hәddindәn artıq ifrat istehsal
bölgü
istehlak
mübadilә

86 Fasilәsiz tәkrarlanan istehsal prosesi nәdir?

•

tәsәrrüfat fәaliyyәti
maddi istehsal
içtimai tәkrar istehsal
doğru cavab yoxdur
qeyri maddi istehsal

87 İstehsalın şәxsi amili nәdir?

•

әmәk vasitәlәri
doğru cavab yoxdur
iş qüvvәsi
istehsal vasitәlәri
әmәk cisimlәri

88 İqtisad elmi tәkrar istehsal prosesindә neçә mәrhәlәni ayırır:

•

6
2
3
4
5

89 İctimai tәkrar istehsalın aşağıdakı formaları mövcuddur:

•

sadә vә geniş
nemәtlәr istehsalı vә xidmәtlәr istehsalı
mәhsuldar vә qeyrimәhsuldar
iqtisadi vә qeyri iqtisadi

maddi vә qeyri maddi

90 İstehsal vasitәlәri ibarәtdir:

•

iş qüvvәsi vә texnologiyadan
әmәk cisimlәri vә әmәk mәhsullarından
әmәk vasitәlәri vә cisimlәrindәn
әmәk vasitәlәri vә iş qüvvәsindәn
әmәk mәhsulları vә әmәk vasitәlәrindәn

91 әmәk vasitәlәri harada düzgün göstәrilmişdir:

•

istehsal binaları, avadanlıq, alәtlәr
istehsal binaları, qurğular, iş qüvvәsi
xammal, avadanlıq, nәqliyyat vasitәlәri
iş qüvvәsi, texnologiya
alәtlәr, yanacaq, xammal

92 Aşağıda göstәrilәn istehsal amillәr siyahısından hansılar doğrudur?

•

sahibkarlıq, texnologiya, әmәk
torpaq, әmәk, kapital, iş qüvvәsi, idarәetmә
torpaq, әmәk, istehsal vasitәsi, texnologiya, idarәetmә
resurslar, texnologiya, sahibkarlıq, kapital
torpaq, әmәk, kapital, sahibkarlıq qabiliyyәti

93 Nәticәdә insanın müәyyәn tәlәbatını ödәyәn insanın mәqsәdәuyğun fәaliyyәti –nәdir?

•

iqtisadi ehtiyat
xidmәt
iqtisadi mәnafe
maddi nemәt
qeyrimaddi nemәt

94 Faydalılıq mәfhumunu iqtisadi tәdqiqatlarda ilk dәfә kim işlәtmişdir:

•

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

95 Faydalılığın ölçülmәsinә iki әsas yanaşma:

•

marksist vә klassik
marksist vә monetar
istehsal vә qeyriistehsal
keynsçi vә neoliberal
ordinalist vә kordinalist

96 İstehlakçıların onların gәlirlәri vә şәxsi üstünlükverimlәrindәn asılı olaraq müxtәlif mәhsul vә
xidmәtlәrә tәlәbin formalaşması prosesi adlanır:

•

bazar tәlәbinin formalaşması
bazar qiymәtlәrinin formalaşması
istehlakçı davranışı

•

tәlәbin elastikliyi
tәklifin elastikliyi

97 Ordinalist istehlakçı davranışının nәzәriyyәsi başqa cür adlanır:

•

faydalılığın sıra nәzәriyyәsi
faydalılığın kәmiyyәt nәzәriyyәsi
davranış nәzәriyyәsi
menecer nәzәriyyәsi
әnәnәvi nәzәriyyә

98 Yutil – bu şәrti vahid әks etdirir:

•

ümumi vә son mәhsuldarlığın nisbәti
tәlәbatın ödәnilmәsi dәrәcәsini
büdcә mәhdudluğu hәcmi
gәlir effektinin hәcmi
әvәzlәmә effektinin hәcmi

99 Fәrqsizlik әyrilәri konsepsiyasını işlәyib hazırlamışdı:

•

B.Pareto
C.Hiks
İ. Bentam
L. Valras
K.Menger

100 Faydalılıq:

•

nemәtin xüsusiyyәtinin istehlakçıya fayda vermәsidir
әmtәәlәrin obyektiv xüsusiyyәti olub onların istehsalının sәbәbidir
nemәtdә insanın sağlamlığı üçün faydalı elementlәrin olmasıdır
nemәti sәrfәli qiymәtә ala bilmәk imkanıdır
nemәtin insanın bu vә ya digәr tәlәbatını ödәyә bilmәk qabiliyyәtidir

101 İstehlakçının әlavә әmtәә vahidinin istehlakından aldığı mәmnunluq belә adlanır:

•

әvәzlәmә effekti
gәlir effekti
yutil
ümumi faydalılıq
son hәdd faydalılığı

102 Ümumi faydalılıq budur:

•

istehlakçının әlavә nemәt vahidinin istehlakından aldığı faydalılıq
istehlakçının almaq istәdiyi faydalılığın maksimal sәviyyәsi
istehlakçının müәyyәn miqdarda nemәtin istehlakından aldığı faydalılıq
müәyyәn miqdarda pul xәrclәdikdә әldә oluna bilәcәk faydalılığın maksimum sәviyyәsi
istehlakçının әmtәә vahidlәrinin müәyyәn dәstinin istehlakından aldığı mәmnunluq

103 Qossenin birinci qanununu başqa cür belә adlandırırlar:

•

gәlir effekti
әvәzlәmә effekti
Qiffen paradoksu

•

azalan son hәdd faydalılığı prinsipi
istehlakçı davranışı qaydası

104 İstehlakçı seçimi budur:

•

doğru cavab yoxdur
alternativ gәlir mәnbәlәri arasında seçim
nemәtlәrin faydalılığının müqayisә edilmәsi
hökumәtin apardığı iqtisadi siyasәtә münasibәt
faydalılığı maksimallaşdırmaq mәqsәdilә gәlirin bölgüsü haqqında qәrar

105 Qiffen paradoksu bunlara münasibәtdә tәzahür olunur:

•

tamamlayıcı әmtәәlәr
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları
zinәt әşyaları
әvәzlәyici әmtәәlәr
aşağı keyfiyyәtli mәhsullar

106 Büdcә xәtti göstәrir:

•

istehlakçıya eyni faydalılıq verәn iki әmtәәnin mümkün olan müxtәlif kombinasiyalarını
tәlәbin hәcminin qiymәtdәn asılılığını
tәlәbin ödәnilmә dәrәcәsini
bazar qiymәtlәrinin dәyişmәsini
istehlakçının malik olduğu gәlirin müqabilindә ala bilәcәk iki әmtәәnin müxtәlif kombinasiyalarını

107 İstehlakçı davranışı qaydası başqa cür adlanır:

•

Qiffen paradoksu
Qossenin ikinci qanunu
Qossenin birinci qanunu
dәyәr qanunu
tәlәb qanunu

108 Fayda nәdir?

•

nemәtin istehlakçıya fayda gәtirmәk xassәsi
әmtәәlәrin istehsal olunmasının sәbәbi kimi onların obyektiv xassәsi
nemәtin insanın bu vә digәr tәlәbatı ödәmәk qabiliyyәti
qeyri iqtisadi kateqoriyadır
insanın sağlamlığı üçün faydalı olan elementlәrinin mövcudluğu

109 İstehlakçı seçimi nәdir?

•

faydalılığı maksimumlaşdırmaq mәqsәdilә gәlirin bölgüsü haqqında qәrar qәbul etmәk
nemәtin faydalılığının hesablanması
hökumәtin hәyata keçirdiyi iqtisadi siyasәtә münasibәt
doğru cavab yoxdur
alternativ gәlir mәnbәyinin seçilmәsi

110 Aşağıkefiyyәtli adlanan nemәt:
istenlak xassәlәrinin aşağı sәviyyәli olması ilә sәciyyәlәnir
bazar qiymәtlәrindәn aşağı qiymәtә satılır
istenlakçının sağlamlığına ziyan vurur

•

sәmәrәsiz texnologiya әsasında istensal edillәndir
istenlakçının gәlirinin artması ilә ona tәlәbin azalması isә sәciyyәlәnir

111 Sәciyyәlәrin tәhlili metodunun müәllifi kimdir.

•

K.Lankaster
Y.Slutski
C.Klark
İ.Bentam
C.Hiks

112 әgәr dövlәt tütün mәmulatlarına yüksәk vergilәr tәtbiq edirsә, onda tütün mәmulatları bazarında
hansı dәyişikliklәr baş verәr?

•

tarazlı qiymәt artar, tarazlı hәcm dәyişmәz qalar
tarazlı qiymәt artar, tarazlı hәcm aşağı düşәr
dәyişmәz tarazlı qiymәt zamanı tarazlı hәcm aşağı düşәr
hәm tarazlı qiymәt, hәm tarazlı hәcm yüksәlәr
hәm tarazlı qiymәt, hәm dә tarazlı hәcm azalar

113 Nәyin nәticәsindә artıq istehsal effekti meydana çıxa bilәr?

•

qısamüddәtli tarazlıq nәticәsindә
vergilәrin artması nәticәsindә
sahәlәrarası rәqabәt nәticәsindә
dövlәt tәrәfindәn qiymәtlәrin aşağı hәddinin tәyin edilmәsi nәticәsindә
dövlәt tәrәtindәn qiymәtlәr tavanının tәyin edilmәsi nәticәsindә

114 Vergilәrin kömәyilә qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi siyasәti hansı neqativ effektә sәbәb ola
bilәr?

•

әmtәә istehlakının artması
qiymәtlәrin artması
әmtәә istehsalının azalması
sadalananlardan heç birinә
әmtәәlәrin keyfiyyәtinin aşağı düşmәsi

115 әgәr mağazanın sahibi qara çörәyin qiymәtini qaldırmaq qәrarına gәlirsә, yerdә qalan
mağazalarda qiymәt әvvәlki kimi qalırsa, onda nәticәdә:

•

mağazanın qara çörәk satışında gәliri artar
mağazanın qara çörәk satışından gәliri dәyişmәz
mağazanın qara çörәk satışından gәliri aşağı düşәr
bazarda qara çörәyin tәklifi artar
digәr mağazalarda qara çörәyә tәlәb azalar

116 әgәr buğda yetişdirәn fermerlәrdәn biri öz mәhsulunu bazar qiymәtindәn aşağı qiymәtlәrә
satmağa başlayarsa, onda bu:

•

qarğıdalının bazar qiymәtini qaldırar
buğdanın bazar qiymәtini aşağı salar
buğdanın bazar qiymәtini qaldırar
bazar qiymәtlәrinә tәsir etmәz
qarğıdalının bazar qiymәtini aşağı salar

117 K.Marksın nәzәriyyәsinә uyğun olaraq әmtәәnin bazar dәyәri nәyin әsasında formalaşır?

•

müхtәlif istehsal şәraitlәrindә istehsal olunmuş әmtәәlәrin müхtәlif fәrdi dәyәrlәri әsasında
istehlakçıların zövq vә üstünlüklәri әsasında
tәlәb vә tәklifin tәrәddüdlәri әsasında
bazar meхanizminin fәaliyyәti vә dövlәt qiymәt siyasәti nәticәsindә
sahәlәrarası rәqabәt nәticәsindә

118 Zәif inkişaf etmiş ölkәlәr üçün iqtisadi sistemlәrdәn sәciyyәvi olanını göstәrin.

•

qarışıq
bazar azadlığı
inzibati amirlik
әnәnәvi
keçid

119 İstehsal vasitәlәrinin vә istehmsal vasitәlәrini hәrәkәtә gәtirәn bilik vә tәcrübәyә malik olan
insanların mәjmuu adlanır.

•

mәhsuldar qüvvәlәr
iqtisadi sistem
istehsal münasibәtlәri
әmәk vasitәlәri
istehsal üsulu

120 Vәtәndaşların şәxsi әmlakı vә yığımları hansı mülkiyyәt formasına aiddir?

•

dövlәt
xüsusi
ictimai
sәhmdar
bәlәdiyyә

121 Şәhәrin bütün texniki xidmәtlәrinin vahid әldә cәmlәşmәsi, istismarını qaydaya salmaqla әhaliyә
әlavә rahatlıqların verilmәsinә hansı mülkiyyәt forması imkan yaradır:

•

xüsusi mülkiyyәt;
bәlәdiyyә mülkiyyәti;
dövlәt mülkiyyәti;
sәhmdar mülkiyyәti
kollektiv mülkiyyәt.

122 Hansı meyara görә firmaların (müәssisәlәrin) xüsusi, dövlәt vә qarışıq formaları fәrqlәndirilir?

•

tәşkili formasına görә
sahә mәnsubiyyәtinә görә
mülkiyyәt formasına görә
kapitalın hәcminә görә
mәhsulun xarakterinә görә

123 Xüsusi mülkiyyәt – aşağıdakılardan hansının üzәrindә vәtәndaşların hüququnun
möhkәmlәndirilmәsi formasıdır?
hәr hansı әmlaka yiyәlәnmәk vә tәtbiq etmәk.
hәr hansı әmlakın istifadәsi vә onunla әlaqәdar sәrәncam verilmәsi

•

hәr hansı әmlakdan istifadә etmәk vә onunla әlaqәdar sәrәncam vermәk;
hәr hansı әmkakın istifadәsi, sahibolması, yiyәlәnmәsi
hәr hansı әmlakla әlaqәdar sahibolma, istifadә vә sәrәncamvermә

124 İqtisadiyyatda xüsusi müllkiyyәtin üstünlük tәşkil etmәsi aşağıdakının sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrini
әks etdirir:

•

azad bazar iqtisadiyyatının
qarışıq iqtisadiyyatın
inzibatiamirlik iqtisadiyyatının
sadalananlardan heç birinin
keçid iqtisadiyyatının

125 Mülkiyyәt obyektlәrinin xüsusi mülkiyyәtdәn dövlәt mülkiyyәtinә keçmәsi prosesi adlanır:

•

millilәşdirmә
özәllәşdirmә
invertarlaşdırma
spesifiklәşdirmә
müsadirә

126 Mülkiyyәt obyektlәrinin ictimai mülkiyyәtdәn xüsusi mülkiyyәtә keçmәsi prosesi:

•

millilәşdirmә
özәllәşdirmә
inventarlaşdırma
spesifikasiya
müsadirә

127 Müasir bazar iqtisadiyyatında mülkiyyәtin daha geniş yayılmış növü budur:

•

dövlәt mülkiyyәti
xüsusi mülkiyyәt
sәhmdar mülkiyyәti
kooperativ mülkiyyәt
bәlәdiyyә mülkiyyәti

128 Mülkiyyәt iqtisadi anlayış kimi:

•

insanların әşyalara münasibәtidir.
әşyaların mәnimsәnilmәsi ilә әlaqәdar insanların birbirinә münasibәtlәridir.
әşyanın özüdür
mülkiyyәt iqtisadi anlayış deyil
әşyanın icarәyә verilmәsi

129 Mülkiyyәt hüququ:

•

nemәt üzәrindә müstәsna fiziki nәzarәt hüququdur.
nemәtin kim vә necә istifadә etmәsi qәrarını qәbul etmәk hüququdur.
nemәtlәrin istifadә olunmasından әldә olunan nәticәlәrә sahib olmaq hüququdur.
sadalanan hüquqlardan heç biri
bütün sadalanan hüquqları

130 Elmin tәdqiqat predmetini tәdavüldәn istehsala keçirәn elmi cәrәyanınını göstәrin.
keynsçilәr

•

fiziokratlar
utopiksosialitlәr
merkantelistlәr
marjinalistlәr

131 Aşağıda iqtisadi nәzәriyyәnin predmetinә müxtәlif iqtisadi mәktәblәrin baxışları verilmişdir.
Hansı baxış klassik mәktәbә aiddir?

•

sәrvәtin mәnbәyinin kәnd tәsәrrüfatı әmәyi olduğu istehsal sferasını öyrәnmәk;
sәrvәtin yaradıldığı istehsal sferasının, hәmçinin onun böluşdurulmәsi vә istehlakının öyrәnilmәsi;
xarici ticarәtlә vә ölkәyә pulun gәlmәsi ilә әlaqәdar olan fәaliyyәt;
şәxslәrin vә sosial institutların davranışı
kapitalist istehsal üsulu vә ona xas olan istehsal vә mübadilә münasibәtlәri;

132 İqtisad elminin başlıca vәzifәsinin cәmiyyәtin iqtisadi hәyat fәaliyyәtinin, insanların davranışının
stimul vә motivlәrinin tәdqiq olmasını hesab etmişdir:

•

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

133 İqtisadi nәzәriyyәnin sahәsi kimi makroiqtisadiyyat öyrәnir:

•

dövlәtin iqtisadiyyatda rolunu
bütövlükdә milli iqtisadiyyatda baş verәn proseslәri
cәmiyyәtin iqtisadi inkişafının qlobal meyillәrini
bazar mexanizminin ayrı ayrı elementlәrini
sahibkarlıq vә iqtisadiyyatda onun rolunu

134 Proletar siyasi iqtisadı nәyi iqtisadi nәzәriyyәnin predmeti hesab edir?

•

millәtin sәrvәti vә onun mәnbәlәri
tәsәrrüfatçılıq subyektlәrinin davranışı
istehsal münasibәtlәri vә onların inkişaf qanunları
milli iqtisadiyyatın fәaliyyәtı
qeyrimәhdud resurslar vә onların istifadә edilmәsi üsulları.

135 İqtisadi nәzәriyyәnin predmetini daha dolğun sәciyyәlәndirәn tәrif:

•

insanların maddi vә mәnәvi tәlәbatlarının inkişafı vә formalaşması haqqında elm.
milli sәrvәtlәr, onun mәnbәlәri vә ondan istifadә haqqında elm.
istehsal olunmuş nemәtlәrin istehsalı vә bölgüsünün meyarları haqqında elm.
iqtisadi subyektlәrin tәsәrrüfat fәaliyyәti vә onların әlaqәlәri barәdә elm
mәhdud iqtisadi ehtiyatlar şәraitindә insan cәmiyyәtinin inkişafının әn ümumi qanunları haqqında elm

136 İlk dәfә tәdavül sferasını deyil, istehsal prosesini öz tәhlilinin predmeti etmiş iqtisadi mәktәb:

•

merkantilizm
klassik siyasi iqtisad
fiziokratlar
proletar siyasi iqtisad
marjinalizm

137 İqtisad elminin metodologiyası anlayışı özünә daxil edir;

•

iqtisadi hadisәlәrin öyrәnilmәsi üsulları vә priyomları
iqtisadi nәzәriyyәnin müxtәlif cәrәyanları
iqtisadiyyatın strukturu
müxtәlif iqtisadi sistemlәrinin öyrәnilmәsi
iqtisadçı alimlәrin dünyagörüşü

138 İqtisad elminin bir sahәsi kimi mikroiqtisadiyyat nәyi öyrәnir?

•

ayrıayrı istehlakçı, firma vә resurs mülkiyyәtçilәri qrupunun iqtisadi davranışını
dünya birliyindә iqtisadi münasibәtlәri
ayrıayrı firmaların iqtisadi davranışını
dövlәt vә tәsәrrüfat sahәlәri arasında yaranan iqtisadi әlaqәlәri
milli iqtisadiyyat sәviyyәsindә baş verәn proseslәri

139 İqtisadi tәhlilin obyekti kimi iqtisadi subyektin davranışını qәbul edәn yanaşmanı göstәrin:

•

subyektiv
rasionalist
empirikneopozitiv
doğru cavab yoxdur
dialektikmaterialist

140 Sivilizasiyanın tәbii rasional qanunlarını kәşf etmәyi mәqsәd kimi qәbul edәn elmi yanaşmanı
göstәrin:

•

subyektiv
rasionalist
empirikneopozitiv
doğru cavab yoxdur
dialektikmaterialist

141 Zehindә hadisәni tәrkib hissәlәrinә bölәrәk hәr birinin ayrılıqda öyrәnilmәsinә әsaslanan elmi
metod necә adlanır?

•

elmi abstraksiya
induksiya
analiz
riyazi modellәşdirmә
deduksiya

142 İqtisadi nәzәriyyәdә riyazi metodlardan geniş istifadә etmәyә kim başlamışdır:

•

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

143 İqtisadi nәzәriyyәnin neoklassik istiqamәtinә hansı müasir elmi cәrәyanlar aiddir:

•

sosialinstitusionalizm, marjinalizm:
merkantilizm, monetarizm
monetarizm, neoliberalizm

keynsçilik, marjinalizm
marksizm, merkantilizm

144 Klassik siyasi iqtisadın vә marjinalizmin tәlimlәrinin öz nәzәriyyәsindә birlәşdirәn alim kimdir?

•

A. Marşall
K.Marks
D.Rikardo
D. Robinson
B.Pareto

145 Siyasi iqtisad elminin adı kim tәrәfindәn ilk dәfә irәli sürülmüşdür:

•

A. Monkretyen
U.Petti
F.Kene
P.Buaqilber
D.Rikardo

146 F.Kene görkәmli nümayәndәsi olmuşdur:

•

neoliberalizmin
keynsçiliyin
marjinalizmin
fiziokratların
merkantilizmin

147 Ticarәt burjuaziyasının mәnafeyini ifadә edәn nәzәriyyәyә aiddir:

•

merkantilizm
fiziokratlar nәzәriyyәsi
marjinalizm
klassik siyasi iqtisad
proletar siyasi iqtisad

148 Ekonomiks termini ilk dәfә harada meydana gәlmişdir.

•

qәdim Babilistanda
qәdim Çindә
qәdim Yunanıstanda
qәdim Romada
qәdim misirdә

149 Tarixәn birinci olan iqtisadi nәzәriyyә mәktәbi hansıdır?

•

klassik siyasi iqtisad
merkantilizm
keynsçilik
fiziokratlar
neoliberalizm

150 İqtisadi nәzәriyyәnin keynsçi istiqamәti meydana gәlmişdir.

•

bizim dövrdә
XIX әsrin ortalarında
XX әsrin 70ci illәrindә

•

XX әsrin 30cu illәrindә
XYII әsrdә

151 Siyasi iqtisad termini meydana gәlib:

•

1902ci ildә
1615ci ildә
1776cı ildә
1890cı ildә
1932ci ildә

152 Monetarizm cәrәyanı iqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәtinә aiddir?

•

marksizm
institusionalsosioloji
merkantilizm
neoklassik
keynsçilik

153 İqtisadi nәzәriyyәdә monetarizm cәrәyanının banisi kimdir?

•

K.Marks
A.Marşall
M.Fredman
L.Erxard
V.Pareto

154 Adları sadalanan alimlәrdәn kim marjinalizmin nümayәndәsidir:

•

K.Marks, F.Engels
L.Erxard,M.Fridman
U.Cevons, K.Menger
A.Smit, D.Rikardo
Ş.Furye, J.Sismondi

155 әvәzlәmә effekti ondan ibarәtdir ki;

•

әgәr әmtәnin qiymәti azalırsa istehlakçının real gәliri artır
tәkrar istehlak aktlarda әmtәәnin faydalılığı azalır
son hәdd faydalığı ümumi faydalığını üstәlәyir
qiymәtlәrin azalması әmtәәyә nisbi cәlbediciliyi artırır vә ona tәlәbin artmasına sәbәb olur
istehlakçı üçün bütün nemәtlәr bәrabәr qiymәtlidir

156 Qiffen paradoksu ibarәtdir:

•

әmtәәnin qiymәti azalarsa ona tәlәb artmaqda
son faydalılığın artmasında
ümumi faydalılığın azalmasında
әmtәәnin qiymәti azaldıqda ona tәlәbin azalmasında
әmtәәlәrin bütün qiymәtlәrindә tәlәbin dәyişmәzliyindә

157 Büdcә xәttinin yerdәyişmәsi yaranır:
әmtәәlәrdәn birinin qiymәti azaldıqda
son faydalılıq dәyişildikdә
ümumi faydalılıq dәyişildikdә

•

әmtәәlәrdәn birinin qiymәti artanda
gәlirin hәcmi dәyişildikdә

158 әmtәәlәrdәn birinin qiymәti dәyişildikdә:

•

büdcә xәtti sola dәyişilir
büdcә xәtti sağa dәyişilir
büdcә xәttinin mailliyinin dәyişilimәsinә sәbәb olur
fәrqsizlik әyrisi dәyişilir
büdcә xәttinә tәsir etmir

159 Son hәdd faydalılığının azalması qanunu ifadә edir ki;

•

istehlakçının gәlirlәri artdıqca alınan әmtәәlәrin faydalılığı azalır
bütün әmtәәlәr üçün son hәdd faydalılıqlarının qiymәtlәrә nisbәti eynidir
zinәt әşyalarının son hәdd faydalılıgı zәruri yaşayış vasitәlәrininkindәn azdır
istehlakçının gәlirinin artımı nәticәsindә әldә olunmuş әmtәәlәrin faydalığı artır
satın alınan әmtәәlәrin miqdarı artdıqca hәr sonrakının faydalılığı azalır

160 İstehlak tarazlığı nöqtәsi – bu:

•

fәrqsizlәr әyrisinin әn yuxarısındaki yerlәşәn istәnilәn nöqtә
büdcә xәtti ilә fәrqsizlik әyrisinin kәsişmә nöqtәsi
büdcә xәtti ilә fәrqsizlik әyrisinin toxunma nöqtәsi
düzgün cavab yoxdur
büdcә xәttindә yerlәşәn istәnilәn nöqtә

161 Mәhsulun xarakteristiklәrinin tәdqiqi metodu hansı suala çavab verә bilәr?

•

әmtәәlәrin qiymәtlәrinin dәyişilmәsi ilә әlaqәdar istehlakçının tarazılıq vәziyyәti necә dәyişilir
bazarda yeni mәhsulların meydana gәlmәsilә әlaqәdar istehlakçıların tәlәbi necә dәyişilir
әmtәәnin son faydalılığını necә qiymәtlәndirmәli
ümumi faydalıq necә qiymәtlәndirilir
gәlirin dәyişilmәsi ilә әlaqәdar istehlakçının tarazılıq vәziyyәti necә dәyişilir

162 Aşağı keyfiyyәtli nemәt:

•

istehlakçının gәlәri artdıqda tәlәbin azalması ilә sәciyyәlәnir
istehlakçının sağlamlığına zәrәr yetirir
istehlak keyfiyyәtlәrinin aşağı sәviyyәsi ilә sәciyyәlәnir
qiymәti artdıqca ona tәlәbin artması ilә sәciyyәlәnir
bazar qiymәtindәn aşağı qiymәtә satılır

163 Normal әmtәә nәyә deyilir?

•

Tәlәbi istehlakçının gәlirinin artmasından әksasılı olaraq dәyişәn әmtәәyә
Tәlәbi sabit yüksәk olan әmtәәyә
Tәlәbi sabit aşağı olan әmtәәyә
Tәlәbi qiymәtinin dәyişmәsindәn birbaşa asılı olaraq dәyişәn әmtәәyә
Tәlәbi istehlakçının gәlirinin artmasından birbaşa asılı olaraq dәyişәn әmtәәyә

164 Son hәdd faydalılığı prinsipinin işlәmәsi şәraitindә nemәtin istehlakının artması:

•

son hәdd faydalılığını azaldır, amma ümumi faydalılığı artıra bilәr
ümumi faydalılığın kәmiyyәtinin mәnfi olmasına sәbәb olur
ümumi faydalılığı azaldır

doğru cavab yoxdur
son hәdd faydalılığını vә ümumi faydalılığı azaldır

165 Xarakteristikaların tәhlili metodunun müәllifi kimdir?

•

D.Xiks
D.Klark
K.Lankaster
İ.Bentam
Y.Slutski

166 İstehlakçı davranışı qaydası ondan ibarәtdir ki;

•

hansı әmtәәnin alınmasına, sәrf olunmasına baxmayaraq xәrclәnmiş sonuncu pul vahidi eyni faydalılıq
gәtirmәlidir
әmtәnin qiymәti azalırsa istehlakçının bu әmtәәdәn istifadәsinin real gәliri artır
tәlabatın ödәnilmәsi sәviyyәsinә müvafiq olaraq nemәtin faydalılığı azalır
tәlabatın ödәnilmәsi sәviyyәsinә müvafiq olaraq nemәtin faydalılığı artır
istehlakçı üçün bütün nemәtlәr eyni qiymәtlidir

167 әgәr son faydalılıq mәnfi olarsa ümumi faydalılıq:

•

azalır
dәyişmәz qalır
artır
mәnfi olur
nisbәtәn zәif artır

168 Fәrqsizlik әyrisi:

•

әmtәәlәrin qiymәtlәrinin bәrabәrliyin әyrisi
bәrabәr miqdarda iki nemәtin әyrisi
istehlakçı gәlirlәrin bәrabәr sәviyyәsinin әyrisi
әmtәәlәr dәstinin faydalılığının bәrabәr sәviyyәsinin әyrisi
aşağı keyfiyyәtli әmtәәlәrә tәlәbin әyrisi

169 koordinalist faydalılıq nәzәriyyәsinin ordinalist nәzәriyyәdәn fәrqi:

•

modellәrdәn istifadә edilmәmәsmdәdir
faydalılığın kәmiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsini mümkün hesab etmәsindәdir
fәrdi istәklәrin nәzәrә alınmamasındadır
bütün göstәrilәnlәr doğrudur
faydalılığın maksimumlaşdırılması şәrtlәrini öyrәnmir

170 Üstünlükvermәnin tranzitivlik aksiomu fәaliyyәt göstәrәrsә, istehlakçının fәrqsizlik әyrilәri:

•

şaquli ola bilmәz
müsbәt meyilli ola bilәr
üfüqi ola bilmәz
kәsişә bilmәzlәr
mәnfi meyilli ola bilmәz

171 Enqel әyrilәri.

•

“gәliristehlak” xәtlәri әsasında qurulur.
tәklifdә dәyişikliklәri әks edilir.

“ qiymәtistehlak” xәtlәri әsasında qurulur.
fәrqsizlik әyrilәri ilә üstüstә düşür
faydalılığın sәviyyәsindә dәyişikliklәri әks etdirir.

172 әmtәәyә fәrdi tәlәbin qrafiki nәyin әsasında yenidәn qurula bilәr?

•

Enqel әyrilsi
gәlir effektinin qrafik tәsviri
“gәliristehlak” xәtti
“qiymәtistehlak” xәtti
әvәzlәmә effektinin qrafik tәsviri

173 Son hәdd faydalılığının azalması prinsipi şәraitindә nemәtlәrin istehsalının artması;

•

ümümi faydalıılığı azaldır
son hәdd faydalıılığını azaldar vә nәticәdә ümumi faydalılığı azaldar
ümümi faydalıılığın kәmiyyәtinin mәnfi qiymәt almasına sәbәb ola bilәr
doğru cavab yoxdur
son hәdd faydalıılığını azaldar, ümumi faydalılığı isә artır

174 İki әmtәә qarşılıqlı әvәz olunandırsa, birincinin qiymәtinin qalxması ilә nә müşayiәt olunur?

•

ikinci әmtәәyә tәlәb azalır.
ikinci әmtәәyә tәklif artir
ikinci әmtәәyә tәlәb artır.
heç bir dәyişiklik baş vermir
ikinci әmtәәyә tәklif azalır.

175 әgәr iki әmtәә birbirini qarşılıqlı tamamlayırsa birinci әmtәәnin qiymәtinin artması bu nәticәyә
sәbәb olur:

•

ikinci әmtәәyә tәlәbin hәcminin aşağı düşmәsi
ikinci әmtәәyә qiymәtin azalması
ikinci әmtәәyә tәlәbin hәcminin artması
heç bir dәyişiklik doğurmur
ikinci әmtәәyә qiymәtin yüksәlmәsi

176 Hәr bir mövcud anda bazarda yaranan şәrtlәrin mәcmusubu:

•

bazar mexanizmidir
dәyәr qanunu
bazarın konyunkturudur
bazar tarazlığı
son faydalılıq qanunu

177 Tәklifi formalaşdıran amillәrә aid deyildir:

•

istehsalın әmtәә mәhsulu
idxalın hәcmi
әmtәә ehtiyatları
bütün sadalananlar aiddir
әhalinin yığımları

178 әmtәә bazarında yeni istehsalçıların meydana çıxması sәbәb olur:
qiymәtin artması vә tәklifin hәcminin çoxalmasına

•

qiymәtin artması vә tәklifin hәcminin azalmasına
qiymәtin vә tәklifin hәcminin azalmasına
әmtәә bazarında heç nә dәyişmir
qiymәtin azalması vә tәklifin artmasına

179 Sadalananlardan nә әmtәә tәklifinin hәcminin dәyişmәsinә sәbәb olmur?

•

әmtәәnin istehsal edildiyi xammalın qiymәtlәrinin artması
alıcıların gәlirlәrinin dәyişmәsi
istehsala vergilәrin dәyişmәsi
әmtәә qiymәtinin dәyişmәsi
әmtәә istehsalçılarının sayının azalması

180 Sadalananlardan nә әmtәә tәklifinin hәcminin dәyişmәsinә sәbәb olur:

•

bu әmtәәnin istehsalı zamanı istifadә edilәn resurslara qiymәtlәrin azalması
bu әmtәәnin istehsalının daha sәmәrәli texnologiyasının tәtbiqi
istehsala vergilәrin artması
bütün sadalananlar tәklifin hәcminin dәyişmәsinә sәbәb ola bilәr
sadalananlardan heç nә tәklifin hәcminin dәyişmәsinә sәbәb olmur

181 İlk dәfә kim tәlәbin azalması qanununu formulә etmişdir?

•

A.Smit
A.Kurno
H.Hossen
A.Marşall
İ.Bentam

182 әgәr istehlakçıların gәlirlәri yüksәlmişdirsә, hansısa әmtәәnin istehsalı zamanı istifadә olunan
resursların qiymәtlәri ilә azalmışdırsa, onda bu әmtәәyә tәlәb vә tәklif әyrilәrilә nә baş verәr?

•

hәr iki әyri sola hәrәkәt edәr
tәlәb әyrisi sağa, tәklif әyrisi isә sola hәrәkәt edir
tәlәb әyrisi sola, tәklif әyrisi isә sağa hәrәkәt edәr
әyrilәrin vәziyyәti dәyişmәz
hәr iki әyri sağa hәrәkәt edәr

183 әgәr әmtәәyә tәklif vә tәlәb artarsa,onda:

•

tarazlı qiymәt azalar
әmtәәnin tarazlı hәcmi artar
tarazlı qiymәt artar
heç nә dәyişmәz
әmtәәnin tarazlı hәcmi azalar

184 әgәr әmtәәnin qiymәti tәlәb vә tәklif әyrilәrinin kәsişmә nöqtәsindәn yüksәkdirsә, on da

•

tәlәbin hәcmi artar
әmtәә defisiti meydana çıxar
әmtәә artıqlığı әmәlә gәlәr
hәç nә baş vermәz
tәklifin hәcmi azalar

185 әmtәәyә tәlәbin hәcminin azalmasına nәyi sәbәb ola bilәr?

•

istehlakçıların gәlirlәrinin artması
bu әmtәәyә qiymәtlәrin qalxmasının gözlәnilmәsi
bu әmtәәnin tәklifinin azalması
bu әmtәәnin istehlakçılarda böyük ehtiyatlarının olması
әmtәә әvәzedicilәrinә qiymәtlәrin azalması

186 әmtәәnin tәlәbinә tәsir göstәrmәyәn amillәri göstәrin.

•

әvәzlәyici әmtәәlәrin qiymәti
ehtiyatların qiymәti
әmtәәnin qiymәti
verilmiş әmtәәnin әmtәә istehlakçılarının sayı
istehlakçıların gәlirlәrinin kәmiyyәti

187 Tәlәb әyrisinin sola yerdәyişmәsinә nә sәbәb ola bilәr?

•

istehlakçıların gәlirlәrinin artması
әmtәlәrin qiymәtlәrinin artımı aşağı salınması
әmtәlәrin qiymәtlәrinin artımı
istehlakçıların gәlirlәrinin azalması
texnalogiyaların düşmәsi

188 Tәlәb әyrisi aşağıdakını әks etdirәn xәtti tәcәssüm etdirir:

•

alıcıların bu әmtәәni әldә etmәk arzusu
alıcıların gәlirlәrinin dәyişmәsindәn asılı olaraq tәlәbin dәyişmәsi
tәlәb vә tәklifin qarşılıqlı әlaqәsi
tәlәbin kәmiyyәtinin müxtәlif amillәrdәn asılılığı
әmtәәnin qiymәtinin dәyişmәsindәn asılı olan tәlәbin hәcminin dәyişmәsi

189 Tәklif qanunu әks etdirir:

•

hәr bir әmtәәnin elastiklik dәrәcәsini
elastik vә qeyrielastik әmtәәlәr arasındakı әlaqәni
satılan mәhsulun miqdarı ilә qiymәti arasındakı әks әlaqәni
tәlәb vә tәklif arasındakı әlaqәni
satılan mәhsulun miqdarı ilә qiymәti arasındakı birbaşa әlaqәni

190 Tәlәb qanununa müvafiq olaraq, әmtәәnin qiymәti artarsa:

•

tәlәbin kәmiyyәti azalır
tәlәb azalır
tәlәb dә artır
istehsalçıların arasında rәqabәt güclәnir
tәlәbin kәmiyyәti artır

191 Texnologiyanın tәkmillәşdirilmәsi hansı yerdәyişmәyә sәbәb olur?

•

heç bir dәyişiklәrә sәbәb olmur
tәklif әyrisinin yuxarı vә sola
tәklif әyrisinin aşağı vә sağa
tәlәb әyrisinin aşağı vә sağa
tәlәb әyrisinin yuxarı vә sağa

192 Aşağıdakı terminlәrdәn hansı insanların mәhsulu almaq imkanları vә istәklәrini әks etdirir:

•

zәrurәt
tәlәb
tәlәbat
istәk
faydalılıq

193 Başqa şәrtlәr dәyişmәmәklә qiymәtlәr yüksәlәrsә tәklif qanununa görә:

•

qiymәtlәrin dәyişilmәsi tәklif qanununda nәzәrә alınmır
tәklifin hәcmi artır.
tәlәbdә azalma baş verir.
tәlәbdә artım baş verir.
tәklifin hәcmi azalar.

194 Bazar mexanizmi elementinә aid deyil:

•

istehlak
tәlәb
tәklif
rәqabәt
qiymәt

195 Bazar tәlәbinә tәsir etmәyәn amil:

•

istehlakçıların gәlirlәri
alıcıların sayı
qarşılıqlı әvәz olunan әmtәәlәrin qiymәti
resursların qiymәti
әhali strukturunun dәyişmәsi

196 әmtәә vә xidmәtlәr bazarında müvazinәt yaratmaq üçün:

•

bu әmtәә hәmişә dәbdә olmalıdır
texnologiyanın sәviyyәsi tәdricәn dәyişmәlidir.
qiymәt istehsal xәrclәrilә mәnfәәtin cәminә bәrabәr olmalıdır.
tәlәb tәklifә bәrabәr olmalıdır.
tәlәbin hәcmi tәklifin hәcminә bәrabәr olmalıdır.

197 Tәlәb әyrisinin yerdәyişmәsinә tәsir etmәyәn amil:

•

әvәzedici malların qiymәti
әhalinin yaş sәviyyәsinin sayları
istehlakçıların istәk vә arzuları
gәlirlәrin kәmiyyәti vә bölgüsü
әmtәәlәrin qiymәti

198 Bazar:

•

tәlәb vә tәklifin arasında qarşılıqlı münasibәtlәr
satıcılar vә alıcılar arasında qarşılıqlı münasibәtlәr
iqtisadi subyektlәr arasında ictimai әlaqәlәr sistemi
sadalanan hamısı
alqısatqı әmәliyyatlarının mәcmusu

199 Aşağıda sadalanan tәsdiqlәrdәn hansı әmtәә istehsalının mahiyyәtini tәhrif edir?

•

әmtәә istehsalı – bazar iqtisadiyyatının әsasıdır
әmtәә istehsalı istehlakçıların tәlәbi olduğu mәhsulların istehsalını nәzәrdә tutur.
әmtәә istehsalı mübadilәsiz mümkün deyil.
әmtәә istehsalı istehsalçının özünün tәlәbatlarını ödәmәk üçün mәhsul istehsalını nәzәrdә tutur.
әmtәә istehsalı ancaq әmәk bölgüsü olduğu üçün mövcuddur.

200 Aşağıdakı baxışlardan hansı natural tәsәrrüfatı düzgün sәciyyәlәndirmәyib:

•

natural tәsәrrüfat şәraitindә insanın yaşaması üçün lazım olanların hamısını özü istehsal edir
natural tәsәrrüfat şәraitindә istehsalçıların birbirindәn sıx asılılığı yaranır
natural tәsәrrüfat şәraitindә istehsal olunan mәhsul mübadilә olunmur
ictimai әmәk bölgüsü natural tәsәrrüfat şәraitindә zәif inkişaf edir
istehsal qapalı xarakter daşıyır

201 әmtәә istehsalının zәruri şәrtlәri hesab edilir:

•

ictimai әmәk bölgüsü
istehsalçıların müstәqilliyi, sahibkarların azadlığı
istehsalçıların iqtisadi cәhәtdәn tәcrid olunması
sadalanan heç biri
sadalanan hamısı

202 İctimai tәsәrrüfatın әsas formaları hansılardır?

•

natural, әmtәә
natural, planlı inzibati tәsәrrüfat
natural, kapitalist tәsәrrüfatı
әmtәә (bazar), planlıinzibati tәsәrrüfat
әmtәә (bazar), planlıinzibati tәsәrrüfatı, kapitalist tәsәrrüfatı

203 Tәsәrrüfat tiplәrinin ilkin forması hansıdır?

•

natural tәsәrrüfat
kapitalist tәsәrrüfatı
әmtәә tәsәrrüfatı
sadalananlar heç biri
planlı tәsәrrüfat

204 Sadә әmtәә istehsalı zamanı әmtәә nәdir?

•

istehsal mәhsulları
istehsal vastәlәri
iş quvәsi
bütün sadalananlar
torpaq

205 Bazarın belә tipi yoxdur:

•

inkişaf etmәmiş
azad
inkişaf etmiş
deformasiya olunmuş
tәnzimlәnәn

206 İnkişaf etmiş әmtәә istehsalının sadә әmtәә istehsalından fәrqi ondan ibarәtdir ki;

•

istehsal öz tәlәbatlarının ödәnilmәsi mәqsәdilә hәyata keçirilir
ixtisaslaşma olmur
әmәk mәhsulları әmtәәdir
nemәt vә xidmәtlәrin istehsalı satış mәqsәdilә hәyata keçirilir
yalnız әmәk mәhsulları deyil, hәmçinin istehsal amillәri dә әmtәәdir

207 Bazarın meydana gәlmәsinin şәrtlәrinә aid deyildir:

•

natural tәsәrrüfata üstünolma
ixtisaslaşma
әmәk bölgüsü
istehsalçıların mülkiyyәtinin olması
istehsalçıların iqtisadi әlahiddәliyi

208 Tәdavül sferasında fәaliyyәt göstәrәn kapital necә adlanır?

•

sәnaye kapitalı
dövriyyә kapitalı
әsas kapital
borc kapitalı
ticarәt kapitalı

209 Mülkiyyәt hüquqları nәzәıriyyәsindә mülkiyyәt münasibәtlәri şәrtlәnmişdir:

•

iqtisadiyyatın dövlәt tәnzirmlәnmәsilә
istehsalın inkişaf sәviyyәsilә
tәsәrrüfatçılığın üstün üsulu ilә
bütün sadalananlarla
resursların nadirliyilә

210 Mülkiyyәt hüquqlarının spesifiklәşdirilmәsi nәyi bildirir?

•

mülkiyyәtin formalarının dәyişdirilmәsini
bu hüquqların dәqiq müәyyәnlәşdirilmәsi
bu hüquqların digәr şәхsә verilmәsi
sadalananlardan heç biri
bu hüquqların lәğv edilmәsini

211 xüsusi mülkiyyәtә aid deyildir?

•

qeyrileqal хüsusi müәssisәlәr
şәхsi yığımlar
ev tәsәrüffatlarının әmlakı
bütün sadalananlar aiddir
leqal хüsusi müәssisәlәr

212 Sәhmdar mülkiyyәtinin kontinental modelindә sabit sәhmdarların әlindә cәmlәnmişdir:

•

sәhmlәrin 510%i
sәhmlәrin 50%ә yaхını
sәhmlәrin 7080%i
bu model üçün sabit sәhmdarların olması sәciyyәvi deyildir
sәhmlәrin 2030%i

213 Kollektiv mülkiyyәtin hansı forması xüsusi mülkiyyәtin cәhәtlәrә malikdir?

•

•

sәhmdar cәmiyyәtinin mülkiyyәti
tam yoldaşlıq mülkiyyәti
kooperativ mülkiyyәt
bu mülkiyyәt formalarının heç biri ümumi cәhәtә malik deyil
mәhdud mәsuliyyәtli yoldaşlıq mülkiyyәti

214 Özәllәşdirmәnin zәruri şәrti bu deyildir.

•

özәllәşdirilәcәk obyektlәrә tәlәbin qabaqcadan qiymәtlәndirilmәsi
fond bazarının yaradılması
özәllәşdirmәnin hüquqi bazasının olması
bütün sadalananlar özәllәşdirmәnin zәruri şәrtidir
iqtitsadiyyatda dövlәt bölmәsinin üstünlüyü

215 xüsusi mülkiyyәtin әsas mövcudluq şәrtlәrinә aid deyildir:

•

istehsal iхtisaslaşmasının inkişafı
хüsusi mülkiyyәtin zәmanәtli mühafizәsi
müәssisәlәrin yaradılması vә istәnilәn sahibkarlıq fәaliyyәtinә başlanmasının tam sәrbәstliyi
bütün sadalananlar aiddir
хüsusi kapital qoyuluşlarının stimullaşdırılması

216 İstehsal imkanları әyrisinin iki mәhsulun müxtәlif kombinasiyalarını göstәrәn hala uyğundur:

•

tәtbiq olunan ehtiyatların kәmiyyәtinin artması
maddi ehtiyatların tam istifadә olunması
istifadә olunan resursların azalması
dәyişmәz texnologiya vә mövcud ehtiyatların tam istifadә edilmәsi
әmәk resurslarının tam istifadә olunması

217 Universitetdә tәlәbәnin tәhsil almasının alternativ qiymәtliliyi әks olunur:

•

tәhsilini bitirәndәn sonra alınan gәlirlәr
tәlәbәnin saxlanmasına valideynlәrin çәkdiyi xәrclәr
orta statistik mütәxәssisin tәhsilinә dövlәtin xәrclәri
tәhsili atıb işlәyәrkәn әldә edәcәk maksimum әmәkhaqqı
tәqaüdün miqdarı

218 Hansı xәrclәr qeyriaşkar (alternativ) adlanır?

•

resursların mәhdudluğu şәraitindә seçimin zәruriliyilә әlaqәdar xәrclәr
hazır mәhsulun reallaşdırılması ilә әlaqәdar xәrclәr
istehsalın genişlәndirilmәsilә әlaqәdar xәrclәr
rәqabәt mübarizәsi vә reklamla әlaqәdar xәrclәr
sadalanan xәrclәrdәn heç biri

219 İstehsal imkanları әyrisindә mәhsullardan birinin istehsalının artmasına uyğun olaraq:

•

o biri mәhsulun istehsalı aşağı düşür
o biri mәhsulun istehsalı artır
o biri mәhsulun istehsalı dayandırılır
o biri mәhsulun istehsalının hәcmi sabit qalır
gәlirlәr artır

220 İstәnilәn istehsal üsulunun әsasını nә tәşkil edir?

•

•

mәhsuldar qüvvәlәr vә istehsal münәsibәtlәri
mәhsuldar qüvvәlәr vә texnologiya
iş qüvvәsi vә istehsal münasibәtlәri
әmәk vasitәlәri vә iş qüvvәsi
әmәk vasitәlәri vә әmәk cisimlәri

221 Keçid iqtisadiyyatının әsas cәhәtlәrinә aid deyildir:

•

dövlәt tәnzimlәnmәsinin güclәnmәsi
qiymәtlәrin liberallaşdırılması
rәqabәt mühitinin yaradılması vә saxlanması
mülkiyyәt formalarının dәyişmәsi
sahibkarlıq fәaliyyәti üçün şәraitin yaradılması

222 Hәr bir iqtisadi sistem ehtiyatların mәhdudluğu faktı ilә üzlәşir, nә demәkdir:

•

hәr bir iqtisadiyyatda enmә dövrlәri olur ki, bu zaman ehtiyatların mәhdudluğu mövcud olur.
bütün insan tәlәbatlarını ödәmәk üçün istehsal ehtiyatları heç vaxt kifayәt qәdәr olmur.
elә ola bilәr ki, bәzi mәhsulları yalnız hәddәn artıq yüksәk qiymәtlә almaq olur.
mәhdudluqla kasıb dövlәtlәr qarşılaşır, varlı dövlәtlәrdә isә bu problem hәll olunmuşdur.
heç bir iqtisadi sistem resursların sәmәrәli istifadә olunmasını tәmin edә bilmәz

223 Nә ilә әlaqәdar olan xәrclәr transaksion xәrclәrә aid edilmir?

•

avadanlıqın işlәk vәziyyәtdә saxlanması ilә
bütün göstәrilәnlәr tansaksion xәrclәrә aiddir
müqavilәlәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәti ilә
tәrәfmüqabillәrlә müqavilә bağlanması ilә
qiymәtlәr haqqında informasiya axtarışı ilә

224 Sәhmdar mülkiyyәtin ingilissaksan modelindә daimi sәhmdarların әllәrindә toplanmalıdır.

•

Sәhmdarın 7080%
Sәhmdarın 100%ı
Sәhmdarın 2030%ı
Sәhmdarın 510%ı
Sәhmdarın 50%ә qәdәri

225 Hansı halda hәm tәlәbin hәjminin, hәm dә tәklifin hәjminin azalması zamanı әmtәәnin qiymәti
artar?

•

әgәr tәklifin hәjmi tәlәbin hәjminә nisbәtәn daha çoх azalmışdırsa
әgәr bu әmtәә üçün әmtәә әvәzedijilәri vardırsa
әgәr alıjıların gәlirlәri artmışdırsa
әgәr tәlәbin hәjmi tәklifin hәjminә nisbәtәn daha çoх azalmışdırsa
belә ola bilmәz

226 DVD disklәrinә tәlәbin artmasını gözlәmәk olar, әgәr:

•

alıcıların gәlirlәri azalarsa
DVD pleyerlәrin qiymәti yüksәlәrsә
DVD pleyerlәrin qiymәti aşağı düşsә
CD pleyerlәrin qiymәti aşağı enәrsә
CD disklәrinә qiymәt azalarsa

227 әgәr benzinin qiymәtin artması baş verәrsә, onda:

•

nәqliyyat хidmәtlәrinin tәklif әyrisi sola doğru hәrәkәt әdәcәk
nәqliyyat хidmәtlәrinin tәklif әyrisi sağa doğru hәrәkәt әdәcәk
avtomobilin qiymәti artacaq
benizinә tәlәb artacaq
nәqliyyat хidmәtlәrinә tәlәb azalacaq

228 Sadalananlardan hansı bazar tarazlığı vәziyyәtinin sәciyyәsinә aid deyildir?

•

әmtәәyә tәlәb vә tәklif üst üstә düşür
әmtәә tarazlıq qiymәtilә satılır
tarazlıq istәnilәn rәqabәt bazarında yarana bilәr
tarazlıq şәraitindә qiymәt üzrә әmtәәyә tәlәb elastikliyi 1ә bәrabәrdir
tarazlıq resursların bölgüsü sәmәrәliliyini әks etdirir

229 әgәr istehsalın artması böyük vaxt vә resurs mәsrәflәri tәlәb etmirsә, onda:

•

tәklif әyrisi daha az mailli şәklә malik olur
tәklif әyrisi daha dikdir
әmtәәyә tәlәb yüksәk olajaq
әmtәәnin qiymәti sabit olajaq
tәklif qanunu fәaliyyәt göstәrir

230 Iqtisadi nәzәriyyәdә hansı müddәa tәlәb vә tәklif qaydalarından biri deyildir?

•

tәlәbin azalması tarazlı qiymәtin aşağı düşmәsinә vә tarazlı әmtәә miqdarının artmasına gәtirib cıхarır
tәklif iхtisarı tarazlı qiymәtin artmasına vә tarazlı әmtәә miqdarının azalmasına sәbәb olur
әmtәәnin tәklifinin artması tarazlı qiymәtin azalması vә tarazlı әmtәә miqdarının artması ilә nәticәlәnir
tәlәbin azalması tarazlı qiymәtin vә tarazlı әmtәә miqdarının aşağı enmәsinә gәtirib çıхarır
tәlәbin artması hәm tarazlı qiymәtin, hәm dә tarazlı әmtәә miqdarının artmasına sәbәb olur

231 әgәr N şәhәri sakinlәrinin әksәriyyәti әtin sağlamlığa ziyan olduğu qәrarına gәlәrlәrsә, başqa
şәrtlәr dәyişmәzsә, şәhәrdә:

•

heç bir dәyişiklik baş vermәyәcәk
balığa vә әt yemәklәri üçün әdviyyatlara tәlәb artar.
balığa vә әt yemәklәri üçün әdviyyatlara tәlәb azalar.
balığa tәlәb artar vә әt yemәklәri üçün әdviyyatlara tәlәb azalar.
balığa tәlәb azalar vә әt yemәklәri üçün әdviyyatlara tәlәb artar.

232 Dövlәt tәnzimlәnmәsinin belә forması mövcud olmur:

•

хarici iqtisadi
inzibati
firmadaхili
kreditpul
büdcәvergi

233 Gәlirin әldә edilmәsi mәqsәdilә tәsәrrüfat fәaliyyәti – bu:

•

biznes
sahibkarlıq
kommersiya
menecment

marketinq

234 Firmaların alıcılıq tәlәbinin qabaqcadan öyrәnilmәsi vә formalaşması üzәrindә qurulmuş
fәaliyyәtinin tәşkili sistemi –bu:

•

biznesdir
sahibkarlıqdır
kommersiyadır
menecmentdir
marketinqdir

235 Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin peşәkarlar qrupu tәrәfindәn idarә olunmasının prinsiplәri, metodları vә
formalarının mәcmusubu:

•

kommersiya
marketinq
sahibkarlıq
biznes
menecment

236 Bazar iqtisadiyyatının subyekti kimi dövlәt hansı rolu oynayır?

•

iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsini hәyata keçirir
istehsalçıdır
istehlakçıdır
bütün sadalananlar
resursların mülkiyyәtçisidir

237 Bazar iqtisadiyyatının dövlәt tәnzimlәnmәsi mәqsәdlәrinә aid deyildir:

•

әmtәәlәrә qiymәtlәrin tәyin edilmәsi
rәqabәt mühitinin tәmin olunması
işsizliyin azaldılması
ekoloji problemlәrin hәlli
iqtisadi artımın tәmin olunması

238 Doğru olmayanını göstәrin:

•

xidmәtlәr әmtәә kimi çıxış edә bilәr
xidmәt yalnız onun istehsalı zamanı istehlak oluna bilәr
xidmәtlәrin istehlak dәyәrinin maddi forması mövcud deyil.
xidmәtin istehlak dәyәriәmәyin faydalı effektidir.
xidmәtlәri yığmaq olar

239 Doğru olmayanını tapın:

•

mübadilә dәyәri konkret әmәklә, istehlak dәyәri isә abstrakt әmәklә yaradılır
istehlakçını daha çox istehlak dәyәri, istehsalçını isә mübadilә dәyәri maraqlandırır
istehsal dәyәri kimi reallaşana qәdәr әmtәә mübadilә dәyәri kimi reallaşmalıdır
әmtәә mübadilә üçün istehsal olunmuş әmәk mәhsuludur
müxtәlif әmtәәlәr mübadilә dәyәri kimi müqaisә oluna bilәndir, istehlak dәyәri kimi isә müqaisә olunmazdır

240 Bazar iqtisadiyyatının әsası:

•

tәlәb vә tәklifdir
natural istehsaldır

•

әmtәә istehsalıdır
bütün sadalananlardır
rәqabәtdir

241 Müasir bazar tәsәrrüfatının modellәrinә aiddir:

•

bütün sadalananlar
qarışıq iqtisapdiyyat
korporativ iqtisadiyyat
sadalananlardan heç biri
sosial bazar tәsәrrüfatı

242 әmtәә istehsalının inkişafının yüksәk mәrhәlәsi:

•

deformasiya
bazar iqtisadiyyatıdır
inzibatiamirlik iqtisadiyyatıdır
natural tәsәrrüfat
inkişaf etmiş әmtәә istehsalıdır

243 Hansı anlayış bazarının müasir anlamına daha çox uyğundur:

•

alıcılar vә satıcıların mәcmusu
әmtәә mübadilәsinin forması
ticarәt yeri
әmtәә vә xidmәtlәr alqısatqısının bütün sövdәlәşmәlәrinin mәcmusu
iqtisadiyyatın tәşkilinin vә fәaliyyәtinin ictimai forması

244 Bazarın tәnzimlәyici funksiyasından ibarәtdir:

•

әmtәә mübadilәsi üçün dәyәr ekvivalentlәrinin yaradılmasından
hәcmi vә strukturu üzrә istehsal vә istehlakın uzlaşdırılmasından
İstehsal sahәsilә istehlak sahәsinin birlәşdirilmәsindәn
bazar iştirakçılarına zәruri informasiyanı vermәkdәn
istehsalçıları mәsrәflәri azaltmağa, yeni mәhsul yaratmağa hәvәslәndirmәkdәn

245 Bazarın inteqrasiyaedici funksiyasından ibarәtdir:

•

әmtәә mübadilәsi üçün dәyәr ekvivalentlәrinin yaradılmasından
hәcmi vә strukturu üzrә istehsal vә istehlakın uzlaşdırılmasından
istehsal sahәsilә istehlak sahәsinin birlәşdirilmәsindәn
bazar iştirakçılarına zәruri informasiyanı vermәkdәn
istehsalçıları mәsrәflәri azaltmağa, yeni mәhsul yaratmağa hәvәslәndirmәkdәn

246 Bazarın stimullaşdırıcı funksiyası ibarәtdir:

•

әmtәә mübadilәsi üçün dәyәr ekvivalentlәrinin yaradılmasından
hәcmi vә strukturu üzrә istehsal vә istehlakın uzlaşdırılmasından
istehsal sahәlәrilә istehlak sahәsinin birlәşdirilmәsindәn
bazar iştirakçılarına zәruri informasiyanı vermәkdәn
istehsalçıların mәsrәflәri azaltmağa, ueni mәhsul yaratmağa hәvәslәndirmәkdәn

247 Sadә әmtәә tәsәrrüfatı üçün sәciyyәvi olmayanını göstәrin.
әmәk mәhsullarının alqısatqısı yolu ilә tәlәbatların ödәnilmәsi
istehsal vasitәldәri üzәrindә xüsusi mülkiyyәt

•

içtimai әmәk bölgüsü
insanlar arasında iqtisadi әlaqәlәrin bazar vasitәsi ilә olması
muzdlu әmәyin üstünlüyü

248 Müxtәlif mәhsulların hazırlanmasının istehsalçıların әmәk bölgüsünә yönәlmәsinә әsaslanması
necә adlanır.

•

istehsalçıların tәcrid olunması
ilkin kapital yığımı
istehsalçıların ixtisalaşması
istehsalçıların müstәqilliyi
iqtisadi mәnafelәr

249 Tәsәrrüfat münasibәtlәrinin iki tipini fәrqlәndirirlәr.

•

istehsal vә qeyriistehsal
naturalәşya vә әmtәә
sadә vә geniş
doğru cavab yoxdur
maddi vә qerimaddi

250 Bazarın vasitәçi funksiyası ibarәtdir.

•

әmtәәlәrin mübadilәsi üçün ekvivalent dәyәrlilәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
hәcmi vә quruluşuna görә istehsal vә istehlakın uyğunlaşdırılması
әmәyin nәticәlәrini mübadilә etmәk mәqsәdi ilә istehsalçılar vә istehlakçıların görüşmәsini tәmin etmәk
bazar iştirakçılarına zәruri informasiyaların çatdırılması
xәrclәrin azaldılması, yeni mәhsulların yaradılmasına istehsalçıların hәvәslәndirilmәsi

251 Tacir kapitalının әmәlә gәlmәsi әlaqәdardır.

•

ilkin kapital yatımı
dördüncü ictimai әmәk bölgüsü
üçünçü ictimai әmәk bölgüsü
ikinçi ictimai әmәk bölgüsü
birinci ictimai әmәk bölgüsü

252 Sadalanan sahәlәrdan hansında dövlәt mülkiyyәtinin daha böyük payının olması
mәqsәdyönlüdür:

•

ayaqqabı istehsalı
avtomobil istehsalı
turizm sahәsi
mәnzil tikintisi
elektrik enerjisi istehsalı

253 Kollektiv mülkiyyәtin bir növü deyildir:

•

xüsusi firmaların mülkiyyәti
kooperativlәrin mülkiyyәti
tam ortaqlıq mülkiyyәti
qapalı sәhmdar cәmiyyәtinin mülkiyyәti
açıq sәhmdar cәmiyyәtinin mülkiyyәti

254 Mәhsulun istehsalı ilә deyil, onu müşayiәt edәn mәsrәflәrlә әlaqәdar xәrclәr adlanır:

•

buraxılmış imkanların xәrclәri
hesabi
transaksion
son hәdd
iqtisadi

255 Özәllәşdirmә metodlarına aid deyildir:

•

sәhmlәrin sәhmdarlaşdırılması vә satışı
xüsusi sahibkarların kooperativlәrdә birlәşmәsi
çek özәllәşdirmәsi
hәrraclardan müәssisәlәrin satışı
dövlәt mülkiyyәtinin әvәzsiz verilmәsi

256 Azәrbaycanda dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsinin I proqramı nә vaxt qәbul olunmuşdur?

•

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

257 İri müәssisәlәrin özәllәşdirilmәsi üçün zәruri şәrt nәdir:

•

iri müәssisәlәri özәllәşdirmәk lazım deyil
onların әvvәlcәdәn sәhmdar cәmiyyәtә çevrilmәsi
onların ixtisaslaşdığı fәaliyyәt növünün müәyyәnlәşdirilmәsi
onların xüsusu mülkiyyәtә keçirilmәsi
onların kiçik müәssisәlәrә bölünmәsi

258 İqtisadi resurslar vә insanın iqtisadi fәaliyyәtinin nәticәlәri:

•

sadalananlardan heç biri deyildir
mülkiyyәtin hüquqlarıdır
mülkiyyәtin funksiyalarıdır
mülkiyyәtin obyektlәridir
mülkiyyәtin subyektlәridir

259 K.Marksın fikrincә, ictimai istehsalın xarakteri müәyyәn edilir:

•

mülkiyyәtdәn asılı deyildir
istehsal vasitәlәri üzәrindә mülkiyyәtin münasibәtlәrilә
mülkiyyәt anlayışının hüquqi mәzmunu ilә
mülkiyyәt anlayışının iqtisadi mәzmunu ilә
istehlak şeylәri üzәrindә mülkiyyәt münasibәtlәrilә

260 Hansı sahәdә dövlәt mükiyyәtinin üstünlüyü mәqsәdyönlü deyildir:

•

fundamental elm
ekoloji tәhlükәsizlik
bank sahәsi
tәhsil
tarixi abidәlәrin mühafizәsi

261 İcarәdarın hüquqlarına aid deyil:

•

sadalanan hamısı
icarәyә götürülmüş әmlaka sahibolma;
icarәyә götürülmüş әmlakdan istifadәetmә;
icarәyә götürülmüş әmlakın özgәlәşdirilmәsi;
sadalananların heç biri

262 Hansı sahәdә mülkiyyәtin kooperativ forması daha geniş yayılmışdır?

•

avtomobil istehsalı
ictimai iaşә
kömür hasilatı sәnayesi
kәnd tәsәrrüfatı
pәrakәndә ticarәt

263 Mәhsuldar qüvvәlәr vә texnoloji münasibәtlәr sistemi nәdir?

•

iqtisadi sistem
içtimai istehsal üsulu
texnoloji istehsal üsulu
tәsәrrüfat fәaliyyәti
tәkrar istehsal prosesi

264 Maddi nemәtlәrin vә xidmәtlәrin istehsalı, bölgüsü, mübadilәsi vә istehsalkı ilә әlaqәdar
insanların münasibәtlәri nәdir?

•

texnoloji münasibәtlәr
sosial münasibәtlәr
istehsal münasibәtlәr
istehsal imkanları
mәhsuldar qüvvәlәr

265 Elmi abstraksiya metodu ibarәtdir:

•

iqtisadi hadisәlәrin ayrıayrı tәrkib hissәlәrinin öyrәnilmәsindәn
riyazi modellәrin qurulmasından
iqtisadi hadisәlәri ikinci dәrәcәli cәhәtlәrdәn ayırmaqdan
iqtisadi eksperimentlәrin aparılmasından
iqtisadi hadisәnin bütün mәnzәrәsini bәrpa etmәkdәn

266 İqtisad elminin tarixi vә mәntiqi metodları ücün ümumi hal hansıdır?

•

iqtisadiyyat vә cәmiyyәtin inkişafı sadәdәn mürәkkәbә doğru gedir
yalnız sabit tәkrar olunan hadisәlәri öyrәnmәk zәruridir
iqtisadi hәyatın bütün hadisәlәrini öyrәnmәk zәruridir
bu metodlar arasında ümumi heç nә yoхdur
tәdqiqatın statistik üsullarını istifadә etmәk zәruridir

267 Iqtisadi hadisә vә ya prosesin onun öyrәnilmәsi mәqsәdilә süni surәtdә canlandırılması – bu:

•

statistik tәdqiqat metodudur
iqtisadi modeldir
iqtisadi eksperimentdir
induksiya metodudur
deduksiya metodudur

268 Ayrıayrı amillәrin öyrәnilmәsindәn ümumi müddәalar vә nәticәlәrә keçid – bu:

•

mәntiqi metoddur
iqtisadi eksperimentdir
elmi abstraksiyadır
induksiya metodudur
deduksiya metodudur

269 Cәmiyyәtin iqtisadi hәyatının әn ümumi vә mühüm cәhәtlәrini әks etdirәm mәntiqi anlayışlar –
bu:

•

iqtisadi kateqoriyalardır
iqtisadi modellәr
spesifik iqtisadi qanunlardır
хüsusi iqtisadi qanunlardır
ümumi iqtisadi qanunlardır

270 Mikroiqtisadiyyat nöqteyinәzәrindәn iqtisadiyyatın başlıca problemindәn ibarәtdir:

•

bütün sadalananlar düzdür
resursların sәmәrәli bölgüsünü tәmin etmәkdәn
inflyasiya vә işsizliyin aradan qaldırılmasından
qabaqcıl teхnologiyaların tәtbiqini tәmin etmәkdәn
vәtәndaşlara layiqli hәyat sәviyyәsi tәmin etmәkdәn

271 Tәlәbin qiymәt üzrә elastik әmsalının kәmiyyәti 2ә bәrabәrdir. Bu o demәkdir ki:

•

әgәr әmtәәnin qiymәti 1% yüksәlәrsә, onda ona tәlәbin hәcmi 0,5% azalar
әgәr әmtәәnin qiymәti 1% yüksәlәrsә, onda ona tәlәbin hәcmi 0,5 % artar
tәlәbin hәcmi, hәtta dәyişmәz qiymәt zamanı dәyişәcәk
әgәr әmtәәnin qiymәti 1 % enәrsә, onda ona tәlәbin hәcmi 2% azalar
әgәr әmtәәnin qiymәti 1% azalarsa, onda ona tәlәbin hәcmi 2% artar

272 Tәlәbin qiymәt elastikliyi yüksәk olacaq:

•

o hallarda ki, bu zaman istehlakçılar әmtәәni özü üçün daha az fayda ilә istifadә edirlәr
zinәt şeylәrinә nisbәtәn әn zәruri әmtәәlәrә
әn zәruri әmtәәlәrә nisbәtәn zinәt şeylәrinә
әmtәәnin alternativ istehsal xәrclәri nә qәdәr azdırsa
әmtәәnin alternativ istehsal xәrclәri nә qәdәr çoxdursa

273 Aşağıdakı müddәalardan hansı әmtәәyә tәlәb elastikliyinin sәciyyәsinә aid deyildir?

•

әmtәәyә tәlәbin hәcminin faiz dәyişmәsi әmtәәnin qiymәt dәyişmәsinә nisbәtәn çoxdursa
әgәr әmtәәnin qiymәti azalırsa, satıcıda satışdan әldә olunan pul gәliri azalırsa
әgәr әmtәәnin qiymәti artırsa, satışda әldә olunan pul gәliri satıcıda ixtisar olunursa
qiymәt elastikliyi әmsal 1dәn kiçikdir
alıcılar әmtәә qiymәtinin dәyişmәsinә sürәtlә reaksiya verirlәr

274 әmtәә istehsalçısı onun qiymәtini 5% endirdi, nәticәdә satışın hәcmi 3% qalxdı. Bu әmtәәyә
tәlәb:
mütlәq qeyrielastikdir
elastikdir
mütlәq elastikdir

•

vahid elastikli tәlәbdir
qeyrielastikdir

275 Tәklifin elastikliyini nә dәyişdirә bilәr:

•

göstәrilәnlәr tәklifin elastikliyinә tәsir göstәrmir
texniki tәrәqqi
dәb
istehlakçıların gәlirlәrinin dәyişmәsi
әmtәәyә olan tәlәb

276 Qiymәt 10% qalxdıqda әmtәәyә 8% azalarsa bu әmtәә;

•

elastiklidir
vahid elastikliyә
mütlәq elastikdir
mütlәq qeyrielastikdir
qeyrielastikdir

277 Bazarın hansı iki tipi әmtәә vә resursların dövranı modelinә daxil edilmişdir?

•

iş qüvvәsi bazarı vә pul bazarı
pul bazarı vә resurslar bazarı
valyuta bazarı, әmtәә vә xidmәtlәr bazarı
informasiya bazarı vә istehlak bazarı
resurslar bazarı, әmtәә vә xidmәtlәr bazarı

278 Bu bazar iqtisadiyyatının subyekti deyildir:

•

dövlәt
firmalar
ev tәsәrrüfatları
bütün sadalananlar subyektdir
bütün sadalananlar subyektı deyil

279 Müstәqil qәrarlar qәbul edәn, öz tәlәbatlarını maksimum ödәmәyә cәhd edәn iqtisadi subyekt
hansısa istehsal amilinin mülkiyyәtçidir, insan kapitalının tәkrar istehsalını tәmin edirbu:

•

ev tәsәrrüfatı
dövlәt
firma
sadalananlardan heç biri
bank

280 әmtәә vә xidmәtlәri istehsalı vә reallaşdırılması yolu ilә istehsal amillәrinin istifadәsi vasitәsilә
öz mәnafelәrini reallaşdıran tәsәrrüfat hәlqәsibu:

•

ev tәsәrrüfatı
dövlәt
firma
sadalananlardan heç biri
bank

281 Dövlәt müәssisәlәri, xüsusi müәssisәlәr, sәhmdar cәmiyyәti, kooperativlәr, yoldaşlıqlar 
firmalarının bu növlәrini biz aşağıdakı meyardan asılı olaraq ayıra bilәrik:

•

kәmiyyәtindәn
buraxılan mәhsulun çeşidindәn
kapital qoyuluşu sahәsindәn
rәqabәtin növündәn
kapital üzәrindә mülkiyyәtin formasından

282 Ev tәsәrrüfatları әmtәә vә resursların dövranı modelindә hansı rolu oynayırlar?

•

istehsal amillәrini verәnlәr , әmtәә vә xidmәtlәrin alıcılarıdırlar
istehsal amillәrinin istifadәsini tәşkil edirlәr
әmtәә, xidmәtlәri verәnlәr vә istehsal amillәrinin alıcılarıdırlar
iqtisadi proseslәrin tәnzimlәnmәsini hәyata keçirirlәr
әmtәә vә xidmәtlәri istehsal edirlәr

283 Firmalar әmtәә vә resursların dövranı modelindә hansı rolu oynayırlar?

•

istehsal amillәrini tәchiz edәnlәr, әmtәә vә xidmәtlәrin alıcılarıdırlar
istehlak xәrclәrini hәyata keçirirlәr
әmtәә, xidmәtlәri tәchiz edәnlәr vә istehsal amillәrinin alıcılarıdırlar
iqtisadi proseslәrin tәnzimlәnmәsini hәyata keçirirlәr
әmtәә vә xidmәtlәri istehlak edәnlәr

284 Iş qüvvәsi vә istehsal vasitәlәri arasında qarşılıqlı tәsir әks olunur:

•

istehsal münasibәtlәri ilә
istehsalın tәşkili ilә
istehsal teхnologiyası ilә
sadalananlardan heç biri
idarәetmә metodları ilә

285 Istehsal amillәrinin qarşılıqlı әvәz olunması qismәn aradan qaldırmağa imkan verir:

•

istehsalın sәmәrәliliyini
tәlәbatların qeyri mәhdudluğunu
iqtisadi böhranları
işsizliyi
resursların mәhdudluğunu

286 Istehsal sәmәrәlidirәgәr

•

keyfiyyәtli mallar buraхılıbsa
bütün resurslardan tam istifadә edilibsә
әmәk resurslarından tam istifadә olunması tәmin olunubsa
yüksәk mәnfәәt alınıbsa
istehsal resurslarından tam istifadә olunubsa

287 Iqtisadi resursların hansı növlәri üçün mütlәq mәhdudluq sәciyyәvidir:

•

informasiya
maddi
tәbii
resursların bütün sadalanan növlәri üçün nisbi mәhdudluq sәciyyәvidir
maliyyә

288 Istehsal imkanların әyrisi üzәrindә resursların tam istifadәsini göstәrin.

•

0 –dan başqa nöqtәlәr
istehsal imkanlarının әyrisindәn aşağı olan nöqtә
istehsal imkanlarının әyrisindәn yuхarı olan nöqtә
düz cavab yoхdur
Istehsal imkanlarının әyrisi üzәrindә olan nöqtә

289 Mәhdudluq budur:

•

tәkrar istehsalın хarakteristikası
inzibatiamirlik sisteminin sәciyyәsi
insan tәlәbatlarının tam ödәnilmәsinin qeyrimümkünlüyünü әks etdirәn konsepsiya
iqtisadi resursların хarakteristikası
ancaq sәnayelәşmә sisteminin sәciyyәsi

290 Insani tәlәbatların aşağıdakı tәsnifatları kimә mәxsusdur:  fizioloji  tәhlükәsizlik  sosial
әlaqәlәr  özünәhörmәt  özünüreallaşdırma

•

D.Helbreyt
A.Toffler
A.Maslou
K.Marks
K.Byuхer

291 әgәr gәlir üzrә әmtәәyә tәlәb elastikliyi әmsalının kәmiyyәti0,7 yә bәrabәrdirsә, onda bu әmtәә:

•

әn zәruri әmtәәdir
aşağı keyfiyyәtli әmtәәdir
zinәt әşyasıdır
әmtәә  әvәzedicisidir
tamamlayıcı әmtәәdir

292 әmtәә tәklifinin azalması nәyi artırır?

•

bu әmtәәnin gәlir üzrә tәlәb elastikliyini
bu әmtәәyә olan tәlәbi
qarşılıqlı tamamlayan әmtәәlәrә olan tәlәbi
әmtәә – әvәzedicilәrinә olan tәlәbi
bu әmtәәnin qiymәt üzrә tәklif elastikliyini

293 Riyaziyyat üzrә dәrslik vә detektiv kitabı belә carpaz elastiklik әmsalına malikdir:

•

0a yaхın olan
sonsuzluğa cәhd edәn
1dәn böyük
mәnfi işarәli
1ә bәrabәr olan

294 Tәklif elastikliyi birinci növbәdә asılıdır:

•

bu әmtәәnin alqısına yönәldilmiş istehlakçı хәrclәrinin payından
bu әmtәәnin әvәzedicilәrinin sayından
әgәr әmtәәyә tamamlayıcı әmtәәlәr vardırsa
bu әmtәәnin әn zәruri әmtәә vә ya zinәt әşyası olmasından
bu әmtәәnin istehsalçılarının qiymәtin dәyişmәsinә hansı sürәtlә reaksiya vәrә bilmәsindәn

295 Gәlir üzrә tәlәbin elastiklik әmsalının göstәrilmiş kәmiyyәtlәrindәn hansı әn zәruri әmtәәlәrә
aiddir?

•

1dәn böyük
1
0 dan böyük, 1dәn kiçik
0dan kiçik
göstәrilәnlәrdәn heç biri

296 Gәlir üzrә tәlәbin elastiklik әmsalının göstәrilmiş kәmiyyәtlәrindәn hansı zinәt әşyalarına aiddir?

•

1
0 dan böyük, 1dәn kiçik
1dәn böyük
0dan kiçik
göstәrilәnlәrdәn heç biri

297 Firma iki әmtәә – A vә B әmtәәlәrini istehsal edir. A әmtәәsi çoxlu әvәzedicilәrә malikdir, B
әmtәәsinin istehlakçı xәrclәrindә әhәmiyyәtli payı var. Bu әmtәәlәrә qiymәtin 1% artması ona gәtirib
çıxarır ki;

•

A әmtәәsinә tәlәbin hәcmi 1% dәn az, B әmtәәsinә tәlәbin hәcmi isә 1 % dәn çoх azalır
A әmtәәsinә tәlәbin hәcmi 1 % dәn çoх, B әmtәәsinә tәlәbin hәcmi isә 1 % dәn az azalır.
hәr iki әmtәәyә tәlәbin hәcmi 1% azalır
hәr iki әmtәәyә tәlәbin hәcmi 1% dәn çoх azalır
hәr iki әmtәәyә tәlәbin hәcmi 1 %dәn az azalır

298 әmtәәnin tәklifi mütlәq qeyrielastikdir. әgәr bu әmtәәyә tәlәb artarsa, onda:

•

tarazlı qiymәt azalar, tarazlı әmtәә miqdarı isә artar
hәm tarazlı qiymәt, hәm tarazlı әmtәә miqdarı azalar
hәm tarazlı qiymәt, hәm tarazlı әmtәә miqdarı artar
tarazlı qiymәt artar, tarazlı әmtәә miqdarı azalar
tarazlı qiymәt artar, tarazlı әmtәә miqdarı isә dәyişmәz

299 әgәr әmtәәyә tәlәbin qiymәt elastikliyi 1ә bәrabәrdirsә onda bu o demәkdir ki, firma öz
әmtәәsinә qiymәti yüksәltdiyi halda әmtәәnin satışından ümumi pul gәliri.

•

azalar
digәr amillәrdәn asılıdır
elastikdәn asılı deyildir
dәyişmәz
artar

300 Qiymәt 10% azaldıqda әmtәәyә tәlәb 10% azalarsa bu әmtәә:

•

әmtәәyә tәlәb qeyrielastikdir
әmtәәyә tәlәb elastiklidir
bu aşağı kefiyyәtli әmtәәdir
әmtәәyә tәlәb mütlәq qeyri elastikdir
әmtәәyә tәlәb mütlәqelastikdir

301 Müasir bazar tәsәrrüfatının hansı modeli iqtisadiyyatda dövlәt bölmәsinin әhәmiyyәtli (30%dәk)
payı ilә sәciyyәlәnir?

•

bütün sadalananlar
sosial bazar tәsәrrüfatı
qarışıq iqtisadiyyat
korporativ iqtisadiyyat
sadalananlardan heç biri

302 Müasir bazar tәsәrrüfatının hansı modeli üçün sahibkarlığın inkişafından ötrü dövlәtin şәrait
yaratması sәciyyәvidir?

•

bütün sadalananlar
qarışıq iqtisadiyyat
korporativ iqtisadiyyat
sadalanlardan heç biri
sosial bazar tәsәrrüfatı

303 Elm bәşәr tarixindә belә әmәk bölgüsünü ayırmır:

•

yüngül sәnayenin ağır sәnayedәn ayrılması
sәnәtkarlığın kәnd tәsәrrüfatından ayrılması
әkinçiliyin heyvandarlıqdan ayrılması
хidmәt sahәsinin istehsal sahәsindәn ayrılması
ticarәt kapitalının sәnaye kapitalından ayrılması

304 Bazar münasibәtlәrinin maddi әsası:

•

tәlәb vә tәklifin dәyişikliklәridir
maddi nemәtlәr vә хidmәtlәrdir
әmәk bölgüsüdür
adları çәkilәnlәrdәn heç biri
әmtәәlәrin vә pulun hәrәkәtidir

305 Deformasiya olunmuş bazarın sәciyyәvi cәhәtlәrinә aid deyildir:

•

kölgә iqtisadiyyatının böyük miqdarda payı
resurs vә әmtәәnin bölgüsündә mәrkәzlәşdirmә
çoхsaylı bazar subyektlәrinin vә müхtәlif mülkiyyәt formalarının olmaması
azad rәqabәtin olması
tәlәb vә tәklifin balansızlığı

306 Bazarın deformasiyasını aradan götürmәk üçün zәruridir:

•

inkişaf etmiş bazar infrastrukturunu yaratmaq
mülkiyyәt formalarının müхtәliflyini yaratmaq
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin sәrbәstliyini tәmin etmәk
bütün sadalananlar
sәrbәst qiymәt әmәlәgәlmә meхanizmini formalaşdırmaq

307 Sәnәtkarlığın formalaşması vә sәnәtkarlıq sahәlәrinin meydana gәlmәsi hansı ictimai әmәk
bölgüsünü yaradır?

•

dördüncü ictiami әmәk bölgüsünü
ikinci iri ictiami әmәk bölgüsünü
birinci ictimai әmәk bölgüsünü
sadalanan heç biri
üçüncü iri ictimai әmәk bölgüsünü

308 Tarixәn natural tәsәrrüfat forması nәyә әsaslanırdı.

•

xidmәtlәr istehsalına
istehsalçıların tәcrid olunmasına
torpaq mülkiyyәtinә
ixtisaslaşmaya
әmәk bölgüsünә

309 әmtәә istehsalının öz yüksәk pillәsinә çatması nә ilә әlaqәdardır.

•

dövlәt mülkiyyәtinin yaranması ilә
ikinci içtimai әmәk bölgüsü ilә
birinci içtimai әmәk bölgüsü ilә
ilkin kapital yığımı prosesi ilә
üçüncü içtimai әmәk bölgüsü ilә

310 Pul vasitәsi ilә hәyata keçirilәn mübadilә nәdir?

•

içtimai tәkrar istehsal
sahibkarlıq fәaliyyәti
ticarәt
әmtәә tәsәrrüfatı
әmtәә tәdavülü

311 İçtimai istehsalda bazarın rolu ibarәtdir:

•

köhnәlmiş istehsalların bağlanmasına tәsir etmәk
tәlәb vә tәklif tarazlaşdırılması
istehsala istehsalın hansı hәcmdә vә quruluşda olması haqqında işarә verilmәsi
bütün göstәrilәnlәrdәn
rәqabәt qabiliyyәtlәrinә görә istehsalçıları differensiallaşdırmaq

312 әgәr istehlakçı büdcә xәtti ilә hüdudlaşmış üçbucaq daxilindәki nöqtәdә tәmsil olunan
kombinasiyanı seçәrsә, o

•

gәlirinin imkan verdiyindәn çox әmtәә almaq istәyir
istehlakçı tarazlığı vәziyyәtindә olur
faydalılığı maksimallaşdırır
bütün gәliri әmanәtlәrә xәrclәyir
öz gәlirini tam istifadә etmir

313 İstehlakın ödәnilmәsi sәviyyәsinin dәyişilmәzliyi şәraitindә x nemәtindәn istifadәnin bir vahid
artırılması üçün y nemәtindәn imtinanın – bu:

•

x vә y nemәtlәrinin ümumi faydalılığı
x nemәtinin son faydalılığı
y nemәtinin son faydalılığı
düzgün cavab yoxdur
y nemәtinin x nemәti ilә әvәz olunmasının son hәdd norması

314 Faydalılığın maksimallaşdırılması qaydasına müvafiq olaraq nemәtlәrin son hәdd faydalılılıqları
öz aralarında aşağıdakıların öz aralarında olduqları nisbәtdәki kimi nisbәtdә olmalıdırlar:
onlara tәlәbin kәmiyyәti
onların maya dәyәrlәri

•

•

onların qiymәtlәri
doğru cavab yoxdur
ümumi faydalılıq

315 әmtәәyә fәrdi tәlәb qrafiki aşağıdakının әsasında qurula bilәr:

•

«qiymәtistehlak» әyrisi
gәlir effektinin qrafik tәsviri
әvәzlәmә effektinin qrafik tәsviri
«gәliristehlak» әyrisi
Engel әyrilәri

316 Faydalılığın kardinalist nәzәriyyәsi ordinalist nәzәriyyәsindәn bununla fәrqlәnir:

•

bu nәzәriyyәlәr birbirindәn heç nә ilә fәrqlәnmirlәr
istehlakçı müvazinәtliyi anlayışını nәzәrdәn keçirmir
faydalılığın kәmiyyәtcә müәyyәnlәşdirilmәsini mümkün hesab edir
istehlakçının üstünlükverimlәrini nәzәrdәn keçirmir
faydalılıq anlayışından istifadә etmir

317 Hansı halda aşağı keyfiyyәtli әmtәәlәrin qiymәti aşağı düşdükdә onların istehlakı azalır?

•

Әgәr «gәliristehlak» xәtti üfuqidir
Әgәr gәlir effekti vә әvәzlәmә effekti müxtәlif istiqamәtlәrdә tәsir edirlәrsә
Әgәr gәlir effekti vә әvәzlәmә effekti eyni istiqamәtdә tәsir edirlәrsә
Әgәr gәlir effekti әvәzlәmә effektindәn böyükdürsә vә onlar әks istiqamәtlәrdә tәsir edirlәrsә
Әvәzlәmә effekti gәlir effektindәn böyükdürsә vә onlar әks istiqamәtlәrdә tәsir göstәrirlәrsә

318 İlkin tәlәbat nemәtlәri üçün gәliristehlak xәtti aşağıdakı şәkildә olacaq:

•

şaquli düz
üfüqi düz
müsbәt maillikli düz
müsbәt maillikli әyri
mәnfi maillikli düz

319 Qiymәtistehlak xәtti birlәşdirir:

•

әmtәәlәrdәn birinin qiymәti dәyişdiyi zaman müvazinәtin bütün nöqtәlәrini
istehlakçının gәlirinin müxtәlif sәviyyәlәrindә bütün müvazinәt nöqtәlәrini
büdcә xәtlәrinin kәsişmә nöqtәlәrini
doğru cavab yoxdur
fәrqsizlik әyrilәrinin kәsişmә nöqtәlәrini

320 İstehlakçı hesab edir ki, hәr gün 8 mandarin vә 3 alma vә ya 6 mandarin vә 4 alma yemәk eyni
dәrәcәdә faydalıdır. Bu halda almaların mandarinlә әvәzlәnmәsinin son hәdd norması aşağıdakına
bәrabәrdir:

•

1/2
3/6
2/1
6/4
4/6

321 İki әvәzlәyici әmtәәlәr üçün fәrqsizlik әyrilәri.

•

•

düz xәttlәr mәnfi mailliklә
düz xәtlәr müsbәt mailliklә
şaquli düz xәttlәr
üfüqi düz xәttlәr
kәsişәn xәttlәr

322 Engel әyrisi göstәrir:

•

fәrqsizlik әyrilәrinin mәcmusunu
y nemәtinin x nemәti ilә әvәz olunmasının son hәdd normasını
istehlakçının tarazılıq vәziyyәti
istehlakçının pul gәlirlәri ilә aldığı әmtәәlәrin keyfiyyәti arasındakı asıllığı
istehlakçının gәlirlәri ilә aldığı әmtәәlәrin miqdarı arasındakı asıllığı

323 Hansı halda aşağı kefiyyәtli nemәtlәrin qiymәti düşdükdә onların istehlakı azalır.

•

gәlir effekti vә әvәzlәmә effekti müxtәlif istiqamәtlәrә yönәldikdә
gәlir effekti әvәzlәmә effektindәn yüksәk olduqda vә onlar müxtәlif istiqamәtә yönәldikdә
әvәzlәmә effekti gәlir effektindәn yüksәk olduqda
“Gәliristehlak” xәtti azalan olduqda
gәlir effekti vә әvәzlәmә effektlәri eyni istiqamәtә yönәldikdә

324 Nemәtlәr dәsti istehlakçı üçüçn optimal olur, әgәr:

•

istehlakçının әldә etdiyi faydalılıq әmtәә dәstlәrinin dәyәrindәn çoxdur
verilmiş gәlir sәviyyәsindә istehlakçının muksimum faydalılıq әldә etmәsi tәmin edilir
istehlakçının büdcәsindәn xәrclәr minimaldır
son hәdd faydalılığı maksitutdur
nemәtlәrin әvәzlәnmәsinin son hәdd norması onların qiymәtlәrindәn aşağıdır

325 İlkin zәrurәt nemәtlәri üçün gәlirismtehlak xәtti.

•

mәnfi meyilli düz xәtdir
üfüqi xәtdir
şaquli xәtdir
müsbәt meyilli әyridir
müsbәt meyilli düz xәtdir

326 İki әmtәәnin istehlakı zamanı әmtәәlәrdәn birinin qiymәti düşәrsә istehlakçının tarazlıq nöqtәsi
yerini dәyişir:

•

yeni büdcә xәttinә
daha aşağı fәrqsizlik әyrisi vә yeni büdcә xәttinә
daha yüksәk fәrqsizlik әyrisi vә yeni büdcә xәttinә
istehlakçının tarazlıq nöqtәsi dәyişmir
hәmin fәrqsizlik әyrisi boyunca

327 İstehlakçı hәftә әrzindә 4 stakan süd 5 stakan şirә içir. O şirәnin 7 stakana qaldırılması şәrti ilә
südü 3 stәkan içmәyә razıdır. Südün şirә ilә әvәzlәnmәsinin son hәdd norması nәyә bәrabәrdir?

•

2/1
5/7
4/3
4/5
1/2

328 İstehlakçı bir ayda 10 dәfә üzgüçülük hovuzuna vә 8 dәfә kinoteatra gedir. Kinoteatra gedişlәrin
sayı 10a qәdәr qalxarsa, istehlakçı hovuza 7 dәfә getmәyә razıdır. Hovuza gedişlәrin kinoteatrla
әvәzlәnmәsinin son hәdd norması nәyә bәrabәrdir.

•

3/2
8/10
10/7
7/8
2/3

329 Tәlәbin qiymәt üzrә elastikliyini göstәrir:

•

tәklifin hәcminin resursların qiymәtindәn asılılığı
qiymәtin azalması zamanı tәklifin hәcminin aşağı düşmәsi
qiymәtin 1% dәyişmәsi zamanı tәklifin hәcminin nisbi dәyişmәsi
tәklifә tәsir edәn qeyri  qiymәt amillәrinin dәyişmәsi zamanı tәklifin hәcminin dәyişmәsi
qiymәtin artması zamanı tәklifin hәcminin artması

330 Gәlir üzrә tәlәbin elastikliyi necә hesablanır?

•

tәlәb hәcminin dәyişmәsi faizindәn gәlirin dәyişmәsi faizi çıxılır
qiymәtin dәyişmәsi faizi tәlәb hәcminin dәyişmәsi faizinә bölünür
tәlәbin hәcminin dәyişmәsi faizi gәlirin dәyişmәsi faizinә bölünür
gәlirin dәyişmәsi faizi tәlәb hәcminin dәyişmәsi faizinә vurulur:
gәlirin dәyişmәsi faizinә tәlәb hәcminin dәyişmәsi faizi әlavә olunur.

331 Qiymәt üzrә tәlәbin çarpaz elastikliyi nәyi göstәrir7

•

bir  birini qarşılıqlı surrәtdә tamamlayan әmtәәlәrin qiymәtlәrinin dәyişmәsi
istehlakçıların gәlirlәrinin dәyişmәsindәn asılı olaraq qiymәtlәrin dәyişmәsi
tәlәbin әmtәә qiymәtindәn vә istehlakçıların gәlirlәrindәn asılılığı
bir  birini qarşılıqlı tamamlayan әmtәәlәrә tәlәbin hәcminin dәyişmәsi
digәr әmtәәnin qiymәtinin dәyişmәsindәn asılı olaraq bir әmtәәyә tәlәbin hәcminin dәyişmәsi

332 әgәr bir әmtәәnin qiymәtinin azalması adәtәn digәr әmtәәyә tәlәbin artmasına sәbәb olursa, onda

•

bu o demәkdir ki, alıcıların gәlirlәri artır
bu әmtәәlәr qarşılıqlı әvәzolunandır
bu әmtәәlәr qarşılıqlı tamamlanandır
bu tәsadüfi uyğunluqdur
bu o demәkdir ki, istehlakçıların zövqlәri dәyişir

333 Tamamlayıcı nemәtlәrә aiddir:

•

kabab vә qoyun әti
avtomobil vә benzin
gәlәm vә flomaster
dәftәr vә pirojna
pivә vә kvas

334 Qarşılıqlı әvәzolunan nemәtlәrә aiddir:
taxıl vә çörәk
rәng vә fırça
paltar vә ayaqqabı

•

dәftәrlәr vә piroqlar
qәlәmlәr vә flomasterlәr

335 Qiymәt üzrә qeyri elastik tәlәb o demәkdir ki,

•

qiymәtin 1% dәyişmәsi tәlәb hәcminin dәyişmәsinә sәbәb olur
qiymәtin 1% dәyişmәsi tәlәbin hәcminin 1% dәn daha çox dәyişmәsinә sәbәb olur.
qiymәtin 1% dәyişmәsi tәlәb hәcminin 1% dәn az olaraq dәyişmәsinә sәbәb olur
әmtәәnin qiymәti dәyişmir
qiymәtin 1% dәyişmәsi tәlәb hәcminin 1% dәyişmәsinә sәbәb olur

336 әmtәәyә tәlәbin qiymәt elastikliyi bundan asılı deyildir:

•

vaxt amilindәn
istehlakçının büdcәsindә әmtәәnin xüsusi çәkisindәn
әmtәәnin mәxsus olduğu әmtәә qrupundan
bütün sadalanan amillәrdәn asılı deyil
istehlakçıların gәlir kәmiyyәtindәn

337 әmtәәyә tәlәb әyrisi üfüqi düz xәtt şәklinә malikdir. Bu o demәkdir ki:

•

әmtәәyә tәlәb mütlәq qeyri  elastikdir
qiymәt üzrә tәlәb elastikliyi 1 ә bәrabәrdir
qiymәt üzrә tәlәb elastikliyi 0  a bәrabәrdir
әmtәәyә tәlәb elastikliyi mәnfidir
әmtәәyә tәlәb mütlәq elastikdir

338 Tәklif әyrisi şaquli düz xәtt şәklinә malikdir. Bu o demәkdir ki:

•

әmtәәnin tәklifi mütlәq qeyri  elastikdir
tәklifin qiymәt üzrә elastikliyi 1ә bәrabәrdir
tәklifin qiymәt üzrә elastikliyi 0  a bәrabәrdir
әmtәәnin tәklif elastikliyi mәnfidir
әmtәәnin tәklifi mütlәq elastikdir

339 әgәr әmtәәnin qiymәtinin 5% düşmәsi әmtәәnin tәklifinin 8% azalmasına sәbәb olursa, onda bu
әmtәәnin tәklifi:

•

mütlәq qeyri  elastikdir
qeyri  elastikdir
elastikdir
vahid elastikliyә malikdir
mütlәq elastikdir

340 әgәr iki әmtәә üçün qiymәt üzrә çarpar elastiklik 2 yә bәrabәrdirsә, onda bu o demәkdir ki,

•

bir әmtәәnin qiymәti digәr әmtәәnin qiymәtinә nisbәtәn sürәtlә artır
bu әmtәәlәr qarşılıqlı әvәzedәndirlәr
bu әmtәәlәr qarşılıqlı tamamlayandırlar
bir әmtәәyә tәlәb digәr әmtәәyә olan tәlәbә nisbәtәn sürәtlә artır
bir әmtәәnin qiymәti ikinci әmtәәnin qiymәtindәn 2 dәfә aşağıdır

341 әgәr iki әmtәә üçün qiymәt üzrә çarpaz elastikliyi 0a bәrabәrdirsә onda bu o demәkdir ki,

•

әmtәәlәrә tәlәb bir – birindәn asılı deyildir
bu qarşılıqlı әvәzedәn әmtәәlәrdir

hәr iki әmtәә aşağı keyfiyyәtlidir
hәr iki әmtәәyә tәlәb mütlәq qeyri  elastikdir
bu qarşılıqlı tamamlayan әmtәәlәrdir

342 әgәr iki әmtәәnin çarpaz elastiklik әmsalı 1,5 –ә bәrabәrdirsә, onda bu o demәkdir ki,

•

bir әmtәәnin qiymәti digәr әmtәәnin qiymәtinә nisbәtәn sürәtlә artır
bu әmtәәlәr qarşılıqlı әvәzedәndirlәr
bu әmtәәlәr qarşılıqlı tamamlayandırlar
bir әmtәәyә tәlәb digәr әmtәәyә olan tәlәbә nisbәtәn sürәtlә artır
әmtәәnin qiymәti ikinci әmtәәnin qiymәtindәn 1,5 dәfә aşağıdır

343 Aşağıdakı müddәalardan hansı qiymәt üzrә qeyrielastik tәlәbә malik әmtәә sәciyyәsinә aid
deyildir?

•

alıcılar әmtәәnin alqısına öz xәrclәrinin cüzi hissәsini sәrf edirlәr
әmtәәyә tәlәb hәcminin faiz dәyişmәsi әmtәә qiymәtinin dәyişmәsinә nisbәtәn azdır
bu әmtәәnin çoxlu miqdarda әvәzedicilәri vardır
bu әmtәә әn zәruri әmtәәdir
qiymәt elastikliyi әmsalı 1 dәn azdır

344 Xaricdәn pul köçürmәsi olarkәn pul bu funksiyanı yerinә yetirir:

•

dәyәr ölçüsü
tәdavül vasitәsi
tәdiyyә vasitәsi
dünya pulu
yığım vasitәsi

345 Dövlәtin rәsmi ehtiyatları kimi pul bu funksiyanı yerinә yetirir:

•

dәyәr ölçüsü
tәdavül vasitәsi
tәdiyyә vasitәsi
dünya pulu
yığım vasitәsi

346 Restoranın menyusunda qiymәt göstәrilәn zaman pul bu funksiyanı yerinә yetirir:

•

dәyәr ölcüsü
tәdavül vasitәsi
tәdiyyә vasitәsi
dünya rulu
yığım vasitәsi

347 Supermarketdә әmtәәlәrin pulu ödәnәn zaman pul bu funksiyanı yerinә yetirir:

•

dәyәr ölçüsü
tәdavül vasitәsi
tәdiyyә vasitәsi
dünya pulu
yığım vasitәsi

348 Vergilәr ödәnilәn zaman pul bu funksiyanı yerinә yetirir:
dәyәr ölçüsü

•

tәdavül vasitәsi
tәdiyyә vasitәsi
dünya pulu
yığım vasitәsi

349 Müxtәlif peşә işçilәrinin maraqlarının müdafiә edәn bazar infrastrukturu elementini göstәrin

•

iqtisadi tәhsil sistemi
sahibkarlar cәmiyyәti
hәmkarlar tәşkilatı
әmәk birjası
istehlakçılar ittifaqı

350 әmtәәnin bazar dәyәri әks etdirir:

•

әmtәәnin müәyyәn kәmiyyәt nisbәtlәrindә digәr әmtәәlәrә mübadilә oluna bilmәk qabiliyyәti
bu әmtәәnin nadirliyi, istehlakçıların әksәriyyәti üçün әlçatmazlığı
konkret vaxt mәqamında bazarda bu әmtәәyә tәlәb vә tәklifin nisbәti
insanın tәlәbatını ödәmәk qabiliyyәti
bu әmtәәnin istehsalına ictimaizәruri әmәk mәsrәflәri vә bu mәsrәflәrin ictimai tәlәbatlara uyğunluğu

351 әmtәәnin ictimai dәyәri nә ilә müәyyәn olunur?

•

әmtәәnin faydalılığı ilә
onun istehsal şәrtlәrilә
onun istehsal vә reallaşma şәrtlәrilә
bazarda әmtәnin miqdarı ilә
әmtәәnin nadirliyilә

352 әmtәәnin bazar dәyәri nә ilә müәyyәn olunur?

•

әmtәәnin faydalılığı
onun istehsal şәrtlәrilә
onun istehsal vә reallaşdırılması şәrtlәrilә
bazarda әmtәәnin miqdarı ilә
әmtәәnin nadirliyilә

353 Bimetallizm vә monometallizm – bu formalarıdır:

•

elektron pullarının
dünya pullarının
pul sistemlәrinin
qiymәt miqyasının
kredit pullarının

354 Pul sistemi – bu:

•

milli vә xarici valyuta kurslarının nisbәtidir
ölkәdә pul tәdavülünün tәşkili formasıdır
pulun iqtisadiyyatda yerinә yetirdiyi funksiyalardır
tәdavüldәki pul kütlәsidir
metal vә kağız pul tәdavülünün nisbәtidir

355 Nemәtin faydalılığı, onun nadirliyi vә onun istehsalına mәsrәflәr tәcәssüm etdirir:
nemәtin qiymәtini

•

nemәtin istehlak dәyәrini
nemәtin mübadilә dәyәrini
sadalananlardan heç birini
nemәtin qiymәtliliyi

356 Qiymәtlәrin tәrәddüdlәrindәn mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdilә hәyata keçirilәn sövdәlәşmә necә
adlanır?

•

mükafatlı sövdәlәşmәlәr
real әmtәә ilә sövdәlәşmәlәr
forvard sövdәlәşmәlәr
möhtәkir sövdәlәşmәlәr
onkol sövdәlәşmәlәr

357 әmtәә birjasının funksiyalarına aid deyildir:

•

mübahisәlәrin tәnzimlәnmәsi
qiymәtlәrin müәyyәn edilmәsi
ticarәt üçün yerin verilmәsi
listinq
informasiyanın verilmәsi

358 Azad iqtisadi zonalar nә üçün yaradılır?

•

vergi sisteminin tәkmillәşdirilmәsi üçün
azad rәqabәti tәmin etmәk üçün
хarici kapitalı cәlb etmәk üçün
bütün sadalananlar üçün
müхtәlif mülkiyyәt formalarının inkişafı üçün

359 Birjadakı әmәliyyatlar (sövdәlәşmәlәr) qrupuna aid olmayanını seçin:

•

diller
fyuçers;
forvard;
onkol әmәliyyatları
opsion;

360 әmәk bircalarının vәzifәlәrinә aid olmayanını göstәrin:

•

işsizlәrin iхtisasının artırılmasının vә «yaхın» peşәlәrә yiyәlәnmәsinin tәşkili
iş aхtaranların boş iş yerlәrinә yönәldilmәsi
boş iş yerlәrinin uçotu
işsizlәrә maddi yardımın verilmәsi
әmәkhaqqının hәjminin müәyyәn edilmәsi

361 Bazar infrastrukturunun funksiyalarına aid deyil.

•

istehsal sahәlәri arasında resursların bölünmәsi
iqtisadiyyatın ayrıayrı subyektlәrinin vә fәaliyyәt növlәrinin iхtisaslaşdırılması әsasında bazar subyektlәrinin
operativliyini vә sәmәrәliliyini yüksәltmәk;
bazar münasibәtlәri iştirakçılarına öz maraqlarını reallaşdırmağı yüngüllәşdirmәk;
sadalananların hamısı aiddir
hüquqi vә iqtisadi nәzarәt formalarını, işgüzar tәjrübәnin dövlәt vә ijtimai tәnzimlәnmәsini sadәlәşdirmәk;

362 Aşağıdakı yeddi sivilizasiyanı fәrqlәndirәn nәzәriyyә hansıdır? neolitmövcudluq müddәti 3035

әsr; şәrqquldarlıq(bürünc dövrü)mövcudluq müddәti dünyada 2023 әsr; antik(dәmir dövrü) –
dünyada 1213 әsr; erkәn feodalmüvafiq olaraq 7 vә 9 әsr; sәnayeyәqәdәrki4,5 vә2,5 әsr; sәnaye
2,3 vә1,5 әsr; postsәnaye1,3 vә1,4 әsr.

•

sivilizasiyaların toqquşması nәzәriyyәsi.
tsiklik inkişaf nәzәriyyәsi;
sәnayelәşdirmә nәzәriyyәsi;
sosial iqtisadi formasiyaların nәzәriyyәsi
mәrhәlәli inkişaf nәzәriyyәsi;

363 Iqtisadi sistemin sәmәrәli fәaliyyәtinin әsas problemi:

•

inflyasiya problemidir
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinin daha yaхşı bölgüsü problemidir
resursların bölgüsünün әn yaхşı üsulunun seçilmәsi problemidir
iş qüvvәsinin istehsal sahәlәri üzrә bölgüsü problemidir
işsizlik problemidir

364 Qapalı ev tәsәrrüfatı, şәhәr tәsәrrüfatı, xalq tәsәrrüfatı – iqtisadi sistemlәrin bu növlәri bu әsasla
ayrılır:

•

iqtisadiyyatda ETTnin rolu
istehsal vә istehlak arasında әlaqәnin хarakteri
formasiya yanaşması
resurslara mülkiyyәtin formaları
iqtisadiyyatın sәnayelәşmәsi dәrәcәsi

365 әgәr resursqoruyucu texnologiya tәtbiq olunarsa onda istehsal imkanların әyrisi:

•

sağa yerini dәyişәr
çökük olar
daha qabarıq olar
dәyişmәz qalar
sola yerini dәyişәr

366 әgәr ölkә özünün bütün maddi vә әmәk ehtiyatlarını istifadә edәrsә, hәr hansı mәhsuldan çoxlu
miqdarda:

•

vergilәrin azalması ilә istehsal oluna bilәr
mümkün ehtiyatları artırmaqla istehsal oluna bilәr
istehsal oluna bilmәz
oluna bilәr, әgәr tәbii resurslar kifayәt qәdәrdir
ehtiyatların yenidәn bölgüsü ilә istehsal oluna bilәr

367 Tәbiәt vә cәmiyyәt qanunlarının vәhdәti nәdәdir:

•

tarixәn keçici xarakter daşıyırlar
insanların fәaliyyәtindәn asılıdırlar
obyektiv xarakter daşıyırlar
onların arasında hec bir oxşarlıq yoxdur
insanların iqtisadi fәaliyyәti vasitәsilә tәzahür edilirlәr

368 Tәlәbatların artması qanunu aiddir;
iqtisadi qanunlara aid deyil

•

spesifik iqtisadi qanunlara
xüsusi iqtisadi qanunlara
belә bir qanun mövcud deyil
ümumi iqtisadi qanunlara

369 İqtisad elmindә belә metodoloji yanaşma mövcud deyil;

•

neopozitivempirik
subyektiv
dialektikmaterialist
bütün sadalanan yanaşmalar mövcuddur
sosialinstitusional

370 İqtisad elmindә normativ yanaşmalar mövcuddur:

•

iqtisadiyyatın necә olmasının öyrәnilmәsilә
iqtisadi eksperimentlәrin aparılması ilә
riyazi metod vә modellәrin tәtbiqilә
iqtisadi sistemin ayrıayrı elementlәrinin öyrәnilmәsilә
iqtisadiyyatın real vәziyyәtinin öyrәnilmәsilә

371 İqtisad elmindә pozitiv yanaşma әlaqәdardır:

•

iqtisadiyyatın necә olmasının öyrәnilmәsi ilә
iqtisadi eksperimentlәrin aparılması ilә
riyazi metod vә modellәrin aparılması ilә
iqtisidi sistemin ayrıayrı elementlәrinin öyrәnilmәsi ilә
iqtisadiyyatın real vәziyyәtinin öyrәnilmәsi ilә

372 İqtisadi nәzәriyyәnin hansı cәrәyanının nümayәndәlәri iqtisad elminin öyrәnilmәsinin predmetini
mәnbәyi ticarәt olan milli sәrvәt hesab etmişlәr?

•

neokeynsçilәr
fiziokratlar
merkantilistlәr
neoliberallar
marjinalistlәr

373 İqtisadi nәzәriyyәdә belә öyrәnmә metodu mövcud deyildir:

•

deduksiya
spesifiklәşdirmә
elmi abstraksiya
riyazi modellәşdirmә
induksiya

374 Dәyәr qanunu;

•

iqtisadi kafeqoriyadır
xüsusi iqtisadi qanundur
ümumi iqtisadi qanundur
iqtisadi qanun deyildir
spesifik iqtisadi qanundur

375 Bu gün iqtisad elminin әsas әhәmiyyәti ondadır ki,

•

insanlara onların davranışının hәqiqi sәbәblәrini göstәrir.
alimlәrә öz istedadlarını reallaşdırmağa imkan yaradır;
sahibkarlara uğurlu biznes aparmaqda kömәk edir:
insanların ictimai hәyatında iqtisadiyyatın rolunu müәyyәnlәşdirir
insanların tәlәbatlarının ödәnilmәsi baxımından cәmiyyәtin daha yaxşı quruluşunun tәşkilinin yollarını
göstәrir.

376 Hansı metodoloji yanaşma üçün iqtisadi hadisәlәri qarşılıqlı әlaqәdә vә inkişafda sәciyyәvidir?

•

dialektikmaterialist
neopozitivempirik
subyektiv
bütün sadalanan yanaşmalar üçün
rasionalist

377 Hansı metodoloji yanaşma üçün iqtisadi hadisәlәrin әsaslı surәtdә öyrәnilmәsi vә onların
qiymәtlәndirilmәsi sәciyyәvidir?

•

dialektikmaterialist
neopozitivempirik
subyektiv
bütün sadalanan yanaşmalar üçün
rasionalist

378 Millәtin mәhsuldar qüvvәllәri nin iqtisadi nәzәriyyәnin predmeti kimi qәbul edәn elmi istiqamәti
göstәrin:

•

klassik siyasi iqtisad
fiziokratlar
merkantelistlәr
proletar siyasi iqtisadi
tarixi mәktәb

379 Mikroiqtisadiyyatin predmetinә aid olan gostәrin.

•

işsizlik
ümümi iqtisadi müvazinәt
dövlәtin pul siyasәti
istehlakçı davranışı
vergi sistemi

380 Ictimai seçim nәzәriyyәsi iqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәti çәrçivәsindә yayılmışdır?

•

sosialinstitusional
neokeynsçilik
neoklassik
marksizm
marjinalizm

381 İri iqtisadi sarsıntıların bazar iqtisadiyyatının qeyri sabitliyilә deyil düzgün olmayan pul
siyasәtilә әmәlә gәlmәsi haqqındakı müddea әsas ideyalardan birini ifadә edir

•

konvergensiya nәzәriyyәsinin
neokeynsçiliyin
monetarizmin
klassik siyasi iqtisadın

marjinalizmin

382 Azәrbaycanda ilkin iqtisadi fikir vә tәsәvvürlәr nәdә öz әksini tapmışdır?

•

ӘхlaqiNasirdә
Kitabi Dәdә Qorqudda
Хәmsәdә
heç birindә
Müqәddimәdә

383 Aşağıdakı qruplardan hansının iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsini müsbәt qiymәtlәndirәn
tәlimlәr olduğunu göstәrin:

•

fiziokratlar, marksizm, marjinalizm
marksizm, keynsçilik, monetarizm
merkantilizm, marksizm, keynsçilik
merkantilizm, neoliberalizm, marjinalizm
fiziokratlar, marksizm, keynsçilik

384 Konvergensiya nәzәriyyәsi iqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәtinә aiddir?

•

neoklassik
marjinal
neokeynsçilik
neoliberalizm
sosialinstitusional

385 Hansı alim tarixi aşağıdakı beş mәrhәlәyә bölmüşdür? әnәnәvi cәmiyyәt (primitiv texnika, kәnd
tәsәrrüfatı, iri torpaq sahәlәrinin hakimiyyәti) : keçid cәmiyyәti (mәrkәzlәşdirilmiş dövlәt,
sahibkarlıq);  dәyişikliklәr dövrü (sәnaye inqilabı vә onun nәticәlәri);  yetkinlik dövrü (elmitexniki
inqilab, urbanizasiya);  kütlәvi istehlak dövrü (xidmәt vә istehlak әmtәәlәri istehsalının müәyyәnedici
rolu) ;

•

T.Veblen
D.Helbreyt
A.Toffler
R.Kouz
U.Rostou

386 Qәdim Yunanıstanın iqtisadi fikri hansı alimlәrin әsәrlәrindә öz әksini tapmışdır?

•

Platon, Aristotel
Varron, Seneka
Konfutsi, SyunTszı
IbnХaldun, Foma Akvinski
Qay, Katon

387 Iqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәtinin nümayәndәlәri ilk dәfә öz tәhlilindә son hәdd
kәmiyyәtlәrini istifadә etmәyә başlamışlar?

•

merkantilistlәr
monetaristlәr
fiziokratlar
neokeynsçilәr
marjinalistlәr

388 Kapitalizmin inkişafının dinamik modelini yaratmışdır.

•

D.M.Keyns
A.Marşall
Y.Şumpeter
L.Valras
M.Fridman

389 Hansı iqtisadi mәktәb ilk dәfә kәnd tәsәrrüfatında gәlirlәrin tәkrar istehsalı vә bölgüsünü tәhlil
etmişdir?

•

marksizm
fiziokratlar
merkantilizm
klassik siyasi iqtisad
keynsçilik

390 İqtisadiyyat sahәsi üzrә Nobel mükafatının laureatı olan kimlәrdir?

•

Alfred Marşall
Con Meynard Keyns
Pol Samuelson
Adam Smit
Karl Marks

391 İslamın müqәddәs kitabı QuraniKәrim dә nәyә icazә verilmir?

•

alqısatqıya, ticarәtlә mәşğul olmağa
xüsusi mülkiyyәtçiliyә
sahibkarlıq fәaliyyәtinә
xarici malların alqı satqısına
sәlәmçiliyә, faiz almaq mәqsәdi ilә borc vermәyә

392 P.Samuelson iqtisad elminin görkәmli nümayәndәlәrindәn üçünü fәrqlәndirmişdir. Onlar
kimlәrdir?

•

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

393 Hansı iqtisadi mәktәb proteksionist dövlәt siyasәtinin әsasını qoymuşdur:

•

keynsçilik
proletar siyasi iqtisad
klassik siyasi iqtisad
fiziokratlar
merkantilizm

394 әmәkdәyәr nәzәriyyәsinin ilk müәllifi kim olmuşdur?

•

K.Marks
A.Smit
A.Monkretyen

F.Kene
D.Rikardo

395 Ekonomiks anlayışı aşağıdakı müәllifin әsәrinin başlığında istifadә edildikdәn sonra qәbul
olunmuşdur:

•

Con Stüart Mill
Karl Marks
Alfred Marşall
Adam Smit
Con Meynard Keyns

396 İqtisadi fikrin hansı cәrәyanı da hәmçinin marksizm adı daşıyır:

•

riyazi mәktәb
merkantilizm
klassik siyasi iqtisad
proletar siyasi iqtisadı
neoliberal istiqamәt

397 "Görünmәz әl ifadәsi mәşhur iqtisadçılardan kimә mәxsusdur?

•

C.Keyns
D.Rikardo
A.Marşall
A.Smit
K.Marks

398 İqtisad elminә iqtisadi insan terminini kim daxil etmişdir?

•

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

399 İqtisad elmindә sosial ideyalara ilk dәfә kim baxmışdır?

•

neokeynsçilәr
fiziokratlar
marksistlәr
merkantilistlәr
sosialutopistlәr

400 Bu alimlәrin baxışlarında merkantilizmdәn klassik siyasi iqtisada keçid әks olunmuşdur.

•

A.Smit, D.Rikardo
U.Petti,P.Buaqilber
F.Kene,A.Türqo
A.Monkriten, T.Mann
K.Marks,F.Engels

401 Yeni keynsçilәrә aiddir.

•

U.Mitçell, D.Kommons
D.Robinson, A.Xansen

•

M.Fridman, F.Fon Xayek
L.Erxard, L.Fon Mizes
T.Veblen, D.Qelbreyt

402 Hansı müddәa bazar iqtisadiyyatında qiymәtlәrin mahiyyәti vә rolunu әks etdirmir?

•

qiymәtlәr sistemi әsas tәşkiledici qüvvә rolunu oynayır
bazar subyektlәri öz iqtisadi mәnafelәrini hәyata keçirәçәk qiymәtlәrә istiqamәtlәnirlәr
bütün müddәalar әks etdirir
qiymәtlәr dövlәt orqanları tәrәfindәn tәyin olunur
qiymәtlәr sahibkarlar vә istehlakçılar üçün onların seçimindә indikator rolunu oynayır

403 Hansı tәrif A. Marşallın nәzәriyyәsi üzrә qiymәtin anlayışına uyğun gәlir?

•

qiymәt  әmtәәnin müәyyәn miqdarının alıcıları cәlb etmәyә qabil olduğu sәviyyәdir
qiymәt  әmtәәnin bazarda satışa daxil olduğu kәmiyyәtdir
qiymәt  әmtәәyә görә alınan müәyyәn miqdarda pul vahidlәridir
qiymәt  dәyәrin pul ifadәsidir
qiymәt  tәlәb vә tәklifin sabit tarazlığı ilә müәyyәn olunandır.

404 Tәlәb vә tәklifin hәcmlәrinin bәrabәr olduğu qiymәt adlanır:

•

normal qiymәt
istehsal qiymәti
tarazlı qiymәt
satıcı qiymәti
alıcı qiymәti

405 Marşall konsepsiyasına uyğun olaraq ani tarazlıq şәraitindә qiymәt asılıdır:

•

avadanlığın istifadә intensivliyindәn
sahәdә firmaların miqdarından
tәlәb vә tәklifdәn
tәklifdәn
tәlәbdәn

406 әgәr әmtәәnin qiymәti azalırsa, onda:

•

tәlәb әyrisinin sağa hәrәkәti baş verәr
tәlәb әyrisinin sola hәrәkәti baş verәr
tәlәb әyrisinin mailliyi dәyişәr
tәlәbin hәcminin azalması baş verәr
tәlәb hәcminin artması baş verәr

407 Bazar qiymәti müvazinәt qiymәtindәn aşağı olarsa onda:

•

satıcılar bazarı formalaşır.
әmtәәnin tәklifi artır.
ehtiyatların qiymәti azalır
әmtәәlәrin qıtlığı әmәlә gәlir.
әmtәә artıqlığı yaranır.

408 Qiymәtlәrin bazar sistemi üçün qiymәtlәrin aşağıdakı növü sәciyyәvi deyildir:

•

bütün sadalananlar sәciyyәvi deyildir
topdansatış qiymәtlәri

•

bütün sadalananları sәciyyәvidir
pәrakәndәsatış qiymәtlәri
müqavilә qiymәtlәri

409 әmtәәnin qiymәti bu sәbәbdәn arta bilәr:

•

әmtәә istehsalçılarının sayının artması
әmtәә tәklifinin azalması
әmtәәyә tәlәbin azalması
әmtәәnin istehsal xәrclәrini aşağı salan yeni texnologiyanın tәtbiqi
әmtәәnin istehsal olunduğu xammalın qiymәtinin aşağı düşmәsi

410 Qiymәt әmtәәnin Dәyәrinin Pulla İfadәsidir qiymәtә bu tәrifi verәn kimdir?

•
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