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AAA_1906#01#Y13#01EDUMAN KESIR UCUN testinin sualları

Fәnn : 1906 Mikroiqtisadiyyat  2

Cinni әmsalı bundan asılıdır:

Utilitarizm nәzәriyyәsinin başlanğıcı kimin işlәrindәn başlanır:

Sosial sığorta sistemi gәlirlәrin yenidәn bölgüsünü tәmin edir:

Gәlirlәrin bölgüsünә tәsir edәn ümumiqtisadi amillәrә aid deyil:

Gәlirin sәviyyәsinin onun orta kәmiyyәtindәn kәnarlaşma dәrәcәsi nәyin kömәyi ilә
qiymәtlәndirilir.

Cinni әmsalı fәrdi gәlirlәrlәri müqayisә edir.

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

gәlirlәrin orta sәviyyәsindәn
gәlirlәrin bölgüsündәn•
gәlirlәrin ümumi sәviyyәsindәn
minimal gәlirin sәviyyәsindәn
nominal vә real gәlirlәrdәn

E.Atkinson
D.Byukkenen
F.Xayek
K.Marks
C.Bentam•

düzgün cavab yoxdur
әhalinin sosial qrupları arasında
әhalinin aşağıtәminatlı vә yüksәktәminatlı tәbәqәlәri arasında
eyni bir şәxsin hәyatının müxtәlif dövrlәri arasında•
ölkәnin müxtәlif regionları arasında

iqtisadiyyatın inkişaf sәviyyәsi
iqtisadiyyatın açıqlıq dәrәcәsi
inhisarlaşma sәviyyәsi
bütün yuxarıda göstәrilәnlәr aiddir
әhalinin adam başına düşәn gәlir sәviyyәsi göstәricisi•

fond verimi әmsalı ilә
Atkinson indeksi
dispersiya vә variasiya әmsalı•
Lorens әyrisi
Cinni әmsalı

gәlirin orta sәviyyәsi ilә
gәlirin әn yüksәk sәviyyәsi ilә
gәlirin әn aşağı kәmiyyәti ilә
doğru cavab yoxdur
gәlirin bütün başqa sәviyyәlәri ilә•
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Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

әgәr Atkinson indeksi sonsuzluğa meyllidirsә, demәli

Deyilәnlәrdәn hansı doğrudur?

Gәlirlәrin mәqsәdyönlü tәkrar bölgüsünә daxildir:

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Torpaq rentasının hәcmindә müxtәliflik әks etdirir:

Nәyin nәtijәsindә torpağın tәklifi dәyişilә bilmәz?

Gәlirlәrin bölgüsü insanların ilkin olaraq istehsal amillәrinә nә dәrәcәdә malik olmasından asılıdır
İnsanın peşәsi vә әmәksevәrliyi onun gәlirinin kәmiyyәtinә xeyli dәrәcәdә tәsir edir
Amil gәlirinin kәmiyyәti hәmin amillәrin milli mәhsulun yaradılmasında payından asılı deyil•
İqtisadiyyatın inhisarlaşma dәrәcәsi gәlirlәrin bölgüsünә tәsir edir
Bazar gәlir bölgüsü iqtisadi sәmәrәliliyi tәmin edir

Gәlir bölgüsünә yalnız ümumiqtisadi amillәr tәsir edir•
İnsan gәlirinin sәviyyәsi onun hәyat tsiklinin dövründәn asılıdır
Öz istehlakı üçün nemәtlәr istehsalı insanın gәlirini dolayısıyla artırır
Gәlirlәrin qeyribәrabәrlik göstәricilәri statistik verilәnlәr әsasında hesablanır
İnsanın real gәlirini müәyyәnlәşdirmәk üçün inflyasiyanı nәzәrә almaq lazımdır

cәmiyyәtdә gәlirlәr bәrabәt bölünüb
cәmiyyәt gәlirlәrin qeyribәrabәrliyinә laqeyddir
cәmiyyәtdә gәlirlәr çox yüksәkdir
cәmiyyәtdә gәlirlәrin әdalәtli bölgüsü meyarları müәyyәnlәşdirilmәyib
cәmiyyәt gәlirlәrdәki qeyribәrabәrliyin aradan qaldırılmasına ciddi önәm verir•

Cinni әmsalı hәmişә mәnfidir
Gәlirlәrin bazar bölgüsü hәmişә sosial әdalәti tәmin edir
Lorents әyrisi istehsal amillәri arasında qarşılıqlı әlaqәni әks etdirir
Atkinson indeksi gәlirlәrin tәkrar bölgüsündәn cәmiyyәtin potensial uduşunu göstәrir•
Bazar iqtisadiyyatı üçün gәlirlәrin bәrabәr bölgüsü sәciyyәvidir

mütәrәqqi gәlir vergisi şkalasından istifadә
әhalinin aztәminatlı tәbәqәlәrinә müavinәtlәrin verilmәsi
kapitala vergiqoyumu
sadalananların heç biri gәlirlәrin mәqsәdyönlü tәkrar bölgüsünә aid deyil
sadalananların hamısı•

Dövlәtin әhaliyә transfertlәri hәm pul formasında, hәm dә natural formada ola bilir
Pul transfertlәri әmәyin insan üçün cәlbediciliyinin artmasına rәvac verir•
Natural transfertlәr yardımı tәyinatı üzrә istifadә etmәyә imkan vermir
Dövlәtin әhaliyә transfertlәri müәyyәn әmtәә vә xidmәtlәrin alınması üçün subsidiya şәklindә verilә bilәr
Mütәrәqqi vergiqoyumu iqtisadiyyatda iş fәallığını azalda bilәr

torpağa tәlәb tәklifdәn üstündür
torpağın tәklifinin tәlәbdәn üstünlüyünü
torpaq sahәlәrindәn mәhsuldarlığın son hәddinin müxtәlifliyini•
torpağın mülkiyyәtçisi vә muzdlu fәhlә arasındakı münasibәti
torpaq üzәrindәn mülkiyyәtin müxtәlif formalardan olmasını
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әgәr dövlәt torpağa vergini artırsa, onda bunun nәticәsi olacaq:

Faiz dәrәcәsi – 10% olduqda ildә 2000 dollar renta verәn torpağın qiymәti neçәdir:

Aşağıdakılardan doğru olmayanını göstәrin:

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

İcarәyә götürülmüş torpağa tәlәb әyrisi aşağıdakı qrafiklә üstüstә düşür:

Torpaq mülkiyyәtçilәri ümumiyyәtlә renta әldә edә bilmir, әgәr:

Göstәrilәnlәrdәn düz olmayanını tapın.

meliorasiya işlәri
çәtin keçilә bilәn sahәlәrә yolların çәkilmәsi
torpağın eroziyası
bütün sadalananlar torpağın tәklifini dәyişә bilәr
gübrәlәrin verilmәsi•

torpağın qiymәtinin artması
torpağın icarәyә verilmәsi tәlәbinin azalması
torpaq mülkiyyәtçilәrinin gәlirlәrinin azalması•
sadalananlardan heç biri
yuxarıda sadalananların hamısı

1000 dollar
10000 dollar
2000 dollar
2100 dollar
20000 dollar•

mütlәq renta torpaq üzәrindә xüsusi mülkiyyәt inhisarının törәmәsidir
torpaq özü bәrpaolunmayan istehsal amilidir
torpaq rentasının artması satış üçün torpağın tәklifini genişlәndirir•
torpağın qiymәti rentanın kәmiyyәti ilә düz mütanasib asılılıqdadır
differensial renta torpaq sahәlәrinin kefiyyәtlәrindәki fәrqlәrlә şәrtlәnir

«Torpaq» anlayışına onun tәrkindә olan hәr şey, meşәlәr, hidroresurslar daxildir
Kapitalizmdә torpaq mülkiyyәtinin torpaqda tәsәrrüfatçılıqdan ayrılması baş verir
Hazırkı dövrdә torpaq әsas istehsal vasitәsidir•
Deyilәnlәrin hamısı doğrudur
Torpaq rentası torpaq üzәrindә xüsusi mülkiyyәtin iqtisadi realizasiyasıdır

torpaqdan son hәdd gәliri•
son hәdd xәrclәri
torpaqdan orta gәlir
torpaq tәklifi
orta xәrclәr

torpağa görә vergi olarsa
torpaq tәklifi qeyri elastikdirsә
torpaq sahәsinin tәlәb vә tәklif әyrilәri kәsişәrsә
tәklif әyrisi tәlәb әyrisindәn sağda yerlәşәrsә•
torpaqın münbitliyi kәskin pislәşәrsә
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Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

әgәr torpaq sahәsi ildә 5500 manat renta verirsә vә faiz stavkası 5%sә, onun qiymәti necәdir?

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Mәhsul buraxılışının istәnilәn hәcmindәn firmanın ümumi xәrclәri bәrabәrdir:

Son hәdd xәrclәri әyrisi orta dәyişәn xәrclәr әyrisini o nöqtәdә kәsir ki, burada

torpaq bazarında tarazlıq, eyni keyfiyyәtli bütün torpaq sahәlәrindә rentanın kәmiyyәtinin eyni olmasında
tәzahür edir
icarәçiistehsalçı üçün renta istehsal xәrclәrinә aiddir
torpaq rentalarının kәmiyyәtindәki fәrqlәr porpaq sahәsinin son hәdd mәhsuldarlığındakı fәrqlәri göәtәrir
torpağın qiymәti kapitallaşmış rentadan ibarәtdir
torpağa tәlәb әyrisi sağa yerdәyişәrsә torpaq rentasının kәmiyyәti azalır•

«Renta» vә «icarә haqqı» anlayışları üstüstә düşür•
Torpaq rentası kәmiyyәtindәki fәrqlәr torpaq sahәlәrinin son hәdd mәhsuldarlığındakı fәrqlәri әks etdirirlәr
Torpaq sahiblәri differensial renta alırlar, çünki müxtәlif yerlәrdә torpağın keyfiyyәti müxtәlifdir
Torpaq tәklifi meliorasiya işlәri aparmaq nәticәsindә dәyişilә bilәr
Differensial renta II torpaq sahәsinә әlavә kapital qoyulduqda meydana gәlir

Torpağa xüsusi mülkiyyәt kәnd tәsәrrüfatı mәhsulunu bahalaşdıran amildir
İnhisar rentasının mәnbәyi bәzi növ kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsal şәrtlәrinin tәkrar edilmәsinin qeyri
mümkünlüyüdür
Tәkmil rәqabәt şәraitindә mütlәq renta olmur•
Torpaq rentasının kәmiyyәti icarәyә verilәn torpaq sahәlәri bazarında tәlәb vә tәklifdәn asılıdı
Torpağın qiymәti rentanın kәmiyyәtindәn vә borc faizinin stavkasından asılıdır

1100 manat
10000 manat
11000 manat
110000 manat•
100000 manat

Torpağın qiymәti torpaq rentasının kәmiyyәtindәn asılı deyil•
Yalnız orta vә yaxşı keyfiyyәtli torpaq sahәlәrinin sahiblәri differensial renta alırlar
Torpağa tәlәb әyrisi mәnfi mailliklidir
Torpağın mәhsuldarlığı nә qәdәr yüksәk olsa, müvazinәtli renta sәviyyәsi bir o qәdәr yüksәk olar
Torpaqdan son hәdd gәliri torağın mәhsuldarlığından asılıdır

orta ümumi xәrclәrlә orta dәyişәn xәrclәrin fәrqinә
orta ümumi xәrclәrin әmtәә buraxılışının hәcminin hasilinә•
orta dәyişәn xәrclәrin әmtәә buraxılışının hәcminin hasilinә
son hәdd xәrclәrinin әmtәә buraxılışının hәcminin hasilinә
orta aşkar xәrclәrin orta dәyişәn xәrclәrin cәminә

mәnfәәt maksimumdur
orta dәyişәn xәrclәr minimumdur•
mәnfәәt 0a bәrabәrdir
orta dәyişәn vә orta sabit xәrclәr üstüstә düşür
son hәdd xәrclәri minimumdur
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әmtәә istehsalı xәrclәri aşağıdakını müәyyәnlәşdirәn amildir:

Orta sabit istehsal xәrclәri orta dәyişәn xәrclәrdәn onunla fәrqlәnir ki, onların kәmiyyәti:

Sabit xәrclәrә aiddir:

Düzgün müddәanı tapın:

Miqyasda qәnaәt qanunu vә azalan verim qanununun tәsiri müәyyәnlәşdirir:

Orta ümumi xәrclәr qrafiki yerlәşir:

Bütün son hәdd xәrclәrinin cәmi bәrabәrdir:

әmtәә tәklifini•
әmtәәnin ümumi faydalılığını
әmtәәyә tәlәbi
istehlakçı seçimini
әmtәәnin son hәdd faydalılığını

hәmişә orta dәyişәn xәrclәrin kәmiyyәtindәn azdır
mәhsulun buraxılış hәcminin dәyişmәsindәn asılı deyildir
hәmişә orta dәyişәn xәrclәrin kәmiyyәtindәn çoxdur
mәhsulun buraxılış hәcminin artması ilә azalır•
son hәdd xәrclәrinin kәmiyyәtindәn asılıdır

idarәetmә vә mühafizә heyәtinin әmәkhaqqı mәsrәflәri, kreditә görә faizlәr•
işçilәrin әmәkhaqqından, avadanlığın әldә edilmәsinә mәsrәflәr, renta ödәnişlәri
fәhlәlәrin әmәkhaqqında mәsrәflәr, xammal vә avadanlığın dәyәri
idarәetmә heyәtinin әmәkhaqqına, xammalın alınmasına mәsrәflәr, kreditlәrә görә faizlrin ödәnişi
xammal, elektrik enerjisinә mәsrәflәr, kreditә görә faizlәr, icarә haqqı

iqtisadi mәnfәәt qeyri – aşkar xәrclәri tәcәssüm etdirir
ümumi sabit xәrclәr istehsal hәcminin dәyişmәsi ilә dәyişmir•
istehsalın hәcmi nә qәdәr böyükdürsә ümumi sabit xәrclәr bir o qәdәr azdır
son hәdd xәrclәri mәhsul buraxılışının hәcminә bölünmüş ümumi xәrclәrә bәrabәrdir
iqtisadi mәnfәәt adәtәn mühasibat mәnfәәtini üstәlәyir

normal mәnfәәt kәmiyyәtini
ümumi istehsal xәrclәrinin dәyişmәsini
orta istehsal xarclәrinin dәyişmәsini•
iqtisadi vә mühasibat mәnfәәti arasında fәrqi
qısamüddәtli vә uzunmüddәtli dövrlәr arasında fәrqi

orta dәyişәn xәrclәr qrafikindәn aşağıda
orta sabit xәrclәr qrafikindәn aşağıda
orta dәyişәn xәrclәr qrafikindәn yuxarıda•
orta sabit xәrclәr qrafikinә parallel
orta sabit xәrclәr qrafikindәn yuxarıda

ümumi xәrclәrә
ümumi sabit xәrclәrә
orta xәrclәrә
gizli xәrclәrә
ümumi dәyişәn xәrclәrә•
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Son hәdd xәrclәri:

Ümumi dәyişәn xәrclәr qrafikinin sınma yeri:

Qısamüddәtli dövrdә sahibkar istehsal hәcmini artıra bilәr:

Uzunmüddәtli orta xәrclәr әyrisi adәtәn:

Firma 120 vahid mәhsul istehsal edib, ümumi xәrclәri 1320 manat tәşkil edib. Orta xәrclәr nәyә
bәrabәrdir?

Orta sabit xәrclәr 4, orta dәyişәn xәrclәr 14dür. Mәhsul buraxılışının hәcmi 180dir. Orta xәrclәr
nә qәdәrdir?

Ümumi sabit xәrclәr 150, ümumi dәyişәn xәrclәr 360dır. Mәhsul buraxılışının hәcmi 179 vahid
olmuşdur. Orta xәrclәr nә qәdәrdir?

әvvәlcә artır, sonra azalır
yavaşyavaş azalır
yavaşyavaş artır
әvvәl azalır, sonra artır•
dәyişilmәz qalır

son hәdd xәrclәri minimum olan nöqtәdәdir•
orta xәrclәr minimum olan nöqtәdәdir
son hәdd xәrclәri maksimum olan nöqtәdәdir
ümumi dәyişәn xәrclәr qrafikinin sınma yeri yoxdur
orta xәrclәr maksimum olan nöqtәdәdir

son hәdd xәrclәri 0 bәrabәr olana qәdәr
miqyasda qәnaәt effekti başlayana qәdәr
verimin azalması effekti başlayana qәdәr•
qısamüddәtli dövrdә istehsal hәcmini artırmağa lüzum yoxdur
sabit xәrclәr aradan qalxana qәdәr

U – şәkilli olur•
S – şәkilli olur
L – şәkilli olur
müsbәt mailliyә malik olur
mәnfi mailliyә malik olur

1200
11•
1440
14
12

3240•
2520
1800
45
720

4
3•
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Ümumi xәrclәr 564000, orta xәrclәr 80dir. Mәhsul buraxılışının hәcmi nә qәdәrdir?

Firma 240 vahid mәhsul istehsal etmişdir. Onun ümumi xәrclәri 72000, dәyişәn xәrclәri 62400
olmuşdur. Orta sabit xәrclәr nә qәdәrdir?

Mәhsul satışından gәlir 550000 olmuşdur. Sabit xәrclәr 15000, dәyişәn xәrclәr 430000 tәşkil
etmişdir. Mәnfәәt nә qәdәrdir?

120 vahid mәhsulun satışından gәlir 93000 manat olmuşdur. Orta xәrclәr 700 manat tәşkil
etmişdir. Mәnfәәt nә qәdәrdir?

Mәhsulun satışından firma 720000 gәlir әldә etmişdir. Aşkar xәrclәr 560000, gizli xәrclәr 70000
olmuşdur. İqtisadi mәnfәәt nә qәdәrdir?

Firmanın ümumi xәrclәri 64000, orta dәyişәn xәrclәri 570, orta sabit xәrclәri 70 olmuşdur. Firma
neçә vahid mәhsul istehsal etmişdir?

5
20
40

563920
5070
564080
12120
7050•

300
560
260
40•
36

105000•
135000
120000
13500
10500

93700
9000•
775
84000
5800

65000
90000•
650000
490000
49000

1200
10
100•
120
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Firma 140 vahid mәhsul istehsal etmişdir. Ümumi xәrclәr 420000, orta dәyişәn xәrclәr 2100
olmuşdur. Orta sabit xәrclәr nә qәdәrdir?

Marketinq termini ilk dәfә nә vaxt vә harada meydana gәlib?

Bixeviorizm adlanır:

Hansı mülkiyyәt formasının yayılması ilә әlaqәdar firmanın menecer nәzәriyyәsi meydana
gәlmişdir:

Firmanın xarici artımının sәbәbi:

Firmanın davranış nәzәriyyәsindә daha çox diqqәt yetirilir:

Konsern – firma tәşkilinin әsas forması olmaqla aşağıdakı yollarla yaradılır:

1000

900•
9000
150
1400
1500

XX әsrin sonunda İtaliyada
XX әsrin әvvәllәrindә ABŞda•
XX әsrin ortalarında Böyük Britaniyada
XX әsrin ortalarında Fransada
XIX әsrin sonunda Almaniyada

menecer firma nәzәriyyәsi
hәcmin maksimallaşdırılması nәzәriyyәsi
sadalananlardan heç biri
davranış firma nәzәriyyәsi•
әnәnәvi firma nәzәriyyәsi

bu nәzәriyyәnin meydana glmәsi mülkiyyәt forması ilә әlaqәdar deyil
dövlәt
sәhmdar•
xüsusi
bәlәdiyyә

qovuşma vә udulma•
qiymәtli kağızların әlavә buraxılışı
bütün sadalanan amillәr
investisiya
bank krediti

әks mәrkәzlәşdirmәyә
xarici tәsirlәrin nәzәrә alınmasına•
operativ idarәetmә problemlәrinә
ticarәtdәn daxilolmanı maksimumlaşdırmağa
bütün sadalanan maraqlara

diversifikasiya•
üfüqi inteqrasiya
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X. Saymonun tәklif etdiyi davranış nәzәriyyәsinin әsas anı hesab olunur:

Firmanın kapitalının müxtәlif sahәlәrә qoyulması vә çoxprofilli istehsalın yaradılması belә adlanır:

Açıq vә qapalı sәhmdar cәmiyyәtlәri arasında fәrq nәdәdir?

Dövlәt müәssisәlәri, xüsusi müәssisәlәr, sәhmdar jәmiyyәti, kooperativlәr, ortaqlıqlar 
firmalarının bu növlәrini biz aşağıdakı meyardan asılı olaraq ayıra bilәrik:

Xırda firmaların üstünlüklәrinә aid deyildir:

İri firmaların üstünlüklәrinә aid deyil:

Firmanın belә nәzәriyyәsi mövcud deyil:

daxili artım
әksmәrkәzlәşdirmә
udulma

güzәşt mәharәti•
vaxt mәhdudiyyәtinin tәyin edilmәsi
hüquq vә vәzifәlәrin dәqiq bölgüsü
adları çәkilәnlәrin heç biri ilә
büdcә mәhdudiyyәtinin tәtbiq edilmәsi

Mülkiyyәtin özәllәşdirilmәsi
Sәhmlәşdirmә
Kapitalın diversifikasiyası•
Kooperasiya edilmә
Sahibkarlıq fәaliyyәti

Açıq sәhmdar cәmiyyәtlәrinin sәhmlәrinin bir hissәsi hәmişә dövlәtә mәxsusdur
Qapalı sәhmdar cәmiyyәtinin sәhmlәri qiymәtli kağızlar bazarında satışa çıxarılmır•
Qapalı sәhmdar cәmiyyәtlәrinin öz mәhsullarını xaricә satmaq hüququ yoxdur
Onların arasında heç bir fәrq yoxdur
Açıq sәhmdar cәmiyyәtlәri daha aşağı dividend verirlәr

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

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

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

mәqsәdlәrin maksimallaşması nәzәriyyәsi•
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Qovuşma – bu:

Eynitipli mәhsul istehsal edәn firmaların birlәşmәsi  bu:

Vahid texnoloji prosesin müxtәlif mәrhәlәlәrini hәyata keçirәn firmaların birlәşmәsi  bu:

Alternativ firma nәzәriyyәlәrindәn birinә görә sahibkarlar vә menecerlәrin mәqsәdlәri eyni olur:

Firmanın inkişafının daxili mәnbәyi deyil:

Mәqsәdlәrin çoxluğu nәzәriyyәsi firmanın mәqsәdlәrinә kimlәrin mәnafelәrini aid etmir:

Mәqsәdlәrin çoxluğu nәzәriyyәsinә görә firma rәhbәrliyinin әsas vәzifәsi:

•
menecer
әnәnәvi
bütün sadalananlar mövcuddur
hәcmin maksimallaşması nәzәriyyәsi

mәhsulların reallaşdırılması sahәsindә firmaların fәaliyyәtinin birlәşmәsi
bir firma tәrәfindәn digәrinin alınması
şirkәtlәrin birlәşmәsi haqqında qarşılıqlı müqavilәsi•
firmanın elmi tәdqiqatlar sahәsindә birlәşmәsi
inhisarçı danışığı

diversifikasiya
üfüqi birlәşmә•
şaquli birlәşmә
әksmәrkәzlәşdirmә
konqlomerat

diversifikasiya
üfüqi birlәşmә
şaquli birlәşmә•
әksmәrkәzlәşdirmә
konqlomerat

istehlakçı tәlәbatının maksimum ödәnilmәsi
firma hәcminin maksimallaşdırılması•
mәnfәәtin maksimallaşdırılması
sәhmlәrin miqdarının artırılması
satışdan gәlirin maksimallaşdırılması

firmaların birlәşmәsi•
borc vәsaitlәri
firmanın öz resursları
bütün sadalananlar
qiymәtli kağızların әlavә büraxılışından vәsait

sәhmdarların
fәrdi sahibkarların
fәhlәlәrin
bütün sadalananların marağını daxil edir•
menecerlәrin

satışın hәcminin vә firma gәlirlәrinin artırılması
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Bazar әmәliyyatları iştirakçılarının vә üçünçu şәxslәrin ümumi xәrclәri nәdir:

Hәr hansı nemәtin istehsalı vә istehlakı ilә әlaqәdar üçüncü şәxslәrin rifahının artması:

Müsbәt xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsi mәsәlәsi ibarәtdir:

Mәnfi xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsi üçün tәshih edilmiş vergilәrin tәtbiq edilmәsini kim tәklif
etmişdir?

Rәqabәtsizlik vә müstәsnalıqsız xüsusiyyәtlәri aiddir:

İctimai nemәtlәrin istehlakda qeyrirәqabәtlilik xüsusiyyәti bundadır:

Dövlәtin aşağıdakılarının istehsalına müdaxilәsi zәruridir

firma hәcminin maksimumlaşdırılması, onun aktivlәrinin artırılması
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
bütün sadalananlar
xüsusi maraqların vә firmanın strateji mәnafelәrinin uzlaşdırılması•

orta xәrclәr
fәrdi xәrclәr
xarici effektlәr
xarici xәrclәr
ictimai xәrclәr•

ictimai fayda
ictimai nemәt
xarici effekt
xarici fayda•
fәrdi fayda

bu effekti yaradan nemәtlәrin istehsalının vә istehlakının hәcmini azaltmaqdan
bu effekti yaradan nemәtlәrin istehsalının vә istehlakının hәcmini balanslaşdırmaqdan
bu effekti yaradan nemәtlәrin istehsalının vә istehlakının hәcmini artırmaqdan•
bu effekti yaradan nemәtlәrin qiymәtini yüksәltmәkdәn
belә sәmәrә yaradan nemәtә qiymәtin endirilmәsi

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

xidmәtlәrә
aşağı keyfiyyәtli әmtәәlәrә
ictimai nemәtlәrә•
istehlak әmtәәlәri
xüsusi nemәtlәrә

nemәtin bu hәcmindә onun bir nәfәr tәrәfindәn istehlaki digәr insanlar tәrәfindәn istehlakini azaltmir•
nemәt qeyritәkmil rәqabәt şәraitindә istehsal olunur.
nemәti haqqının ödәnilibödәnilmәmәsindәn asılı olmayaraq eyni miqdarda әldә etmәk olar
әgәr nemәt istehsal olunubsa, heç kim başqa fәrdlәri onu istehlak etmәk imkanindan mәhrum edә bilmәz
bu nemәtlәr inhisar şәraitindә istehsal olunurlar
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İctimai seçim nәzәriyyәsi öyrәnir.

Xalis ictimai nemәtlәrә aiddir:

Siyasi proseslәr yolu ilә siyasi institutlar vasitәsilә iqtisadi xeyrin әldә olunması:

Loqrollinq  bu:

Tәqdim olunma xüsusiyyәtlәrinә uyğun nemәtlәrin tәsniflәşdirilmәsi bütün nemәtlәri bölür:

Xalis xüsusi nemәtlәr bunlara sәciyyәlәnir ki, onlar:

Xalis ictimai nemәti fәrqlәndirәn odur ki:

xidmәt
xüsusi nemәt
ictimai nemәt•
qeyrimaddi nemәt
adları çәkilәnlәrin heç birinin

gәlirlәrin cәmiyyәtdә yenidәn bölgüsü metodlar
istehlakçıların gәlirlәri vә üstünlükverimlәri nәzәrә alınmaqla tәlәbin formalaşmasını
amil gәlirlәrinin әldә olunması vә bölgüsü prosesini
firmaların davranış motivlәri vә prinsiplәrini
insanların dövlәt idarәlәrindәn öz mәnafelәri üçün istifadә etdiklәri üsulları•

ictimai mülkiyyәt formasında olan müәssisәlәrin istehsal etdiyi nemәtlәr
istehlakı müstәsna olan, lakin rәqabәtli olanlar
istehlakı müstәsnadır, lakin rәqabәtli deyil
istehlakı nә müstәsna, nә dә rәqabәtli olmayanlar•
istehlakı müstәsna olmayan, lakin rәqabәtli olanlar

siyasi rentadır•
loqrollinqdir
differensial rentadır
inhisar rentası
lobbiçilikdir

ictimai marağın xususi maraqdan üstün olması
ictimai faydalılığın maksumumlaşdırılması
siyasi rentanın әldә edilmәsi
lobbiçilik
sәsvermәdә sәslәrlә ticarәt etmәk•

ilkin zәrurәt mәhsulları vә zinәt әşyaları
qiymәtli vә qiymәtli olmayan
ictimai vә xüsusi•
nominal vә neytral
maddi vә qeyri maddi

mәnfәәt gәtirmir
istehlakda nә rәqabәtli, nә dә müstәsna deyillәr
istehlakda rәqabәtli vә müstәsnadırlar•
doğru cavab yoxdu
yalnız xüsusi müәssisәlәr istehsal edir
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Bazar qiymәtlәrindә öz әksini tapmayan nemәtlәrin istifadәsi nәticәsindә yaranan әlavә fayda
nәdir:

Müsbәt xarici effektlәrin sәmәrәsizliyi tәzahür edir:

Xarici effektlәr nәticәsindә:

Bu nemәtlәrin bir fәrd tәrәfindәn istehlakı digir fәrdlәrin istehlakının azalmasına sәbәb olmur.

İctimai nemәtin müstәsnasızlıq ondadır ki:

Xususi maraqlar qrupu (lobbi) hәyata keçirir:

onun әlavә istehlakçıya verilmәsmi әlavә xәrclәr tәlәb edir
o yalnız birgә istehlak oluna bilәr•
onun istehlakı müsbәt xarici effekt gәtirir
bütün göstәrilәnlәr doğrudur
onun istehlakı rәqabәtin inkişafına sәbәb olur

müsbәt xarici effekt•
ictimai fayda
fәrdi fayda
mәnfi xarici effekt
xarici fayda

nemәtin son hәdd faydalılığı yüksәldikdә
nemәtin bazar qiymәti azaldıqda
hәddәn artıq nemәtlәr istehsalında
nemәtlәrin bölgüsünün qeyrisәmәrәliliyi
müsbәt xarici effekti yaradan nemәt kifayәt qәdәr istehsal edilmәdikdә•

ehtiyatların bölgüsündә sәmәrәsizlik yaranır•
son hәdd xәrclәri azalır
qiymәtlәr yuksәlir
istehlakçıların rifahı azalır
istehlakçıların rifahı yüksәlir

istehsal tәyinatli nemәtlәr
ictimai nemәtlәr•
xidmәtlәr
aşağı keyfiyyәtli әmtәәlәr
istehlak nemәtlәri

bu nemәtlәr ilkin tәlәbat mәhsullarıdır
belә nemәtlәrin istehlaki dövlәt tәrәfindәn maliyyәlәşdirilir
nemәt istehsal olunubsa, heç kim başqa fәrdlәri onu istehlak etmәk imkanindan mәhrum edә bilmәz•
nemәtin bir nәfәr tәrәfindәn hәmin hәcmdә istehlaki onun başqa adamlar tәrәfindәn istehlakini azaltmir
bu nemәtlәr inhisarlar tәrәfindәn istehsal olunur

fәrdlәr arasında rifahın bölgüsünü
ictimai seçim
ayrıayrı fәrdlәrin üstünlükverimlәrini üzә çıxarır
xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsini
dövlәt büdcәsinin yenidәn bölgüsü mәsәlәlәrinә tәsirini•
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Biletsiz sәrnişinin problemi termini nәyi nәzәrdә tutur:

İctimai seçim nәzәriyyәsi nә vaxt yaranmışdır:

Hansı nәzәriyyәni başqa sözlә yeni siyasi iqtisad adlandırırlar?

İctimai secim nәzәriyyәsi kim tәrәfindәn yaradılıb?

Qiymәtlәrdә әks olunmayan vә nemәtlәrin istehsalı vә ya istehlakının nәticәsi olan, әlavә xәrclәr
vә faydaların formasını alan kәnar tәsirlәr necә adlanır:

Lorens әyrisi göstәrir:

Cinni әmsalı ola bilәr:

bütün cavablar doğrudur
haqqı ödәnilmәdәn istehlak oluna bilәn nemәtlәrin mövcudluğu
istehlakçının nemәtlәrin haqqı ödәnilmәdәn әldә etmәsi meyli•
düzgün cavab yoxdur
istehlakına nәzarәt edilmәsi çәtin olan nemәtlәrin mövcudluğu

1950ci illәrdә
1970ci illәrdә
1990cı illәrin әvvәllәrindә
1960cı illәrin sonunda•
1980cı illәrin sonunda

Marjinalizm nәzәriyyәsini
Rifah iqtisadiyyatı nәzәriyyәsini
İctimai seçim nәzәriyyәsini•
Keynsçi nәzәriyyәsini
Postsәnaye cәmiyyәti nәzәriyyәsini

D.Byukenen•
P.Samuelson
L.Valras
V.Pareto
A.Piqu

xarici risk
daxili risk
bazar qeyrimüәyyәnliyi
informasiyaların assimetriyası
xarici effektlәr•

gәlirin orta sәviyyәdәn fәrqlәnmәsi
gәlirlәrin faktiki bölgüsünün mütlәq bәrabәr bölgüsündәn fәrqlәnmәsi•
gәlirlәrin faktiki bölgüsünün tam bәrabәr bölgü ilә üstüstә düşmәsi
cәmiyyәtin üstünlükverimini nәzәrә almaqla gәlirlәrin qeyribәrabәrliyini
әhali qrupları üzrә gәlirlәrin qeyribәrabәrliyinin dәrәcәsi

çoxlu kәmiyyәtlәrin sonsuzluğu
0la 1 arasında qiymәti•
0la 10 arasında qiymәti
yalnız müsbәt qiymәti
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Atkinson әmsalı göstәrir:

әhalinin pul gәlirlәrinә aid deyil:

Gәlirlәrin formalaşması vә bölgüsü prosesinә dövlәtin aktiv müdaxilәsi nәyә gәtirib çıxara bilәr?

Şәxsi gәlirin hәcmini artırmır:

Hansı nәzәriyyә gәlirlәrin qeyribәrabәrliyini әdalәtli sayır, әgәr bu insanların bacarıqlarının
müxtәlifliyinә, iş vaxtı vә istirahәtin nisbәtinә onların üstünlükveriminin müxtәlifliyinә vә s.
әsaslanırsa:

Gәlirlәrin qeyri  bәrabәrliyini müәyyәn edәn amillәrә aid deyildir

Gәlirlәrin qeyribәrabәrliyinә sәbәb olan amillәrә daxil etmәk olar:

yalnız mәnfi qiymәti

gәlirin orta sәviyyәdәn fәrqlәnmәsi
gәlirin faktiki bölgüsünün mütlәq bәrabәr bölgüdәn kәnarlaşması
әhali qrupları üzrә gәlirlәrin qeyribәrabәrliyi dәrәcәsi
cәmiyyәtin üstünlükverimini nәzәrә almaqla gәlirlәrin qeyribәrabәrliyi•
real gәlirin nominal gәlirdәn kәnarlaşması

amortizasiya ayırmaları•
amil gәlirlәri
bank әmanәtlәri üzrә faizlәr
sosial ödәmәlәr
bütün sadalananlar aiddir

gәlirlәrin ümumi artımına
işgüzar aktivliyin azalmasına vә әlәbaxımlıq әhval ruhiyyәsinin meydana gәlmәsinә•
gәlirlәrin sabitliyinә
işgüzar aktivliyin vә sәhmdarlıq tәşәbbüskarlığının artmasına
gәlirlәrdә tam bәrabәrliyә

xidmәti mәnzilin mövcudluğu
hәyәtyanı sahәdә yetişdirilәn mәhsullar
şәxsә aid olan daşınmaz әmlakın dәyәrinin dәyişmәsi
şәxsә mәxsus sәhmlәrin dәyәrinin dәyişmәsi
tәdavüldә olan pulun miqdarının artması•

bunlardan heç biri
monetarizm
libertarizm•
eqalitarizm
utilitarizm

bütün sadalanan amillәr aiddir
әmәyin intensivliyi
fikri istedad
istehlakçıların üstünlük verimlәri•
hәyatı boyu qazandığı tәcrübә vә tәhsilin sәviyyәsi

sadalananlardan heç birini
tәhsilin sәviyyәsi
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әgәr Cini әmsalı 1ә bәrabәrdirsә, bu o demәkdir ki,

İqtisadi sәmәrәliliyin yüksәldilmәsi yalnız әlavә qazanc әldә etmiş fәrdlәrin, yeni vәziyyәtdә,
uduzanlara onların itkilәrini kompensasiya etmәyә qabil olduğu halda mümkündür . Bu ifadә necә
adlanır.

Real gәlir nominal gәlirdәn bununla fәrqlәnir:

әgәr Cinni әmsalı 0 bәrabәrdirsә, demәli:

Hansı nәzәriyyә gәlirlәri bölüşdürәrkәn әn pis vәziyyәtdә olanların rifahına xüsusi fikir verir:

Hansı nәzәriyyәyә görә cәmiyyәtin firavanlığı ayrıayrı fәrdlәrin nailiyyәtlәrindәn ibarәtdir,
dövlәt isә mәcmu nәticәlәrin vә rifahın orta sәviyyәsinin maksimumlaşmasının qayğısına qalmalıdır:

әmәk tәşәbbüsünün intensivliyi
әmәk bazarında diskriminasiya
bütün sadalananlar•

gәlirlәr bәrabәr bölünüb
gәlirlәrin bölgüsündә qeyribәrabәrlik mövcuddur
gәlirlәr aşağıdır
düzgün cavab yoxdur
cәmiyyәtin bütün gәlirlәri bir nәfәrin әlindә cәmlәşib•

Pareto meyarı
kompensasiya meyarı•
Atkinson indeksi
әdalәt meyarı
Cini әmsalı

istehlakçının hazırki anda sәrәncamında olan gәlirin miqdarını әks etdirir
istehlakçının özündә olan nominal gәlirә alabilәcәyi nemәtlәrin hәcmini әks etdirir•
istehlakçının öz nominal gәlirindәn xәrclәdiyi mәblәği әks etdirir
nominal gәlirdәn fәrqli olaraq dәyişmir
istehlakçının öz tәlәbatlarını ödәmәk üçün istifadә etdiyi gәlirin miqdarını әks etdirir

cәmiyyәtin bütün gәlirlәri bir insanın әlindә cәmlәnib
cәmiyyәtdә gәlirlәr bәrabәt bölünüb•
cәmiyyәtdә gәlirlәr yüksәkdir
cәmiyyәtdә gәlirlәr aşağıdır
heç kim gәlir götürmür

utilitarizm
libertarizm
monetarizm
bunlardan heç biri
eqalitarizm•

eqalitarizm
utilitarizm•
libertarizm
monetarizm
bunların heç biri
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Kompensasiya meyarı kim tәrәfindәn tәklif olunmuşdur?

Libertarizm, utilitarizm vә eqalitarizm – bu:

Bu fikirlәrdәn hansı düzdür?

Firma yeni müәssisәnin tikilmәsi üçün bankdan borc götürmәk qәrarındadır. İllik faiz dәrәcәsi
18%, gözlәnilәn mәnfәәt norması 20% . Bu şәrtlәrdә firma:

Kapitala tәlәbin әyrisinin mәnfi meyli nә ilә izah olunur?

2 il xidmәt edә bilәcәk vә hәr il 10% mәnfәәt gәtirәcәk avadanlığın alınması haqqında müsbәt
qәrar qәbul edilә bilәr, әgәr faiz dәrәcәsi:

Kapitala investisiyaları hәyata keçirilәcәk, әgәr:

C.Rouls
İ.Bentam
C.Byükenen
N.Kaldor•
V.Pareto

resursların bölgüsü nәzәriyyәsi
müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsi
istehlakçı davranışı nәzәriyyәsi
sosial әdalәt nәzәriyyәsi•
sosial yardım nәzәriyyәsi

pul kapitalına tәlәb faiz dәrәcәsindәn asılı deyil
pul kapitalının tәklifi faiz dәrәcәsindәn asılı deyildir
real faiz dәrәcәsi mәnfi ola bilәr•
faiz dәrәcәsi aşağı olduqca pula tәlәb dә azalır
pul kapitalının tәklifinin artımı faiz dәrәcәsinin yüksәlmәsinә sәbәb olur

bütün suallar duz deyil
yeni müәssisә tikәcәk•
yeni müәssisә tikmәyәcәk
ziyana baxmayaraq firma tikәcәk
bu informasiyaya әsasәn qәrar qәbul edә bilmәz

kapitalın azalan son hәdd faydalılığı ilә•
kapitala tәlәbin törәmә xarakteri ilә
kapital resurslarının azlığı ilә
kapitalın son hәdd faydalığının artımı ilә
faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi ilә

2%  çox olmazsa
10% dәn az olarsa•
20%  çox olmazsa
20%dәn az olarsa
10 % dәn çox olarsa

faiz dәrәcәsi azalarsa
onların hәyata keçirilmәsi nәticәsindә alınan mәhsulun son hәdd xәrclәri son hәdd gәlirindәn yuxarı olmasa•
mәnfәәt norması çoxalarsa
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әgәr faiz dәrәcәsi 5 % vә o, keçәcәk müddәt әrzindә dәyişilmәyәcәksә nә qәdәr vәsait qoymaq
lazımdır ki, gәlәcәkdә hәr il 100 manat gәlir götürmәk mümkün olsun:

Kapitalın istehsal amili kimi istifadә edilmәsinin spesifikliyi ondadır ki;

Xalis diskontlaşdırılmış dәyәr:

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Avadanlıq satan ayrıca firma üçün tәlәb qrafiki tәkmil rәqabәt şәraitindә belә olacaq:

faiz dәrәcәsi artarsa
onların hәyata keçirilmәsi nәticәsindә alınan mәhsulun son hәdd xәrclәri son hәdd gәlirindәn yuxarı olarsa

2000 manat•
5000 manat
1000 manat
vәsait qoyulmasının mәnası yoxdur
500 manat

onun tәklifi tam mәhduddur
onun gәlәcәkdә gәlir gәtirmәk qabiliyyәti cari xәrclәrlә şәrtlәnir•
o bәrpa olunmayan ehtiyatdır
vaxt keçdikcә o dәyәrini itirir
ona olan tәlәb daimi yüksәlir

inrvestisiyalardan gәlәn gәlirlәrlә ümumi investisiyaların mәblәği arasında fәrqdir
diskontlaşdırılmış gәlirin hәcmi ilә investisiyalar arasında fәrqdir
şәxsi yığım hәyata keçirmәk haqqında qәrar qәbul etmәk üçün әsas götürülәn göstәricidir
doğru cavab yoxdur
diskontlaşdırılmış gәlirlәrin kәmiyyәti ilә diskontlaşdırılmış investisiyalar arasında fәrqdir•

Fiziki kapital mәnәvi aşınmaya mәruz qala bilmәz•
İlk kapital formaları tacir vә sәlәmçi kapitalı olub
Elmi potensial qeyrifiziki kapitalın elementidir
K.Marks kapitalı sabit vә dәyişәnә bölmüşdü
Kapitalın yaranması üçün ilkin tarixi şәrt inkişaf etmiş әmtәә istehsalıdır

Әmәk vasitәlәrindә әks olunmuş kapital sabit adlanır
Kapital daim hәrәkәtdәdir
İş qüvvәsindә әks olunmuş kapital dәyişәn adlanır
Ticarәt kapitalı ticarәt mәnfәәti gәtirir
«Sәnaye kapitalı» yalnız sәnayedә yerlәşdirilmiş kapitala deyilir•

Borc faizi borc vәsaitlәri bazarında tәlәb vә tәklif kәmiyyәtini müәyyәnlәşdirir
Borc faizi borc kapitalının qiymәti rolunu oynayır
Borc faizinin yuxarı hәddi qismindә sahibkar mәnfәәtinin ölçülәri çıxış edir
Kapitalı idarә edәn menecer borc faizi formasında gәlir әldә edir•
K.Marksın nәzәriyyәsinә görә, borc faizinin mәnbәyi sәnaye fәhlәlәrinin yaratdığı izafi dәyәrdir

mәnfi maillikli әyri
üfüqi düz xәtt•
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Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Eyni әmtәә istehsal edәn yalnız iki satıcı rәqib olduğu bazar quruluşu modeli  bu:

Oliqopoliya – bu:

Müxtәlif mәhsullar istehsal edәrәk rәqabәt aparan çoxlu firmaların olduğu bazar quruluşu  bu:

Firmalar arasında saziş hansı bazar quruluşunda geniş yayılmış haldır?

Duopoliya aşağıdakı hallarda ola bilәr:

•
müsbәt maillikli әyri
ayrıca firma üçün belә qrafik qurmaq olmaz
şaquli düz xәtt

Dәyәrin diskontlaşdırılması investisiya layihәsinin dәyәrini vә mәqsәdyönlülüyünü müәyyәnlәşdirmәyә imkan
verir
İnvestorun pul qoymaq üçün hәmişә alternativ variantı var
Deyilәnlәrin hamısı doğrudur
Gözlәnilәn mәnfәәt norması borc faizinin stavkasından yuxaradarsa, investisiya qoymaq olar
Kapitala tәlәb sahibkarların investisiya qoymaq cәhdi ilә әlaqәdar deyil•

Faiz stavkası aşağı olduqda firmalar daha çox kredit götürәcәklәr
Borc kapitalı tәklifi yalnız borc faizi stavkasından asılıdır•
Faiz stavkası nә qәdәr yüksәk olsa, investisiyaların hәcmi bir o qәdәr az olar
Deyilәnlәrin hamısı doğrudur
Borc kapitalı tәklifi әyrisi müsbәt maillikli olur

duopoliya•
oliqopoliya
inhisar
tәkmil rәqabәt
inhisarçı rәqabәt

bir neçә iri firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi baza tipi•
qiymәtlәrә nәzarәt mәqsәdilә istehsalın mәhdudluğu haqqında müqavilә bağlamış firmalar qrupu
müxtәlif әmtәәlәr istehsal edәrәk rәqabәt aparan çoxlu firmaların bazarı
qiymәt diskriminasiyası hәyata keçirәn firma
bazarlarda qiymәt artıran vә azaldan firma

inhisar
oliqopoliya
inhisarçı rәqabәt•
duopoliya
tәkmil rәqabәt

inhisar
oliqopoliya•
tәkmil rәqabәt
bütün sadalanan hallarda
inhisarçı rәqabәt

inhisar

•
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Halhazırkı dövrdә bazar münasibәtlәrinin әn geniş yayılmış tipi:

Oliqopoliya mәfhumunu ilk dәfә kim işlәtmişdir:

Qiymәtdә liderlik modeli nә üçün xarakterikdir:

Sahәdә fәaliyyәt göstәrәn firmalar hansı rәqabәt quruluşunda birbirindәn daha çox asılıdırlar?

әmtәәlәrin differensiallaşdırılması anlayışı dedikdә nә başa düşülür:

Oliqopoliya modelindә firmanın davrvnış strategiyası bundadır:

Qeyri – tәkmil rәqabәt nәzәriyyәsinin әsaslarını kim yaratmışdır?

oliqopoliya•
tәkmil rәqabәt
sadalanan halların heç birindә
inhisarçı rәqabәt

inhisar rәqabәti•
inhisar
mükәmmәl rәqabәt
duopoliya
oliqopoliya

Edvard Çemberlin•
Cohan Robinson
Oqyusten Kurno
K.Marks
Con Qelbreyt

oliqopoliyaya•
inhisarçı rәqabәtә
inhisara
monopsoniyalar
tәkmil rәqabәtә

tәkmil rәqabәt
inhisarçı rәqabәt
inhisar
monopsoniya
oliqopoliya•

firmanın istehsal etdiyi әmtәәnin konstruksiyasında dәyişiklik edilmәsi
rәqabәt әmtәәlәrinin sırasında firmanın öz әmtәәsini fәrqlәndirmәsi•
firmanın istehsal mәhsulun istehlak kefiyyәtlәrinin yüksәldilmәsinә çalışması
doğru cavab yoxdur
firmanın istehsal etdiyi mәhsulların keçidinin genişlәndirilmәsi

rәqiblәrin davranışını nәzәrә alaraq qәrar qәbul edilmәlidir•
firmanın mәnfәәtinin bölgüsü
bazarda payının qorunmasına çalışmalıdır
bütün cöstәrilәnlәr
dәyişmәz qiymәt siyasәti hәyata keçirmәlidir

V.Parreto,L.Valras
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әgәr әmtәәlәr bir neçә firma tәrәfindәn istehsal olunursa, hansı şәraitdә inhisar onları daha aşağı
xәrclәrlә istehsal edә bilәcәklәr?

İnhisarçı firmanın davranışına xarakterik olan odur ki, o, cәhd edir:

Mәnfәәti maksimallaşdırmaq üçün inhisarçı firma istehsalın elә hәcmini seçmәyә çalışır ki,
orada:

Qiymәt diskriminasiyası – bu:

Oliqopolist firmaların çatışmazlıqlarına aid deyil:

İqtisadiyyatda inhisarçı tendensiyalar nә vaxt xüsusilә güclәnmişdi?

K.Marks, F.Engels
D.Robinson, E.Çemberlin•
M.Fridman, L.Erxard
A.Smit, D.Rikardo

sadә inhisar
tәbii inhisar•
oliqopoliya
duopoliya
monopsopiya

az mәhsul istehsal etmәyә vә ona yüksәk qiymәt müәyyәn etmәyә•
istehsalın elә hәcmini seçir, MR= P olsun
çox mәhsul istehsal etmәyә vә ona mümkün olan aşağı qiymәt müәyyәn etmәyә
alıcı tәlәbinә uyğun әmtәәni istehsal etsin
son hәdd xәrclәrinә müvafiq olan qiymәti müәyyәn etmәyә

son hәdd xәrclәri mәhsulun qiymәtinә bәrabәr olsun
son hәdd gәliri son hәdd xәrclәrinә bәrabәr olsun•
son hәdd xәrclәri ümumi xәrclәrә bәrabәr olsun
son hәdd xәrclәri minimal olsun
son hәdd gәliri orta xәrclәrә bәrabәr olsun

eyni mәhsulun müxtәlif qiymәtlәrә, müxtәlif alıcılara satışıdır•
işçiyә onun milliyyәtindәn vә cinsindәn asılı olaraq әmәkhaqqının müxtәlifliyi
daha keyfiyyәtli әmtәәyә qiymәt artımıdır
qiymәtlәrin daimi artımı
istehlak әmtәәlәrinә yüksәk qiymәtin tәyin edilmәsi

çox iri inzibati struktur
bazardakı satıcı ilә firmanın ali rәhbәrliyi arasında çox böyük mәsafә var
müәssisәnin ölçülәri çox sәrt amirlik idarәetmә sistemi tәlәb edir
iri hәcmdә istehsalları hәyata keçirmәk imkanı•
bazar seqmentlәrinin öyrәnilmәsindә mobilliyin kiçikliyi

XVIII әsrdә
XIX әsrin birinci yarısında
XIX vә XX әsrlәrin hüdudunda•
hazırkı dövrdә
XX әsrin ikinci yarısında
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Qeyritәkmil rәqabәt şәraitindә istehsal sәmәrәliliyinә çatılmır, çünki:

Nә oliqopoliyanın sәciyyәvi xüsusiyyәti deyil?

İnhisar rәqabәti şәraitindә qısamüddәtli dövrdә firmaların davranışı oxşardır:

İnhisar rәqabәti şәraitindә uzunmuddәtli dövrdә firmaların davranışı oxşardır:

әgәr tәkmil rәqabәtli bazarda fәaliyyәt göstәrәn firma öz mәhsulunun tәklifini azalırsa, onda bu:

әgәr Lerner indeksinin qiymәti 1ә yaxınlaşırsa, demәli:

İnhisar hakimiyyәtinin mәnbәyi kimi sadalananlardan hansı çıxış edә bilәr?

firmalar differensiasiya edilmiş mәhsullar istehsal edirlәr
sahәdә mәhdud sayda istehsalçı fәaliyyәt göstәrir
firmalar qiymәtlәri qaldırır vә әmtәә istehsalı hәcmini azaldırlar•
әmtәә alıcısının miqdarı mәhduddur
qiymәt diskriminasiyası mövcuddur

Sahәyә daxil olmaq müxtәlif maneәlәrlә mәhdudlaşdırılıb
Sahәdә bir neçә iri firma fәaliyyәt göstәrir
Oliqopolist firmanın istehsal hәcmi sahәnin ümumi tәklif hәcminә tәsir edir
Sadalananların hamısı oliqopoliyanın әlamәtlәridir
Oliqopoliyalar yalnız eyni növ mәhsul istehsal edirlәr•

inhisarlara•
tәkmil rәqabәtli firmalara
oliqopoliyalara
sadalanan strukturların heç biri
duopoliyalara

monopoliyalara
tәkmil rәqabәtli firmalara•
oliqopoliyalara
sadalanan strukturların heç birindә
duopoliyalara

әmtәәnin bazar qiymәtinin azalmasına sәbәb olar
bazarda әmtәә defisitinә sәbәb olar
әmtәәnin bazar qiymәtinin yüksәlmәsinә sәbәb olan
bazarda әmtәә artıqlığına sәbәb olar
bazara heç bir tәsir göstәrmәz•

sahә üçün bazar hakimiyyәtinin yüksәk dәrәcәsi sәciyyәvidir•
sahә nadir mәhsul buraxır
firmaların tәqdim etdiyi mәhsul eyni növlüdür
bütün sadalananlar düzdür
bazar payları firmalar arasında bәrabәr bölüşdürülmüşdür

inzibati yardım
istehsalın miqyası
istehsal resursları üzәrindә nәzarәt
bazarın hәcmi
bütün sadalananlar•
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İnhisarçı firmanın bazar hakimiyyәtinin dәrәcәsi hәr şeydәn әvvәl bundan asılıdır:

Bazar quruluşunun tәsnifatı zamanı bu әlamәt nәzәrә alınmır:

Tәbii inhisara misal ola bilәr:

Hansı sahәdә inhisar ictimai mәnafelәrә cavab verә bilmәz?

Bazar quruluşunun tipinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün iqtisadçılar tәrәfindәn aşağıdakı
sәciyyәlәrdәn hansı istfadә edilir?

Sahәdә firmaların sayı hәddәn artıq çox olarsa HerfindalHirşman indeksi :

Aşağıdakı amillәrdәn hansılarını inhisarçı firmanın inhisar hökmranlığı mәnbәlәrinә aid etmәk
olar?1) sahәdә firmaların sayı 2) firmanın hәcmi 3) firmanın mәhsuluna aşağı elastikli tәlәb 4) eyni
mәhsul buraxan firmalarla sözlәşmә 5) firmanın aldığı mәnfәәtin hәcmi

onun mәhsuluna tәlәb elastikliyindәn•
alıcıların mәlumatlandırılması dәrәcәsindәn
firmanın mәnfәәtinin kәmiyyәtindәn
sahәyә daxil olmaq üçün baryerlәrin olmasından
mәhsulun standartlaşdırılması dәrәcәsindәn

qiymәtlәr üzәrindә ayrıayrı firmaların nәzarәti
sahәdә firmaların sayı
sahәyә müstәqil girmәk vә ondan çıxmaq
firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi sahә•
bütün sadalananlar nәzәrә alınır

OPEK tәşkilatı
İBM şirkәti
«Respublika» Bankı
şәhәr metropoliteni•
bütün göstәrilәn nümunәlәr tәbii inhisara uyğundur

poçt rabitәsi
qaz tәchizatı
su tәchizatı
yeyinti sәnayesindә•
enerji tәchizatı

satıcıların sayı vә onlar arasında bazarın bölüşdürülmәsi sәciyyәsi.
bazar iştirakçılarının qarşılıqlı әlaqәsinin sәciyyәsi
müxtәlif firmalar tәrәfindәn istehsal olunan mәhsulların bircinslilik dәrәcәsi
bütün yuxarıdakılar doğrudur•
sahә hәdlәrinin yüksәk olması

mәnfidir
vahidә bәrәbәrdir
sıfıra yaxınlaşır•
hesablanmır
sonsuzluğa yaxınlaşır

1;3;5
2;4;5
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İnhisar hökmüranlığı tullantısız texnoloqiyya әsaslanan mebil istehsalı olan inhisar hansı tipә
aiddir?

Qapalı inhisar tipinә aiddir:

Aşağıdakılardan hansı inhisarın bazar hökmüranlığı indeksini göstәricisidir.

Firmanın mәhsulunun sahәdә xüsusi çәkisi haqqında verilәnlәr әsasında hesablamaq olar:

Sadalananlardan hansı rәqabәti doğuran şәraitlәrә aid deyil?

İqtisadi fәaliyyәt, müsbәt nәticәlәri istehlakçı artıqlığı vә istehsalçı mәnfәәti şәklindә mümkün
mәnfi nәticәlәrdәn çoxdursa, sәmәrәli olur . Bu ifadә adlanır:

Deyilәnlәrdәn hansı doğrudur?

1;2;4
1;2;5
1;3;4•

tәbii inhisar
açıq inhisarı•
qapalı inhisar
monopsoniya
dövlәt inhisar

әhәmiyyәtli dәrәcәdә müsbәt miqyas effekti mövcuddur;
firma mәhsulu minimal qiymәtlә satır;
firma çox aşağı istehsal xәrclәri ilә mәhsul istehsal edir;
düzqün çavab yoxdur
firma mәhsul satışı üzrә müstәsna hüquqa malikdir;•

(PMC)/P•
(PMC)/E
P/E
1/P
P/(PMC)

firma mәhsulunun son hәdd faydalılığını
HerfindalHirşman indeksini•
son hәdd әvәzlәmә normasını
amortizasiya normasını
Lerner indeksini

Çoxsaylı bәrabәrhüquqlu bazar subyektlәrinin mövcud olması
Bazar subyektlәrinin tam iqtisadi tәcridliyi
Sadalananların hamısı aiddir
Bazar subyektlәrinin bazarın konyukturasından asılılığı
Dövlәtin bazar subyektlәrindәn biri kimi bazarda iştirakı•

Atkinson indeksi
KaldorXiks meyarı•
Pareto optimumu
rifah teoremi
Valras qanunu

•
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Hansı deyim doğru deyil?

İnzibatihüquqi antiinhisar tәnzimlәmәsi tәdbirlәrinә aid deyil:

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Mühasibat mәnfәәti:

İstehsal amillәrinin alınmasına xәrclәrin mәcmusu:

Sabit xәrclәr – bu:

İstehsal funksiyası göstәrir:

Tәkmil rәqabәt firmaları hәr mәhsul vahidinә xәrclәri azaltmağa mәcbur edir•
İnhisar şәraitindә sahәyә yeni istehsalçının gәlmәsinә maneәlәr olmur
Tәkmil rәqabәt üçün mәhdud sayda istehsalçının olması sәciyyәvidir
İnhisarçı rәqabәt şәraitindә bazar hakimiyyәti xalis inhisardan üstündür
İnhisar әn sәmәrәli rәqabәt strukturudur

Oliqopoliya qeyritәkmil rәqabәt növüdür
İnhisar hәmişә qiymәti qaldırır•
İnhisar alıcının seçim azadlığını mәhdudlaşdırır
Tәkmil rәqabәt qeyritәkmildәn daha sәmәrәlidir
Rәqabәt mahiyyәt etibarilә mütәrәqqidir

qiymәt diskriminasiyası hәyata keçirәn ticarәtçilәrin izlәnilmәsi•
mövcud inhisarçı birlәşmәlәrin buraxılması
hәr hansı sahәdә inhisarların qadağan edilmәsi
sadalananların hamısı inzibatihüquqi tәnzimlәmә tәdbirlәrinә aiddir.
inhisarların bir sıra müstәqil istehsallara bölünmәsi

Qiymәt vә qeyriqiymәt rәqabәt metodları mövcuddur
Әvәzlәyici әmtәә istehsalının hәvәslәndirilmәsi inzibatiiqtisadi antiinhisar tәnzimlәmәsi metodudur•
Antiinhisar Kleyton qanunu 1914cü ildә qәbul olunmuşdur
Bazar hakimiyyәti firmanın qiymәtә tәsir dәrәcәsi ilә müәyyәn edilir
Rәqabәt zәif müәssisәlәrin lәğv edilmәsinә rәvac verir

iqtisadi vә normal mәnfәәtlәrin mәcmusudur
mәhsul satışı vә aşkar xәrclәrdәn gәlirlәr arasında fәrqdir•
mәhsul satışı vә tam xәrclәrdәn gәlirlәr arasında fәrqdir
aşkar vә gizli xәrclәrin cәmidir
mәhsul satışı vә gizli xәrclәrdәn gәlirlәr arasında fәrqdir

iqtisadi xәrclәrdir
aşkar xәrclәrdir•
gizli xәrclәrdir
iqtisadi mәnfәәtdir
mühasibat mәnfәәtidir

onların әldә olunmasi mәqamında olan qiymәtlәr üzrә resurslara mәsrәflәrdir
firmanın, hәtta mәhsul istehsal edilmәdiyi halda belә çәkdiyi xәrclәrdir•
daha әlverişli istehsal şәraitindә mәhsul istehsalının minimum xәrclәridir
mühasibat xәrclәridir
qeyri  aşkar xәrclәrdir
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Dәyişәn xәrclәr – bu:

Orta dәyişәn xәrclәr –bu:

Orta sabit xәrclәr  bu:

Uzunmüddәtli dövr elә bir dövr adlanır ki, o dövrdә:

Qeyri – aşkar xәrclәr – bu:

Orta xәrclәr – bu:

Son hәdd xәrclәri bәrabәrdir:

bu vә ya digәr әmtәәnin istehsalında hansı texnologiya istifadә edilir.
әmtәә qiymәtinin istehsal xәrclәrindәn asılılığı
istehsal hәciminin dәyişmәsi ilә istehsal xәrclәri vә mәnfәәt necә dәyişir
istehsalın hәcminin istifadә olunan istehsal amillәrinin miqdarından asılılığı•
hansısa әmtәәnin istehsalında isifadә olunan müxtәlif istehsal amilәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә

istehsal hәcminin dәyişmәsindәn asılı olmayaraq mövcud olan xәrclәrdir
aşkar vә qeyri – aşkar xәrclәrdir
istehsal hәcminin dәyişmәsindәn asılı olaraq dәyişәn xәrclәrdir•
mәhsul vahidinin istehsalına düşәn xәrclәrdir
alternativ xәrclәrdir

xammal, avadanlıq, nәqliyyata mәsrәflәrdir
mәhsul vahidinә düşәn ümümi mәsrәflәrdir
mәhsul vahidinә düşәn dәyişәn mәsrәflәrdir•
kreditlәr üzrә faizin ödәnişinә mәsrәflәr vә icarә haqqıdır
istehsalın artımı ilә dәyişәn mәsrәflәrdir

xammal, avadanlıq ,nәqliyyata mәşrәflәrdir
mәhsul istehsalının mühasibat xәrclәridir
mәhsul vahidinә düşәn sabit xәrclәrdir•
ümumi vә son hәdd xәrclәri arasındakı fәrqdir
mәhsul istehsalının iqtisadi xәrclәridir

bütün istehsal xәrclәri sabitdir
istehsal xәrclәrinin bir hissәsi sabitdir, bir hissәsi isә dәyişәndir
bütün istehsal xәrclәri dәyişәndir•
son hәdd xәrclәri daima artır
orta xәrclәr dәyişmir

istehsalın hәcminin dәyişmәsilә dәyişәn xәrclәrdir
mühasibat xәrclәri minus iqtisadi xәrclәr
resurslardan istifadәnin mümkün variantlarından birinin seçilmәsi nәticәsindә meydana çıxan xәrclәrdir•
mühasibat hesabatında әks olunmayan xәrclәrdir
istehsalın hәcminin dәyişmәsilә dәyişmәyәn xәrclәrdir

mәhsul vahidinin buraxılışına düşәn xәrclәr•
dәyişәn vә sabit xәrclәrin cәmidir
orta sabit vә orta dәyişәn xәrclәrin fәrqidir
mәhsul buraxılışının kәmiyyәtinә vurulmuş son hәdd xәrclәridir
mәhsul vahidinә düşmә hesabı ilә sabit xәrclәrdir
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İqtisadi xәrclәr özünә daxil edir:

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

Orta firmalara bu işçi saylı firmalar aiddir:

Gәlirin әldә edilmәsi mәqsәdilә tәsәrrüfat fәaliyyәti – bu:

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

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

buraxılan mәhsul vahidlәrinin sayına vurulmuş orta ümumi xәrclәrә
mәhsul buraxılışı bir vahid artan halda xәrclәrin artımına•
bir vahidә düşәn mәhsul buraxılışının artımı nәticәsindәn sabit xәrclәrin artımına
sabit vә dәyişәn xәrclәrin cәminә
mәhsul biraxılışı bir vahid artan halda orta sabit xәrclәrin artımına

aşkar vә qeyri  aşkar xәrclәr, o cümlәdәn normal mәnfәәt•
qeyriaşkar xәrclәr, amma aşkar xәrclәri özünә daxil etmir
aşkar xәrclәr, amma qeyri  aşkar xәrclәri daxil etmir
aşkar vә qeyri  aşkar xәrclәr, habilә normal vә üstәlik mәnfәәti
nә aşkar, nә dә qeyriaşkar xәrclәri özünә daxil etmir

ev tәsәrrüfatı
dövlәt
firma•
sadalananlardan heç biri
bank

istesal hәcmi 50dәn 200 dәk
sahәlәrdә işçilәnin sayı 100dәn 500dәk•
әmtәә satışının hәcmini 500dәn 1000dәk
mәnfәәtin hәcminin 50dәn 500dәk
kapitalın hәcmi 100dәn 1000dәk

biznes
sahibkarlıq•
kommersiya
menecment
marketinq

biznes
sahibkarlıq
kommersiya
menecment•
marketinq

biznes
sahibkarlıq
kommersiya
menecment

•
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Baumol vә Uilyamson hansı nәzәriyyәnin müәlliflәridir:

Firmanın davranış nәzәriyyәsi hansı ölkәdә daha geniş yayılmışdır:

Mülkiyyәtçi gündәlik operativ әmәliyyat nәzarәtini vә firmanın fәaliyyәtinin idarә edilmәsini
hәyata keçirir fikiri aşağıdakılardan hansına aiddir:

Firmanın hüquqi şәxs kimi fәaliyyәtini dayandırılmasına sәbәb ola bilәr:

Gәlir vә ya şәxsi mәnfәәt gәtirәn istәnilәn fәaliyyәt növü belә adlanır:

Ticarәt mәnfәәti әldә etmәyә yönümlәnmiş ticarәt fәaliyyәti belә adlanır:

Firmanın işlәrinin gündәlik opirativ idarәedilmәsi peşәkar menecerlәr tәrәfindәn hәyata keçirilir
fikri sәciyyәvidir:

marketinq•

çoxmәqsәdli nәzәriyyә
hәcmin maksimallaşdırılması nәzәriyyәsi
menecer nәzәriyyәsi•
әnәnәvi firma nәzәriyyәsi
izafi dәyәr nәzәriyyәsi

Böyük Britaniya
Almaniya
Kanada
Fransa
Yaponiya•

menecer nәzәriyyәsi
davranış nәzәriyyәsi
artımın maksimallaşdırılması nәzәriyyәsi
yuxarıdakıların heç biri
әnәnәvi nәzәriyyә•

başqa firma tәrәfindәn udulması•
rәqabәt
qovuşma
diversifikasiya
әksmәrkәzlәşdirmә

sahibkarlıq
menecment
kommersiya
biznes•
marketinq

biznes
marketinq
sahibkarlıq
kommersiya•
menecment

menecerial nәzәriyyә üçün•
davranış nәzәriyyәsi üçün
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Mәnfәәtin maksimallaşdırılması – hansı nәzәriyyәyә görә firma fәaliyyәtinin әsas motivi hesab
olunur:

Satışdan gәlirin maksimallaşdırılması hansı nәzәriyyәyә görә firma fәaliyyәtinin әsas motivi
hesab olunur:

Hansı firma nәzәriyyәsi firmanın mәqsәdlәrinin çox olduğunu irәli sürür:

Müasir iqtisadi nәzәriyyәdә dövlәtin iqtisadiyyata aktiv müdaxilәsinin әsas ideoloqu kim olub?

Hansı elmi istiqamәt dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin mәhdudluğunu müdafiә edir?

Monetarist konsepsiyaya әsasәn iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsindә әsas hal nә hesab olunur?

Bazarın uğursuzluqlarına aid deyil:

artımın maksimallaşdırılması nәzәriyyәsi üçün
sadalananlardan heç biri üçün
әnәnәvi nәzәriyyә üçün

әnәnәvi firma nәzәriyyәsi•
hәcmin maksimallaşdırılması nәzәriyyәsi
firmann menecer nәzәriyyәsi
sadalananlardan heç biri
çoxmәqsәdli nәzәriyyә

әnәnәvi firma nәzәriyyәsi
hәcmin maksimallaşdırılması nәzәriyyәsi
firmanın menecer nәzәiyyәsi•
sadalananlardan heç biri
firmanın davranış nәzәriyyәsi

davranış nәzәriyyәsi•
menecer nәzәriyyәsi
әnәnәvi nәzәriyyә
sadalananlardan heç biri
hәmçinin maksimallaşdırılma nәzәriyyәsi

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

keynsçi
marjinal
neoliberal•
marksist
sosial  institusional

antitsiklik tәnzimlәnmә
tәdavüldә pul kütlәsinә nәzarәt•
mәşğulluğun kәmiyyәtinin artırılması
sәmәrәli tәlәbin hәvәslәndirilmәsi
xarici iqtisadi әlaqәlәrin hәvәslәndirilmәsi
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Dövlәtin iqtisadiyyata tәsirinin belә metodu yoxdur:

Dövlәtin iqtisadiyyata dolayı tәsir metoduna aid deyil:

Dövlәtin әsas qollarına nә aid deyil?

Dövlәtin uğursuzluqlarının sәbәbinә aid deyil:

İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi prosesindә dövlәtin qeyrisәmәrәli qәrarlar qәbul etmәsi imkanı
hesab olunur:

Hansı elmi istiqamәt dövlәtin әsas mәqsәdini ticarәtin hәvәslәndirilmәsi vә daxili bazarın
müdafiә edilmәsindә görürdü?

monopolizm
ictimai nemәtlәrin istehsalının olmaması
siyasi proseslәrin qeyri  tәkmilliyi•
informasiya asimmetriyası
xarici effektlәrin mövcudluğu

iqtisadi
hüquqi
inzibati
bütün sadalanan formalar mövcuddur
xarici iqtisadi•

dövlәt sahibkarlığı•
indikativ planlaşdırma
pul  kredit siyasәti
büdcә siyasәti
vergi siyasәti

Qanunvericilik orqanları
Mәhkәmә sistemi
İcra orqanları
Sadalananların heç biri aid deyil
Sadalananların hamısı aiddir•

zәruri informasiya qәrarlarının qәbul edilmәsi mәhdudiyyәti
bürokratiya üzәrindә nәzarәtә mәhdudiyyәt
siyasi proseslәrin qeyritәkmilliyi
bütün sadalananlar aiddir
qeyritәkmil rәqabәtin olması•

dövlәtin « uğursuzluqları»•
loqrollinq
lobbiçilik
informasiyaların assimetrikliyi
siyasi renta

burjua siyasi iqtisadı
fiziokratlar
proletar siyasi iqtisadı
marjinalistlәr
merkantilistlәr•
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Dövlәtin iqtisadiyyata birbaşa tәsir metoduna aid deyil:

Dövlәt optimal qәrar qәbul edә bilmir, çünki sәmәrәsizliyin daxili mәnbәlәri haqqında
mәlumatlıdır. Bu mәnbәlәrә aiddir:

İqtisadi inkişaf nәzәriyyәsinin banisi kimdir?

Dövlәtin özünün qәbul etdiyi qәrarların yaxın vә uzaq perspektivlәrini öncәdәn tam nәzәrә
almağa qabil olmaması belә adlanır:

Mәnfi xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsi metodu kimi vergilәrin çatışmazlığı ondadır ki, vergilәr:

Xarici effektlәrin internallәşmәsi nәzәrdә tutur:

Xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsi yönәlmәlidir:

xüsusi biznesin mәhdudiyyәti
dövlәt sahibkarlığı
indikativ planlaşdırma•
bütün sadalanan metodlar aiddir
qanunverici bazanın yaradılması

byurokratizm
korrupsiya
lobbiçilik
göstәrilәnlәrin heç biri
bütün yuxarıda göstәrilәnlәr•

C.Keyns
M.Fridman
A.Marşal
İ.Şumpeter•
L.Erxard

«dövlәtin iflası»•
informasiyanın asimmetrikliyi
«bazarın iflası»
xarici effekt
bazar qeyrimüәyyәnliyi

qiymәtlәrin yüksәlmәsinә sәbәb olur•
texnologiyanın tәkmillәşdirilmәsini stimullaşdırır
tәnzimlәnmәyә böyük xәrclәr tәlәb etmir
sadalananlar çatışmamazlıq hesab olunmur
dövlәt gәlirlәrinin artmasına sәbәb olur

müsbәt xarici effektlәrin yaranmasını
nemәtlәrin ictimai xәrclәrinin artmasını
nemәtlәrin ictimai faydalılığının azalmasını
xarici effektlәrin lәğvi
xarici xәrclәrin son hәddinin vә faydaların daxiliyә çevrilmәsini•

bazar informasiyalarının asimmetrikliyinin aradan qaldırılmasına
ehtiyatların bölgüsünün optimallaşdırılmasına•
bazar qeyrimüәyyәnliyinin aradan qaldırılmasına
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Nemәtin ictimai istehsal xәrclәrinin fәrdi istehsal xәrclәrindәn fәrqi ondadır ki, sonuncular:

әgәr cәmiyyәt xarici effektlәri inkar edәrsә, nәticәdә:

Mәnfi xarici effektlәr zamanı effektivlik itkilәri onunla әlaqәdardır ki;

Mәnfi xarici effektlәr sәbәbindәn, әmtәә:

Nәyin nәticәsindә mәnfi xarici effektlәr yarana bilәr:

Ehtiyatlar üzәrindә müәyyәn edilmiş mülkiyyәt hüququnun olmaması nәticәsindә baş verir:

әgәr nemәtlәrin istehsalı müsbәt xarici effekt yaradarsa, bu o demәkdir ki:

nemәtlәrin bölgüsünün optimallaşması
iqtisadi risklәrin azaldılmasına

nemәtin hәqiqi istehsal xәrclәrinin yalnız bir hissәsini nәzәrә alır•
normal mәnfәәti özünә daxil etmir
nemәtlәrin ictimai dәyәrini nәzәrә almadan formalaşır
iqtisadi mәnfәәtin әldә olunmasına tәminat vermәk
bazar tarazlığı qiymәtindәn yüksәkdir

ekoloji vәziyyәt pislәşәr
cәmiyyәtin rifah halı aşağı düşәr•
әhalinin xәstәlәnmәsi halları artar
gәlirlәrin bölgüsünün qeyribәrabәrliyinin güclәndirilmәsi
ehtiyatlar bazarının inhisarlaşması artar

kifayәt qәdәr nemәt istehsal olunmamışdır
firmalar minimaldan artıq xәrclәrlә istehsal edirlәr
nemәtlәrin istehsalının artıqlığı möcuddur•
istehlakçılar nemәtlәrә görә artıq pul verirlәr
firmalar nemәtlәri onların son hәdd xәrclәrindәn yüksәk qiymәtә satırlar

istehsal olunmur
hәddәn artıq çox buraxılır vә onun qiymәti artırılır
kifayәt edәcәk miqdarda buraxılmır vә onun qiymәti artırılır
kifayәt edәcәk miqdarda buraxılmır vә onun qiymәtini azaldılır
hәddәn artıq çox buraxılır vә onun qiymәti azaldılır•

az tәminatlı әhaliyә әlavә maddi yardım edilmәsilә
kәnd tәsәrrüfat mәhsulları istehsalçılarına subsidiya verilmәsilә
yeni istilik elektrostansiyaları tikilmәklә•
tibb mәrkәzi tikilmәklә
şәhәr nәqliyyatına yerli büdcәdәn dotasiya verilmәsilә

xarici effektlәrin yaranması•
bazar qeyrimüәyyәnliyi
daxili risklәrә
xarici risklәr
bazar informasiyalarının asimmetrikliyi

dövlәt bu nemәtin istehsalını subsidiyalaşdırmalıdır•
dövlәt effektin xüsusi şәxslәr tәrәfindәn mәnimsәnilmәsinin qarşısını almalıdır
dövlәt bu nemәtin fәrdi istehsalının qarşısını almalıdır
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Nemәtin istehsalı zamanı müsbәt xarici effekt mövcuddursa, bundan nәticә çıxarmaq olar ki;

Xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsi vasitәsi kimi vergilәrin tәdbiq edilmәsinin neqativ nәticәlәrinә
aid deyil:

İstehsalı mәnfi xarici effektlә әlaqәdar olan mәhsula dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәyici vergi
qoyulursa, bu zaman;

Mәnfi xarici effektlәr sәmәrәsizliyә sәbәb olur, çünki;

Xarici effekt yaranır, çünki:

Dövlәtin xarici effektlәri tәnzimlәmәsi tәmin etmәlidir:

İctimai seçim nәzәriyyәsinә görә dövlәt orqanlarının nümayәndәlәri birinci növbәdә maraqlıdır:

mövcud nemәtin istehlakına dövlәt nәzarәt etmәlidir
dövlәt verilmiş nemәtin istehsalı vә istehlakına müdaxilә etmәmәlidir

nemәtin qiymәti yüksәldilmişdır
tәnzimlәyici vergilәr tәdbiq etmәk zәruridir
bu nemәtә hәddәn artıq yüksәk tәlәb mövcuddur
doğru cavab yoxdur
nemәtlәrin istehlakçılarına subsidiyalar verilmәlidir•

xarici effekt yaradan nemәtlәrin qiymәtinin yüksәlmәsi
daha az ziyanlı texnologiyalara keçmәk üçün stimulların yaradılması•
ziyanın azalmasına zәmanәtinin olmaması
bütün göstәrilәnlәr aiddir
göstәrilәnlәrdәn heç biri aid deyil

verilmiş mәhsulun qiymәti yüksәlәr vә onun bazar tәklifinin hәcmi azalar•
firmalar ziyanlı istehsalı dayandırar
mәhsulun qiymәti düşәr vә onun bazar tәklifinin hәcmi artar
dәyişiklik baş vermәz
verilmiş mәhsula tәlәb yüksәlәr

mәnfi xarici effektә sәbәb olan nemәtlәrin istehsalının azalmasına gәtirib çıxaracaq
gәlirlәr xarici mühiti çirklәndirәn firmaların xeyrinә yenidәn bölünür
istehsalçılar son hәdd xәrclәri son hәdd gәlirindәn yüksәk olduğu halda buraxılışı tәşkil edirlәr
mәnfi xarici effektlәr zamanı ictimai son hәdd xәrclәri xüsusi son hәdd xәrclәrindәn çox olur•
mәhsul vahidinin buraxılışın xәrclәr artır

onlar heç kim tәrәfindәn yaradılmayan qazanc vә itkilәrlә әlaqәdardır
onlar inhisarlarla әlaqәdardır
onlar әmtәә istehsalçıları tәrәfindәn yaradılır, dövlәt isә onları ödәmәli olur
onlar orta xәrclәrә aid olmayan sabit xәrclәri göstәrir
xarici qazanc vә itkilәr qiymәtlәrdә әks olunmur•

mәnfi xarici effektlәrin olmamasını
son hәdd ictimai qazancların son hәdd ictimai xәrclәrә bәrabәrliyini•
müsbәt xarici effekt yaradan nemәtlәrin istehsalını maksimumlaşmasını
ümumi rifah halını
son hәdd xüsusi qazancların son hәdd xüsusi xәrclәrә bәrabәrliyini

öz seçicilәrinin rifahının firәvanlığında
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İctimai nemәt deyil:

Bu nemәtlәrә qarışıq nemәtlәr deyirlәr:

İctimai nemәtlәr istehsalı hansı mәnbәlәrdәn maliyyәlәşdirilir?

Rasional secimini potesi kim tәrәfindәn irәli sürülüb?

İctimai üstünlükvermәnin müәyyәnlәşdirilmәsinin tәkmil dövlәt mexanizminin yaradılmasının
mümkün olmaması haqqında müddәa necә adlanır?

İctimai seçim nәzәriyyәsinin siyasi proseslәrә yanaşmasının xüsusiyyәti bundadır:

Xalis ictimai nemәtin elә hәcmi sәmәrәlidir ki:

xarici effektlәrin neytrallaşdırılmasında
öz şәxsi mәnfәәtinin maksimallaşdırılmasında•
tәsәrrüfat riskinin azaldılmasında
insanların ictimai әmtәәlәrlә tәmin edilmәsindә

küçәlәrin işiqlardirilmasi
fundamental elm
ölkәnin müdafiәsi
telefon şәbәkәsinin fәaliyyәti•
hüquqmühafizә orqanlarinin fәaliyyәti

istehlakdan çıxarılmayan vә rәqabәtli olmayan
istehsalı hәm dövlәt, hәm dә özәl bölmәlәr tәrәfindәn maliyyәlәşdirilәn nemәtlәr
istehlakı fәrdi üstünlüklәr verәn, amma xarici effektlәri bütün cәmiyyәtә yayılan nemәtlәr•
müştәrәk müәssisәlәr tәrәfindәn istehsal olunan
istehsalı iqtisadiyyatın bir neçә sahәsi tәrәfindәn tәmin edilәn

dövlәt büdcәsi
dövlәt qeyrikommersiya tәskilatlari
xeyriyyә fondlari
sadalanan mәnbәlәrin heç birindәn
göstәrilәn mәnbәlәrin hamisindan•

E. Klark
P. Samuelson
A. Daynson•
A. Piqu
L. Valras

Errou teoreması•
kompensasiya meyarı
Pareto optimumu
Qossenin Ici qanunu
Valras qanunu

dövlәt büdcәsi vәsaitlәrinin bölgüsü mәsәlәsinә böyük diqqәt yetirilir
ictimai nemәtlәrin ayriayri fәrdlәr arasinda bölgüsü prosesi nәzәrdәn keçirilir
fәrdi maraq ictimai hәyatin әsas tәkanverici motivi kimi nәzәrdәn keçirilir•
dogru cavab yoxdur
ictimai nemәtlәr istehsalinin sәmәrәliliyi tәdqiq olunur
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Sadalananlardan hansı xalis ictimai nemәtlәrә aiddir?

Xalis ictimai nemәtlәrin istehsalındakı qeyrisәmәrәliliyin yaranması aşağıdakı ilә şәrtlәnir:

Hansı halda siyasi qәrarlar Pareto sәmәrәlilik meyarlarına uyğun gәlir.

Xalis ictimai nemәtin xüsusiyyәti hesab olnur:

İctimai nemәtә aid olduğundan hansı sahәni özәllәşdirmәk daha sәmәrәli olardı?

Xalis ictimai nemәtlәrә nә aid deyil?

Kouz teoreminin mahiyyәti ondadır ki;

onu bütün istehlakçilar arasinda bәrabәr bölmәk mümkün olsun
bu zaman hәmin nemәtә mәcmu tәlәb maksimum olsun
istehlakçilarin hamisinin bütün tәlәblәrini ödәmәyә imkan verir
göstәrilәn variantlardın heç biri
bu zaman nemәtdәn istifadәnin son hәdd ictimai faydası onun istehsalina son hәdd xәrclәrinә bәrabәr olsun.•

sahiyyә sistemi
şәhәr ictimai nәqliyyatı
muzeylәr
sadalananların heç biri
hüquqmühafizә sistemi•

belә nemәtlәrә tәlәbin hәdsizliyi
bu nemәtlәrin istehsali üçün son hәdd xәrclәrinin sürәtlә artmasi
istehlakilarin onlardan haqq ödәmәdәn istifadә etmәk imkaninin olmasi•
bütün sadalananlar
cәmiyyәtin idarә edilmәsi metodlarinin inkisaf sәviyyәsinin qәnaәtbәxs olmamasi

әgәr lobbiçilik nәticәsindә qәbul olunursa
әgәr sәs çoxluğu ilә qәbul edilirsә
әgәr maksimum faydalılığı tәmin edirsә
siyasi qәrarlar bu meyara uyğun deyil
әgәr yekdilliklә qәbul edilirsә•

onun satışı aşağı qiymәtә hәyata keçirilir
onun әlavә istehlakçıya tәqdim edilmәsi әlavә xәrc tәlәb etmir•
onun istehsalı daha keyfiyyәtli resursların tәtbiqini tәlәb edir
onun bölgüsü dövlәt nәzarәtindә olmalıdı
onu xüsusi firmalar istehsal edә bilmәz

gәmiqayırma
neft emalı
uzaq yükdaşımaları
şәhәrin su tәminatını•
yeyinti sәnayesi

Milli müdafiә
Tәbii fәlakәtlәrlә mübarizә proqrammı
Hüquqmühafizә sistemi
Kütlәvi xәstәliklәrlә mübarizә proqramı
Muzeylәr•
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Hansı nәzәriyyә ğörә siyasi sfera bazarın növlәrdәn biridir:

İstehlakçıların ictimai nemәtlәrin maliyyәlәşdirilmәsindә iştirakdan yayınmağa meylli olması
nәdәn irәli gәlir?

Xalis ictimai nemәtin xüsusiyyәtlәri ibarәtdir:

İnhisarçı firmanın son hәdd xәrclәri adәtәn mәhsulun qiymәtindәn aşağı olur, ona görә ki;

Aşağıdakı müddәalardan hansı doğrudur:

İnhisarçı firma mәhsulu bir neçә müәssisәdә istehsal edirsә, hәr müәssisәnin buraxılış hәcminin
müәyyәnlәşdirmәk üçün, o aşağıdakı prinsipi rәhbәr tutmalıdır

xarici effektlәr tәnzimlәmәsi üçün vergi vә subsudiyalar tәdliq edilmәlidir
xarici effektlәr tәnzimlәmәsi üçün dövlәt müdaxilәsinin bilavasitә metodlarından istifadә olunmalıdır
xarici effektlәr problemi maraqlı tәrәflәr arasında razılaşma yolu ilә hәll edilә bilәr•
xarici effektlәr dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәlidir
xarici effektlәrin mәnfi nәticәlәri olmur

ictimai seçim•
istehlakçı davranışı
son hәdd faydalılığı
müqayisәli üstünlüklәr
izafi dәyәr

ictimai nemәtlәrin qeyrirәqabәtliliyindәn
ictimai nemәtlәrin qiymәtinin yüksәk olmasindan
bütün ictimai nemәtlәrin vahid stavka ilә ödәnilmәsindәn
dövlәt nәzarәtinin zәifliyindәn
ictimai nemәtlәrin çixarila bilmәmәsindәn•

istehlakçıların sayının çoxalması hәr bir istehlakçı üçün nemәtlәrin faydalılığını azaltmır
o yalnız birgә istehlak oluna bilәr
bir istehlakçı tәrәfindәn onun istehlak edilmәsi başqaları tәrәfindәn istehlakı mәhdudlaşdırmır
bütün sadalanan cavablar doğrudur•
bütün cavablar sәhvdir

әmtәәnin qiymәti maksimaldır
qiymәt son hәdd gәlirindәn aşağıdır
qiymәt son hәdd gәlirindәn yuxarıdır•
son hәdd xәrclәri orta xәrclәrdәn aşağıdır
son hәdd xәrclәri orta xәrclәrdәn çoxdur

tәlәb әyrisi inhisar üçün hәmişә üfüqidir
inhisar hәmişә istehsal üçün qiymәt üzrә elastik olan әmtәәni seçir
inhisar özünün yüksәk sәmәrәliliyi müqabilindә yüksәk mәnfәәt әldә edir
inhisar ümumi mәnfәәtini qiymәt ayrıseçkiliyi tәtbiq etmәklә artıra bilәr•
inhisarlar qiymәtin aşağı düşmәsinә can atır

bütün müәssisәlәr üçün orta uzunmüddәtli istehsal xәrclәrinin bәrabәrliyi
hәr bir müәssisәdә son hәdd xәrclәrinin bazar qiymәtlәrinә bәrabәrliyi
bazar mexanizminә müdaxilә etmәmәk
hәr bir müәssisәdә son hәdd gәliri ilә son hәdd xәrclәrinin bәrabәrliyi•
buraxılışı müәssisәlәr arasında bәrabәr bölmәli



245

246

247

248

249

250

251

İstehlakçının әlavә qazancını bütünlükdә mәnimsәyәn firma:

Bu hallardan hansı inhisarçı rәqabәtә uyğundur?

Hansı müddәa düzdür:

Hansı müddәa düzgün deyil?

Tәsdiq olunanlardan hansı doğrudur:

Tәlәb әyrisinin sınıq şәkli oliqopolist firma üçün mütlәq güman olunur:

İnhisarçı rәqabәtin inhisarla oxşarlığı ondadır ki;

bazarı inhisarlaşdırır
maksimum yüksәk qiymәtlә satır
tәkmil qiymәt diskriminasiyası hәyata keçirir•
bazarın seqmentlәşmәsini hәyata keçiri
yüksәk gәlirin maksimullaşdırılmasına çalışır

çoxlu miqdarda fermerlәr bazarda eyni qiymәtlә kartof tәklif edirlәr
şәhәrdә bir neçә supermarketlәr
avtomobil şinlәri bazarında bir neçә iri firma fәaliyyәt göstәrir
bazarda telekommunikasiya xidmәtlәri göstәrәn vahid firma fәaliyyәt göstәrir
bazarda çoxlu miqdarda satıcılar nisbәtәn oxşar qiymәtlәrlә ayaqqabı tәklif edirlәr•

oliqopolist firmaların rәqabәti daha çox qiymәtlә, nәinki qeyriqiymәt vasitәlәrlә hәyata keçirilir
inhisarçı rәqabәt şәraitindә firma hәmişә iqtisadi mәnfәәt әldә edir
tәkmil rәqabәtә nisbәtәn oliqopolik bazarda qiymәtlәr daha az sabitdir
inhisarçı rәqabәt şәraitindә eynicinsli mәhsullar istehsal olunur
әgәr oliqopolist firma mәhsulun istehsal hәcmini vә ya qiymәti dәyişәrsә bu rәqib firmaların mәnfәәtinә vә
satışın hәcminә tәsir edir

•

tәkmil rәqabәt bazarında firmalar daha çox müxtәlif әmtәәlәr tәklif edir, nәinki inhisarçı rәqabәt şәraitindә•
oliqopoliya şәraitindә firma davranışının daha dәqiq modeli tәlәbin «sınıq» әyrisi modeli hesab olunur
inhisarçı rәqabәt şәraitindә resurslardan istifadәnin sәmәrәliliyinә nail olunmur
inhisarçı rәqabәt şәraitindә mәhsulun differensiasiyası mövcuddur
oliqopoliya vә inhisar rәqabәti şәraitindә istehsalın hәcmi aşağı, qiymәtlәr isә yuxarı olur, nәinki tәkmil
rәqabәt şәraitindә

oliqopolik bazarda tәkmil rәqabәt şәraitindәn fәrqli olaraq qiymәtlәr daha az dayanıqlıdır
firma inhisar rәqabәti şәraitindә hәmişә iqtisadi mәnfәәt әldә edir
inhisar rәqabәtindә istehsal sәmәrәliliyinә nail olunmur•
inhisarçı rәqabәtdә mәhsulun differensiyası yoxdur
oliqopoliya şәraitindә resursların sәmәrәli bölgüsünә nail olunur

son hәdd xәrclәri әyrisindә qırılma
son hәdd gәliri әyrisindә qırılma•
ki, firmanın davranışı optimaldır
ki, firma öz mәhsullarının qiymәtini dәyişdirir
ki, әmtәәnin qiymәti son hәdd gәlirindәn yuxarı ola bilmәz

firmalar iqtisadi mәnfәәt әldә edirlәr
firmalar sahәyә tam nәzarәt edirlәr
firmalar bazar hökmüranlığına malikdirlәr•
sahәdә iri firmalar fәaliyyәt göstәrir
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İnhisarçı rәqabәt şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn firmalar üçün әsas rәqabәt obyekti:

Uzunmüddәtli dövrdә inhisarçı rәqabәt bazarında tarazlıqla uzunmüddәtli dövrdә tәkmil rәqabәt
bazarında tarazlığın oxşarlığı ondadır ki;

Bertranın duopoliya modelinin xüsusiyyәti ondadır ki;

Kurnonun duapoliya modelinin xüsusiyyәti ondadır ki;

Kartel yaranması ehtimalı o zaman böyük olar ki, bu zaman:

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı düzgün deyil:

Tәbii inhisarların adilәrdәn fәrqi:

әmtәәlәrә tәlәbin mütlәq elastikliyi mövcuddur

әmtәәnin kefiyyәti vә onun qiymәti
bazar payı vә satışın hәcmi•
satışın hәcmi vә әmtәәnin kefiyyәti
firmanın reklam kompaniyaları
әmtәәnin qiymәti vә bazar payı

bazar qiymәtlәri son hәdd xәrclәrinә bәrabәrdir
firmalar әmtәәlәri eyni bir qiymәtә satırlar
bazarın bәrabәr paylara bölünmәsi mövcuddur
bütün cavablar doğrudur
firmalar iqtisadi mәnfәәt әldә etmirlәr•

firmaların mәhsulları bircinsdir
firmalar mәnfәәtin maksimumlaşdırmasına yönәlmişlәr
qәrarların birgә qәbul edilmәsi qaydası
qiymәtlәr әvvәlcәdәn verilәndir•
firmaların buraxılışının hәcmi әvvәlcәdәn verilәndir

firmalar kartel müqavilәsi bağlayırlar
qiymәtlәr әvvәlcәdәn verilәndir
firmaların son hәdd xәrclәri bәrabәrdir
firmaların mәhsulları bircinslidir
firmaların buraxılışlarının hәcmi әvvәlcәdәn verilәndir•

firmaların mәhsulları daha çox fәrqlәnir
tәlәb daha yüksәk templә artır
firmalar istehsal xәrclәrinin kәmiyyәtinә görә çox az fәrqlәnirlәr•
bütün göstәrilәnlәr doğrudur
bazar elastikliyi daha yüksәk olur

inhisarlar üçün qısamüddәtli vә uzunmüddәtli dövrlәr arasında heç bir fәrq yoxdur
inhisar şәraitindә firma vә sahә anlayışı eynidir
eyni әmtәәnin müxtәlif qiymәtlәrlә satışı qiymәt diskriminasiyası adlanır
inhisarlar öz әmtәә istehsalına can atır vә qiymәt tәyin etmәk istәyirlәr
inhisar hәmişә mәnfәәt әldә edir.•

yüksәk mәnfәәti ola bilmәz
MC = MR nöqtәsindә tarazlıq qәrarlaşmır
son xәrclәr yuksәk deyil•
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İnhisarçı firmanın tәklif әyrisi hansı şәklindә olur:

Aşağıdakı müddәalardan hansı doğru deyildir:

Tәbii inhisar üçün xarakterik deyil:

İnhisarçı firmanın tarazlığını hansı şәrtlәr әks etdirir:

İnhisarçı firma üçün tәlәb qrafiki vә son hәdd gәliri qrafiki necә yerlәşmişlәr?

Uzunmüddәtli dövrdә inhisarçı bazarda tarazlıq o demәkdir ki;

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

•
hәmişә iqtisadi mәnfәәt var
son hәdd gәliri mәhsulun qiymәtinә bәrabәrdir

yüksәlәn әyri
üfüqi xәtt
enәn әyri
inhisarçı firmanın öz tәklif әyrisi yoxdur•
şaquli әyrisi

son hәdd gәliri son hәdd xәrclәrinә bәrabәr olanda inhisar öz gәlirini maksimallaşdırır
inhisar üçün tәlәb әyrisi hәmişә üfüqidir•
dövlәt tәrәfindәn tәbii inhisarlara nәzarәt zәruridir
bütün tәsdiqlәr sәhfdir
bütün tәsdiqlәr doğrudur

yüksәk ilkin kapital qoyuluşu
aşağı son hәdd xәrclәri
yüksәk sabit xәrclәr
bütün sadalananlar tәbii inhisarlar üçün xarakterikdir
onun mәhsuluna aşağı tәlәb•

MC = MR = AC = P
MC < MR = P
MC = MR < AC < P•
AC = MP
AC = MC < MR

tarazlıq nöqtәsindә kәsişirlәr
tәlәb qrafiki son hәdd gәliri qrafikindәn yuxarıdan keçir•
üstüstә düşür
qrafiklәr paraleldir
tәlәb qrafiki son hәdd gәliri qrafikindәn aşağıda keçir

әmtәәlәr son hәdd xәrclәrinә bәrabәr qiymәtә satılır
әmtәәlәr son hәdd xәrclәrindәn yüksәk qiymәtә satılır•
әmtәәlәr son hәdd gәlirlәrinә bәrabәr qiymәtә satılır
әmtәәlәr tәkmil rәqabәt şәraitindә olan qiymәtlәrә satılır
әmtәәlәr orta xәrclәrә bәrabәr qiymәtә satılır

İnhisar şәraitindә «firma» vә «sahә» anlayışları eynidir
İnhisar şәraitindә resurslar sәmәrәli bölünür•
İnhisarçı firma öz mәnfәәtini maksimallaşdırmağa çalışır
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Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Tәbii inhisar dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәlidir,cinsi әks halda:

İstehsal hәcminin artması ilә inhisarlar üçün qaçırmazdır:

Deyilәnlәrdәn hansı doğrudur?

Xalis investisiyalar ümumilәrdәn nәyin miqdarı qәdәr fәrqlәnir?

Müәssisәnin cari xәrclәrinә hansı mәsrәflәr aid deyildir?

İnhisarçı firmanın tәlәb әyrisi mәnfi maillikli olur
İnhisarçı firmanın tәlәb әyrisi son hәdd gәliri әyrisindәn yuxarıda yerlәşir

İnhisarçı rәqabәt şәraitindә firmanın qısamüddәtli dövrdә davranışı inhisarın davranışı ilә eynidir
İnhisarçı rәqabәt şәraitindә firmanın uzunmüddәtli dövrdә davranışı tәkmil rәqabәtli firmanın davranışı ilә
eynidir
Duopoliya – oliqopoliyanın formasıdır
İnhisarçı rәqabәt zamanı resursların sәmәrәli bölgüsünә çatılmır
İnhisarçı rәqabәt zamanı istehsal sәmәrәliliyinә çatılır•

Tәklifin sınıq әyri modeli oliqopoliya şәraitindә bazar qiymәtlәrinin sabitliyini әks etdirir
Bertran modelinә görә oliqopolist firmalar qiymәti müәyyәnlәşdirirlәr, istehsal hәcmini isә bazar
müәyyәnlәşdirir
Kurno modelinә görә oliqopolist firmalar istehsal hәcmini bazarda müәyyәnlәşmiş qiymәtә görә seçirlәr
Oliqopoliya üçün öz aralarında razılaşma sәciyyәvidir
Ştakelberq modelinә görә oliqopolist sahәdә lider firma ola bilmәz•

ehtiyatların soyğunçuluqla istifadәsi boş verә bilәr
başqa firmalar sahәyәdaxil ola bilmәyәcәk
tәklif optimal hәcmdәn az olacaq•
firma itkilәrlә üzlәşәcәk
mәhsul artıqlığıbaş verәcәk

onların mәnfәәtinin artması
onların son hәdd gәlirinin azalması•
onların ümumi gәlirlәrinin azalması
onların mәhsullarının qiymәtinin yüksәlmәsi
onların son hәdd xәrclәrinin azalması

İnhisar şәraitindә ictimai sәmәrәliliyә çatılır
Tәbii inhisarların dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsinә ehtiyacı yoxdur
İnhisar şәraitindә istehsal sәmәrәliliyinә çatılmır•
İnhisarçı qiymәt adәtәn inhisarçı firmanın son hәdd gәlirindәn aşağı olur
İnhisar zәrәr çәkә bilmәz

amortizasiya•
mәnfәәt
mәnәvi aşınma
fiziki aşınma
orta istehsal xәrclәri

avadanlığın alınması xәrclәri•
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Sәnaye kapitalının hәrәkәti hansı formadan başlanır:

Sәnaye kapitalının belә forması mövcud deyil:

әmәk predmetlәri vә iş qüvvәsi birlikdә nә adlanır?

Maliyyә investisiyaları – bu:

Avadanlığın aşınması artdıqça amortizasiya fondu:

İstehsal olunmuş mәhsulun әsas vә dövriyyә kapitalına nisbәti ifadә edir:

Diskontlaşdırılmış dәyәr niyә hesablanır:

•
әsaslı tikinti xәrclәri
ictimai fondlara ödәmәlәr
әmәyin ödәnilmәsi xәrclәri
kapitalın alınmasına çәkilәn xәrclәr

pul•
әmtәә
mәhsuldar
kapitalın fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdәn asılıdır
adları çәkilәnlәrin heç biri ilә

qeyrimәhsuldar•
әmtәә
pul
yuxarıda adları çәkilәn bütün formalar mövcuddur
mәhsuldar

dövriyyә kapitalı•
insan kapitalı
yalançı kapital
nizamnamә kapitalı
әsas kapital

dövlәt investisiyaları
Maliyyә Nazirliyinin hәyata keçirdiyi investisiyalar
vәsaitin qiymәtli kağızlara qoyuluşu•
qeyridövlәt investisiyaları
bank krediti hesabına hәyata keçirilәn investisiyalar

әvvәl artacaq, sonra azalacaq
azalmayacaq
dәyişilmәyәcәk
әvvәlcә azalacaq, sonra isә artacaq
artacaq•

fondtutumunu
kapitalın son hәdd mәhsulunu
amortizasiya normasını
әmәk mәhsuldarlığını
fondverimini•

kapitalın dövriyyә sürәtini ölçmәk üçün

•



280

281

282

283

284

285

286

Mikroiqtisadi tәhlildә istehsal elәdikdә nә başa düşülür:

Texnoloji sәmәrәlilik – bu:

әsas kapitalın dәyәrinin istifadә olunan әmәk ehtiyatlarının sayına nisbәti nәyi göstәrir?

İnvestisiyaların tәkrar istehsal strukturu göstәrir:

İnvestisiya mәnbәyiinә aid deyil:

Yeni әsas fondların әsas fondların ümumi dәyәrindә faizlә yeri adlanır:

әsas kapitalın dәyәrini onun işlәmә müddәtinә bölsәk, aşağıdakının kәmiyyәtini alarıq:

müxtәlif vaxtlarda baş verәn hәrclәri vә nәticәlәri müqayisә etmәk üçün•
amortizasiya normasını hesablamaq üçün
bütün yuxarıda sadalananlar üçün
әsas vә dövriyyә kapitalı arasındakı nisbәti aydınlaşdırmaq üçün

bazar tәlәbinә cavab verә bilәn nemәtlәrinin yaradılması prosesidir;•
maddi nemәtlәrin yaradılması prosesidir;
istehsal ehtiyatlarının nemәtә çevrilmәsi prosesi;
texnoloji proseslәrin cәmidir
ehtiyatların mәhdudluğu probleminin hәll edilmәsmi vasitәsidir;

istehsal xәrclәrinin azaldılmasının әn yaxşı üsuludur
istehsalatda işçilәrin maşınlar vә avadanlıqla әvәz edilmәsinin әn yaxşı üsuludur
mövcud şәraitdә әn qabaqcıl texnologiyanın tәtbiqidir
әn mümkün istehsal resurslarının istifadә edilmәsi imkanıdır
mәhsul buraxılışının müәyyәn hәcmini tәmin etmәk üçün istehsal amillәrinin әn yaxşı uzlaşdırılmasıdır•

illik amortizasiyanı
amortizasiya norması
fondverimini
әmәk mәhsuldarlığını
әmәyin fondlarla yüklәnmәsini•

başa çatmış vә başa çatmamış tikintilәr arasında nisbәti
investisiyaların regionlar üzrә bölgüsünü
investisiyaların sahәlәr üzrә bölgüsünü
investisiyaların fәal vә passiv elementlәri arasında nisbәti
ümumi vә xüsusi investisiyalar arasında nisbәti•

mәnfәәt
sәhmlәrin buraxılışı vә satışından vәsaitlәr
bank kreditlәri
sadalananların hamısı investisiya mәnbәyi ola bilәr
dividendlәr•

aşılanma әmsalı
sıradan çıxma әmsalı
tәzәlәnmә әmsalı•
fond verimi
amortizasiya norması

amortizasiya fondu

•
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İllik amortizasiyanın әsas kapitalın dәyәrinә faizlә nisbәti aşağıdakı kәmiyyәti verir:

Xalis investisiyalar vә amortizasiyanın cәmi:

Riskin dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәsi metodlarına aid deyil:

Asimmetrik informasiyanın azaldılması üsullarına aid deyil:

әgәr iqtisadi subyekt müxtәlif şirkәtlәrin sәhmlәrini alırsa, onun belә davranışı necә adlanır?

Bu vә ya digәr qәrarların bütün mümkün nәticәlәri ehtimallarının cәmi necә adlanır:

Risklәrin idarә olunması metodlarına aiddir:

illik amortizasiya•
amortizasiya norması
kapitalın son hәdd mәhsulu
fond verimi

amortizasiya fondu
fond tәchizatı
fond verimi
kapitalın son hәdd mәhsulu
amortizasiya norması•

әsas kapitaldır
ümumi investisiyalardır•
dövriyyә kapitalıdır
diskontlaşdırılmış dәyәrdir
mәnәvi aşınmadır

dispersiyanın hesablanması
son hәdd faydalılığının hesablanması•
hamısı daxildir
standart kәnarlaşmaların kәmiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
gözlәnilәn kәmiyyәtin hesablanması

istehlakçılar vә sahibkarlar ittifaqlarının fәaliyyәti
iqtisadi fәaliyyәtin lisenziyalaşdırılması
әmtәәlәrin standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılması
bütün sadalananlar aiddir
reklam fәaliyyәti•

neqativ seçim
riskin diversifikasiyası•
riskdәn sığortalanma
doğru cavab yoxdur
riskdәn yayınama

gözlәnilәn kәmiyyәt•
ehtikarlıq riski
xalis risk
düzgün cavab yoxdur
dispersiya

göstәrilәn bütün metodlar•
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Hansı şәrtlәr riskdәn sığortalanmanı sığortaçı üçün әlverişsiz edir:

Riskә meiyili olmayan istehlakçılar üçün nәzәrdә tutulmuş yeni әmtәәlәr bazara çıxarmış firma
nә etmәlidir:

Bazar qeyrimüәyyәnliyinin nәticәlәrinә aid deyil:

Asimmetrik informasiyanın nәticәlәrinә aid deyil:

İnformasiyanın asimmetrikliyini azaldan bazar siqnallarına aid deyil:

Riskdәn yayınma metoduna aid deyil:

Riskin vaxta görә bölgüsü, investisiyaların diversifikasiyası, göndәriş vә satışın diversifikasiyası

•
risklәrdәn yayınma metodu
risklәrin lokallaşdırılması metodu
adları çәkilәn metodların heç biri
risklәrin kompensasiyası metodu

sadalanan şәrtlәrin heç biri
sığortaçıların birgә mәsuliyyәti
sığorta hadisәsinin az ehtimal olunması
yüksәk mәnәvi riskin olması•
gözlәnilәn itkilәrin az ölçüdә olması

qiymәti azaltmalı
müqayisәli reklam hәyata keçirmәli
keyfiyyәtә әlavә zәmanәtlәr tәqdim etmәli
sadalananlardan heç birini
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı•

optimal qәrarın qәbul edilmәsi•
müxtәlif iqtisadi sübyektlәr üçün qәrar qәbul edilmәsi şәrtlәrinin bәrabәr olmaması
әlavә transaksion xәrclәr
bütün sadalananlar aiddir
firmaların ümumi strateji davranışa meyilliyi

qiymәt diskriminatsiyası
qiymәtlәrin mövsümi tәrәddüdlәri•
istehsalçı tәrәfindәn mәnfәәtin alınmaması
bütün sadalananlar aiddir
әmlak bazarının fәaliyyәtindә sәmәrәliliyin azalması

әmtәәlәrin qiymәti
istehsalçılara keyfiyyәt sertifikatlarının verilmәsi
ticarәt nişanı
qarantiya müddәtinin müәyyәn olunması
reklam xәrclәrinin kәmiyyәti•

etibarlı tәrәfdaşlardan imtina etmәk
investisiyaların diversifikasiyası•
riskli layihәlәrdәn imtima etmәk
bütün sadalananlar aiddir
tәsәrrüfat riskinin sığortalanması
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bütün bunlar nәyin metodlarıdır:

Vençur müәssisәlәrin yaradılması:

Risk ibarәt ola bilәr:

Riskin bir neçә layihә vә ya әmtәә arasında bölüşdürülmәsi yolu ilә azaldılması metodu adlanır:

Dövlәtin ictimai istehsalı yönümlәtmәk prosesi belә adlanır:

Keynçi yanaşmaya әsasәn dövlәtin iqtisadi tәnzimlәnmәsinin әsas mәqsәdi hesab olunur:

Dövlәtin gücünün әhalinin rifahında, müdafiә qüdrәtindә vә dövlәtә etibar etmәyindә kimi
görürdü?

riskdәn yayınma
riskin dissipasiyası•
riskin lokallaşdırılması
riskin sığortalanması
riskin kompensasiyası

riskin sığortalanması
riskin kompensasiyası
riskin dissipasiyası
riskin lokallaşdırılması•
riskdәn imtina

әldә olunan nәticәnin nәzәrdә tutulandan kәnarlaşmasında
nәzәrdә tutulmuş hәcmdә mәqsәdә nail olunmadıqda
itkilәrin olması mümkünlüyündә
mülkiyyәtin itirilmәsinin mümkünlüyündә
bütün göstәrilәnlәrdә•

riskdәn yayınma
riskin sığortalanması
riskin lokallaşdırılması
riskin kompensasiyası
riskin diversifikasiyası•

fiskal siyasәt
hüquqi tәnzimlәmә
indikativ planlaşdırma•
dövlәt sahibkarlığı
innovasiya siyasәti

dünya bazarında ekspansiya
iqtisadi artım vә inflyasiyanın aşağı sәviyyәsi
tsikli tәrәddudlәrin olmaması
stabil iqtisadi artım vә mәşğulluğun yüksәk sәviyyәsi•
mәşğulluğun yüksәk sәviyyәsi vә inflyasiyanın aşağı sәviyyәsi

Makiavelli
Aristotel
İbn Xәldun
Konfutsi•
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Fiziokratların fikrincә, dövlәtin funksiyasına aid deyil:

Dövlәtin minimal funksiyasına aid deyil:

Aşağıda qeyd olunanlardan hansı iqtisadi siyasәtin mәqsәdinә aid deyil:

Dövlәtin bazara birbaşa tәsiri alәtini göstәrin:

Qloballaşma şәraitindә meyil meydana gәlir:

Keynisin dövlәt tәnzimlәnmәsi konsepsiyası hansı ölkәnin hökumәtinin hansı iqtisadi siyasәtindә
daha dolğun tәdliq edilmişdir:

Dövlәtin maksimal funksiyasına aiddir:

Platon

ictimai xarakter daşıyan müәssisәlәrin saxlanılması
ümumi tәhsil
bütün sadalananlar aiddir
mülkiyyәtin müdafiәsi
ticarәtin tәnzimlәnmәsi•

antitsiklik tәnzimlәnmә•
antiinhisar tәnzimlәnmә
xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsi
pul tәdavülünün sәmәrәli tәşkili
ictimai nemәt istehsalının tәmin edilmәsi

dövlәt büdcәsinin kәsiri•
mәşğulluğun yüksәk sәviyyәsi
qiymәtin stabilliyi
iqtisadi artım
milli valyutanın dayanıqlığı

millilәşdirmә, özәllәşdirmә
dövlәt alışmaları
mәqsәdli maliyyәlәşdirmә
bütün sadalananlar•
sadalananlardan heç biri

iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin zәiflәmәsi
iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin güclәnmәsi
dövlәtin sosial funksiyalarının güclәnmәsi
dövlәtin sosial funksiyalarının zәiflәmәsi
iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi üzrә dövlәtin funksiyalarının bir hissәsinin dövlәtlәrarası sәviyyәyә köçürülmәsi•

F.Ruzveltin ABŞda•
M.Tetçerin Böyükbritaniyada
U.Çerçilin Böyükbritaniyada
Q.Kollun Almaniyada
R.Reyqanın ABŞda

dünya bazarında milli mәnafelәrin reallaşması
gәlirlәrin yenidәn bölgüsü
antiinflyasiya siyasәti

•
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İqtisadiyyatın bazar tәşkilinin çatışmamazlıqlarından birini göstәrin:

Bazar iqtisadiyyatının dövlәtә xas olmayant funksiyanı göstәrin:

әhali gәlirlәrinin yenidәn bölgüsü dövlәtin funksiyalarından hansına aiddir:

İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәmәsi istiqamәtlәrinә aid deyil:

Milli maraqların dünya iqtisadiyyatında realizә olunmasına daxil deyil:

Pareto  sәmәrәli buraxılışının çatdığı nöqtәdә:

İstehsal sәmәrәliliyinә vә ehtiyatların sәmәrәli bölgüsünә nail olunur:

bütün sadalananlar•
sadalananlardan heç biri

ictimai nemәtlәrin istehsalını tәmin etmir•
әmtәә  pul balanslaşdırılması
azad qiymәtqoyma
subyektlәrin iqtisadi bәrabәrliyi
resursların bazar qanunlarına uyğun bölgüsü

fiskal siyasәtin hәyata keçirilmәsi
qiymәtlәrin mәrkәzlәşdirilmiş şәkildә tәyin edilmәsi•
bazarın mәnfi tәrәfinin kompensasiya edilmәsi
bazar münasibәtlәri iştirakçılarının sosial qarantlarının tәmin edilmәsi
işsizliyin azaldılmasına dair tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi

institusional funksiya
iqtisadi stabilliyin qorunması
sosial funksiya•
rәqabәtli mühitin qorunması
xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsi

regional siyasәt
sosial siyasәt
institusional siyasәt
xarici iqtisadi siyasәt
sadalananların hamısı aiddir•

valyuta mәzәnnәlәrinә tәsir
kapitalın beynәlxalq hәrәkәti üzәrindә nәzarәt
dövlәtin müәyyәn xarici ticarәt siyasәtinin aparılması
iş qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyası üzәrindә nәzarәt
antiinflyasiya siyasәtinin aparılması•

transformasiyanın son hәdd norması әvәzlәmәnin son hәdd normasına bәrabәrdir•
bütün istehsal amillәrinin son hәdd mәhsulları bәrabәrdir
son hәdd xәrclәri son hәdd gәlirinә bәrabәrdir
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә buraxılışın Pareto sәmәrәliliyinә nail olunmasına mümkün deyil
bütün nemәtlәrin son hәdd faydalılığı bәrabәrdir

tәkmil rәqabәt şәraitindә•
inhisarçı rәqabәt şәraitindә qısamüddәtli dövrdә
inhisarçı rәqabәt şәraitindә uzunmüddәtli dövrdә
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İctimai rifah funksiyasını qurmaq mümkün deyil fikri hansı nәzәriyyәyә mәxsusdur?

İqtisadiyyat sәmәrәli işlәyirsә istehsal imkanları qrafikindә bu nemәtlәr dәstinin harada әks
olunması demәkdir:

Aşağıdakılardan mövcud ehtiyatlar şәraitindә mili iqtisadiyyatın istehsal imkanlarını artıranını
göstәrin:

Aşağıdakılardan iqtisadiyyatda ümümi iqtisadi sәmәrәliliyә nail olmağın meyarı olanını göstәrin:

Aşağıdakı şәrtlәr yerinә yetirildikdә iqtisadiyyat ümumi bazar tarazlığı vәziyyәtindә olur:

Tәkmil rәqabәt şәraitindә ümumi müvazinat zamanı:

Pareto – optimallığın bütün şәrtlәri tәmin olunur:

heç vaxt nail olunmur
oliqopoliya şәraitindә

Eqalitarizm
Utilitarizm
Libertarizm•
Keynsçilik
Monetarizm

istehsal imkanları әyrisindәn aşağı nöqtәsi
istehsal imkanları әyrisindәn yuxarıda yerlәşәn nöqtәsi
istehsal imkanları әyrisi üzәrindәki nöqtәdә•
iqtisadiyyatın sәmәrәliliyi istehsal imkanlarından asılı deyil
istehsal imkanları әyrisini tam yarı bölәn nöqtәsi

göstәrilәnlәrdәn heç biri
ümumi daxili mәhsulun material tutumunun artırılması
ümumi daxili mәhsulun enerji tutumunun azaldılması•
işsizliyin sәviyyәsinin yüksәlmәsi
faydalı qazıntılar mәdәnlәrinin tükәnmәsi

ölkәdә mövcud olan bütün istehsal ehtiyatları istifadә olunması
transformasiyanın son hәdd norması vә әvәzlәmәnin son hәdd normalarının bәrabәr olması•
bütün firmaların iqtisadi mәnfәәt әldә etmәsi
bütün tәlәbatların tam ödәnilmәsi
mәhsul artdığının mövcudluğu

bütün әmtәә bazarları fәrdi tarazlıq vәziyyәtindә olduqda
bütün istehsal ehtiyatları sәmәrәli ismtifadә olunduqda
bütün bazar iştirakçıları öz mәqsәd funksiyalarını maksimumlaşdırdıqda
göstәrilәn bazar tarazlığının şәrtlәri deyil
bütün göstәrilәn şәrtlәr doğrudur•

hәr bir ehtiyatın son hәdd mәhsulu vә ehtiyatın qiymәtinә bәrabәrdir
hәr bir istehlakçı üçün istehlak olunan hәr bir nemәtin son hәdd faydalılığı hәmin nemәtin qiymәtinә
bәrabәrdir
hәr bir istehlakçı üçün istehlak olunan bütün nemәtlәrin son hәdd faydalılığı hәmin nemәtәlrin son hәdd
xәrclәrilә mütәnasibdir

•
ümumi tarazlıq şәraitindә bütün sadalananlar mövcuddur
hәr bir mәhsulun ümumi xәrclәrinin onun qiymәtinә nisbәti mәhsulun son hәdd faydalılığına bәrabәrdir
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İki iqtisadi fәrd әmtәәlәrini mübadilә edәrsә, onlardan hәr biri qazanır, çünki:

İctimai rifah funksiyasının fәrdi faydalılıq funksiyalarının cәmi olması haqqında tәsәvvür
sәciyyәvidir:

Bazar mexanizmi sәmәrәli bölgünü tәmin edir, lakin tәmin edә bilmir:

Rәqabәtli bazar hәmişә sәmәrәli bölgünü tәmin edir, hәr hansı rәqabәtli müvazinәt isә Pareto –
sәmәrәlidir. Bu:

Nemәtlәrin Pareto  sәmәrәli bölgüsünün әldә edilmәsi göstәrir ki:

Sәmәrәliliyin kompensasiyalı meyarı ibarәtdir:

tәnzimlәnәn inhisarlarda
inhisarçı rәqabәtdә
tәkmil rәqabәtdә•
duopoliya
oliqopoliyada

әmtәәlәrin ümumi hәcmi artır
ümumi istehsal xәrclәri azalır
ümumi faydalılıq artır•
onların mәcmu gәliri artır
istehsalın ümumi hәcmi artır

eqalitarizm üçün
utilitarizm üçün•
libertarizm üçün
düzgün cavab yoxdur
monetarizm

fәrdi tarazlığı
ümumi tarazlığı
әdalәtli bölgünü•
bütün sadalananlar tәmin etmәyә qadirdir
Pareto – sәmәrәliliyi

rifahın birinci teoremidir•
ümumi tarazlıq şәraitidir
rifahın ikinci teoremidir
qismәn tarazlıq şәraitidir
sәmәrәlilik meyarıdır

nemәtlәrin bәrabәr bölgüsü alınmışdı
rifahın maksimum sәviyyәsi alınmışdı
nemәtlәrin sәmәrәli bölgüsü alınmışdı•
istehsalın optimal sәviyyәsinә nail olunmuşdur
nemәtlәrin qeyri sәmәrәli bölgüsü alınmışdı

bir fәrdlәrin ümumi faydaları digәrlәrinin ümumi itkilәrindәn artıq olduğu halda sәmәrәlilik әldә olunur•
istehlak olunan nemәtlәrdәn bütün fәrdlәr eyni faydalılıq әldә edir
bir fәrdin vәziyyәtini pislәşdirmәdәn, başqa fәrdin vәziyyәtini yaxşılaşdırmaq mümkün deyil
resursların vә gәlirlәrin sәmәrәli bölgüsünә nail olunur
cәmiyyәtin bütün üzvlәrinin ümumi rifahı maksimumlaşır
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Yığımın olmadığı fәrz edilәrsә, tәlәb yaradan bütün nemәtlәrin ümumi dәyәri hәmişә tәqdim
olunan iqtisadi nemәtlәrin ümumi dәyәrinә bәrabәrdirsә, bu tәsdiqlәnmә necә adlanır?

Gәlirlәrin qeyribәrabәrliyi göstәricilәrinә aid deyil:

Sosial әdalәt nәzәriyyәlәrinә aid deyil:

әgәr bir fәrdin vәziyyәtini digәrinin vәziyyәtini pislәşdirmәdәn yaxşılaşdırmaq mümkün deyilsә
bölgü sәmәrәlidir . Bu müddәa adlanır:

Ayrıca şәxsin müәyyәn dövr әrzindә aldığı pulun miqdarı, bu :

Vergilәr ödәnildikdәn sonra yerdә qalan, şәxsi gәlirin hissәsi – bu:

Ev tәsәrrüfatlarının sәrәncamına daxil olan milli gәlir hissәsi nәdәn ibarәtdir?

rifahın birinci teoremi
Valras qanunu•
Pareto optimum
Qossenin birinci qanunu
rifahın ikinci qanunu

Cinni әmsalı
әmәk mәhsuldarlığı әmsalı•
Atkinson indeksi
Lorens әyrisi
desil әmsalı

libertarizm
utilitarizm
monetarizm•
bütün sadalananlar aiddir
eqalitarizm

Pareto әmsalı•
әdalәtlilik әmsalı
kompensasiya әmsalı
Cini әmsalı
Atkinson indeksi

real gәlir
milli gәlir
faktiki gәlir
minimal gәlir
nominal gәlir•

sәrәncamda qalan gәlir•
real gәlir
mәcmu gәlir
minimum gәlir
şәxs әmanәt

ümumi gәlirdәn
şәxsi istehlak xәrclәrindәn
gәlir amilindәn
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Gәlirlәrin bazar bölgüsü tәmin etmir:

Bazar iqtisadiyyatına xarakterikdir:

İnsanın müәyyәn dövrdә aldığı vәsait, bu onun:

Real gәlir – bu:

Gәlirlәrin yenidәn bölgüsünün dövlәt siyasәti istifadә edir:

Yenidәn bölgü qaydasında ehtiyacı olan vәtәndaşlara dövlәt büdcәsindәn әvәzsiz pul ödәmәlәri
adlanır:

Amil gәlirlәrә aid deyil:

şәxsi yığımdan
şәxsi gәlirdәn•

iqtisadi әdalәti
faktor gәlirlәrin alınmasını
sosial әdalәti•
yüksәk gәlirlәrin alınmasını
sәmәrәliliyi

gәlirlәrin yüksәk sәviyyәsi
gәlirlәrin qeyribәrabәrliyi•
gәlirlәrin tәqribәn eyniliyi
gәlirlәrin sәviyyәsindә sәrt tәrәddüdlәr
gәlirlәrin aşağı sәviyyәsi

firavanlıq sәviyyәsi
gәliri•
sәrvәti
әmәkhaqqı
kapitalı

әmәk fәaliyyәtindәn gәlir
il әrzindә әldә edilәn ümumi gәlir
insanın cari dövrdә aldığı gәlir
inflyasiyanı nәzәrә almaqla gәlir•
minimal gәlir

sığorta sistemini
maliyyә sistemini
pulkredit sistemini
vergiqoyma sistemini vә transfertlәr sistemini•
bank sistemini vә vergi sistemini

investisiya
amortizasiya
dotasiya
vergi
transfertlәr•

faiz
tәqaüd•
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Firma investisiya haqqında qәrar qәbul edәrkәn nәzәrә alır:

Faiz dәrәcәsi ifadә edir:

Sahibkar mәnfәәti aşağıdakılardan gәlәn gәliri әks etdirir:

Maliyyә kapitalı yaranmışdı:

Qısamüddәtli dövrdә avadanlığın tәklifi әks olunacaq:

Kapital qoyuluşlarının hәyata keçirilmәsi haqqında qәrar qәbul olunarkәn mühüm şәrtlәr
bunlardır:

Kapital qoyuluşlarının ödәnişliliyi müәyyәn olunur:

•
mәnfәәt
renta
әmәk haqqı

nominal faiz dәrәcәsini
nominal vә real faiz dәrәcәlәri arasındakı fәrqi
әmәkhaqqının hәcmini
torpaq rentasının hәcmini
real faiz dәrәcәsini•

kapitalın dәyәrini
kapitalın hәcmini
kapitalın istehlak dәyәrini•
kapitalın natural formasını
kapitalın mәhsuldar formasını

torpaqdan
borc kapitalından
istehsal kapitalından•
faydalı qazıntılardan
muzdlu әmәkdәn

kapital mülkiyyәtin kapital funksiyadan ayrılması nәticәsindә
sәnaye vә borc kapitalının qovuşması nәticәsindә•
ticarәt vә borc kapitalının qovuşması nәticәsindә
әmtәә vә sәnaye kapitalının qovuşması nәticәsindә
tacir vә sәlәm kapitalının qovuşması nәticәsindә

şaquli xәtlә•
düz müsbәt meyilliklә
sınıq xәtlә
düz mәnfi meyilliklә
üfüqi xәtlә

mәnfәәt normasının hesablanması
iqtisadi mәnfәtin müәyyәn edilmәsi
gәlәcәk xәrc vә gәlirlәrin diskontlaşdırılması•
orta xәrclәrin hesablanması
tәlәb vә tәklif qrafiklәrinin qurulması

avadanlığın dәyәrinin onun xidmәti müddәtinә nisbәti kimi
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әmtәәnin istehsalı üçün müәyyәn miqdarda kapitalın istifadә olunmasının tәlәb olunduğunu
sәciyyәlәndirәn әmtәәnin hansı xüsusiyyәtidir

Adam Smitin kapitala verdiyi tәrifi göstәrin.

Yeni texnologiyanın yaranması kapitala tәlәb әyrisinә necә tәsir edә bilәr?

Marks nәyi saxta kapital adlandırırdı?

Borc kapitalına tәlәb qrafiki belә şәkildә olur:

Yeni әmtәә istehsalına kapital qoyuluşunda gözlәnilәn mәnfәәt norması – 12%  dir. Hansı faiz
dәrәcәsindә bu qoyuluşu etmәk mәqsәdәuyğundur?

sabit vә dәyişәn kapitallara xәrclәrin nisbәti kimi
avadanlığın xidmәt müddәtinin onun dәyәrinә olan nisbәti kimi
gәlirlәr axını vә xәrclәr axınının nisbәti kimi
gözlәnilәn mәnfәәtin investisiya hәcminә faiz nisbәti kimi•

әmәk tutumu
kapital qoyuluşu
ehtiyyat tutumu
kapital verimi
kapital tutumu•

Kapital yığılmış әmәkdir•
Kapital әvvәl istehsal olunmuş nemәtlәrdir
Kapital izafi dәyәr gәtirәn dәyәrdir
Kapital daha çox iqtisadi sәrvәt әldә etmәk üçün yaradılmış vә istifadә edilәn istәnilәn resursdur
Kapital puldur

tәlәb әyrisi sola yerini dәyişir
tәlәb әyrisi üfiqi xәtt olacaq
tәlәb әyrisi sağa yerini dәyişir•
tәlәb әyrisi mailliyi dәyişir
heç bir dәyişiklik baş vermir

İş qüvvәsini
Ticarәt kapitalını
Әmәk vasitәlәrini
Әmәk predmetlәrini
Qiymәtli kağızları•

müsbәt maillikli әyri
mәnfi maillikli әyri•
üfüqi düz xәtt
şaquli düz xәtt
ayrıca firma üçün belә qrafik qurmaq olmaz

10%•
13%
12%
14%
16%
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әgәr nominal faiz dәrәcәsi 10%, illik inflyasiya sürәti4 % olarsa real faiz dәrәcәsi olar:

Kapital bazarında borc vәsaitlәrinin tәklifi asılıdır:

İstehsal amillәri bazarının tәrkib hissәsi deyildir:

Yüksәk ixtisaslı işi yerinә yetirmәyә imkan verәn nәzәri vә praktiki hazırılğın mәcmusu adlanır:

İş qüvvәsinin istehlak dәyәri nәdәdir?

әmәk bazarında monopsonist rәqib firmaya nisbәtәn:

Kim әmәyi zәruri vә izafi әmәyә ayrmışdır?

6%•
14%
2,5%
10%
4%

investisiya tәlәbindәn
nominal vә real faiz dәrәcәlәrinin nisbәtindәn
mәnfәәt normasından
әmanәtlәr üzrә ödәnilәn faizin sәviyyәsindәn•
әmtәәlәrә tәlәbdәn

әmәk bazarı
kapital bazarı
torpaq bazarı
dünya bazarı
valyuta bazarı•

insan kapitalı•
elmi  texniki tәrәqqi
istehsal potensialı
tәhsilin sәviyyәsi
әsas kapital

әmәyin keyfiyyәtindә
әmәyin miqdarında
iş qüvvәsinin izafi dәyәr yaratmaq qabiliyyәtindә•
әmәyin ijtimai xarakterindә
әmәk mәhsuldarlığında

yüksәk әmәkhaqqı ödәyәcәk vә az işçi götürәcәk
çox әmәkhaqqı ödәyәcәk vә çox işçi götürәcәk
az әmәkhaqqı ödәyәcәk vә az işçilәr dә götürәcәk•
az әmәkhaqqı ödәyәcәk vә cox işçi götürәcәk
az әmәkhaqqı ödәyәcәk vә hәmin miqdarda da işçilәr götürәcәk

K.Marks•
A.Smit
D.Rikardo
T.Maltus
C.B.Sey
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Amil gәliri – bu:

İstehsalın mümkünlüyünә vә nәticәliliyinә hәlledici tәsir edәn xüsusilә mühüm element vә ya
obyekt:

Nemәtlәrin istehsalı vә xidmәtlәrin göstәrilmәsinә yönümlәnmiş intellektual vә fiziki fәaliyyәt:

İstehsal amillәrinә tәlәbin әsas әlamәti onun törәmә xarakterli olmasıdır. Bu o demәkdir ki,
istehsal amillәrinә tәlәb asılıdır:

Sadalananlardan hansı istehsal amilinә aid deyil:

İstehsal amillәrinin son hәdd mәhsulu:

әmәk üçün iş vaxtı vahidindә ödәnilәn qiymәt  bu:

istehsal amilinin son hәdd mәhsulunun pul forması
istehsal amilinin tәtbiqi nәticәsindә firmanın әldә etdiyi mәnfәәtin bir hissәsi
istehsal amilinin sahibininbuamili satarkәn әldә etdiyi gәlirdir•
doğru cavab yoxdur
istehsal amilinin tәtbiqi nәticәsindә firmanın әldә etdiyi ümumi gәlir

müәssisәdir
istehsal amilidir•
texnologiyalardır
idarәetmәdir
sәmәrәlilikdir

әmәkdir•
sahibkarlıq fәaliyyәtidir
texnologiyadır
kommersiya fәaliyyәtidir
kapitaldır

digәr amillәrә olan tәlәbdәn
onaların qiymәtindәn
onların tәklifindәn
әvәzlәyici resurslara olan tәlәbdәn
bu amillәrin kömәyi ilә istehsal olunmuş әmtәәyә olan tәlәbdәn•

torpaq
әmәk
kapital
bütün sadalananlar istehsal amillәrinә aiddir
әmәk mәhsuldarlığı•

bu mәhsulun son vahidinin satış qiymәti
istehsal amilinin әlavә vahidinin istifadәsindәn әldә edilәn ümumi satışdan gәlirin dәyişilmәsinә bәrabәrdir
istehsal amilinin әlavә vahidinin istifadәsi ilә mәhsul hәcminin әlavә vahidinin istifadәsi ilә mәhsul hәcminin
artımına bәrabәrdir

•
qeyri tәkmil rәqabәt şәraitindә müәyyәn etmәk mümkün deyil
tәkmil rәqabәt şәraitindә tәyin etmәk mümkün deyil

әmәk haqqı tarifi•
real әmәk haqqı
minimum әmәkhaqqı
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İstehsal amillәri bazarında firmanın tarazlığı o zaman yaranır ki:

Nemәtlәr vә xidmәtlәr yaratmaq mәqsәdilә istehsal amillәrinin koordinasiyası vә kombinә
edilmәsi üzrә fәaliyyәt:

әmәyin orta mәhsulu:

İstehsal hәcminin dәyişilmәz qalması şәrtilә bir istehsal amilinin miqdarının bir vahid azaldılması
üçün digәr istehsal amilinin miqdarının artırılması belә adlanır:

Satılan mәhsul vahidinә görә hesablanan gәlir:

әlavә istehsal amili vahidinin tәtbiqi nәticәsindә әldә olunan satış pulu artımı belә adlanır:

Aşağıdakılardan doğru olanını seçin:

nominal әmәkhaqqı
normal әmәkhaqqı

ehtiyatlara çәkilәn xәrjlәrin son hәddi әlavә bir ehtiyatın istifadә olunmasından yaranan gәlirin son hddi ilә
bәrabәrlәşir:

•
resursların qiymәtlәri müqayisә edilir
mәhsuldarlığın azalması qanunu fәaliyyәtini dayandırır
bütün resurslar әvәz olunandır
resursa tәlәb elastikliyi 0 bәrabәrdir

texnologiyadır
kapitaldır
sahibkarlıq fәaliyyәtidir•
kommersiya fәaliyyәtidir
әmәkdir

orta hesabla bir işçinin buraxdığı mәhsulun miqdarıdır•
ümumi mәhsulun yanaşı duran göstәricilәri arasında fәrqdir
orta keyfiyyәtli mәhsulun miqdarıdır
әmәyin orta mәhsuldarlığıdır
daha bir әmәk vahidinin tәtbiqindәn alınan әlavә mәhsuldur

son hәdd әvәzlәmә norması
istehsal funksiyası
son hәdd texniki әvәzlәmә norması•
elastiklik
texnoloji sәmәrәlilik

ümumi gәlirdir
sәrәncamda olan gәlirdir
son hәdd gәliridir
orta gәlirdir•
real gәlirdir

istehsal amilinin son hәdd mәhsulu
istehsal amilindәn son hәdd gәliri•
istehsal amilinin pulla ifadәdә son hәdd mәhsulu
son hәdd әvәzlәmә norması
istehsal amilinin orta mәhsulu
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Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Deyilәnlәrdәn hansı doğrudur?

Ümumi iqtisadi sәmәrәliliyә çatılır:

İctimai rifahın funksiyasının müәyyәnlәşdirilmә sahәsinin qeyrimәhdudluğu göstәrir ki:

İctimai rifah funksiyasının ödәmәli olduğu şәrtlәrә aid deyil :

Rifahın birinci teoreminin әdalәtliliyi şәrtlәrinә aid deyil:

Pareto – optimin dedikdә iqtisadiyyatın elә halı başa düşülür ki, onun dәyişmәsi bütün fәrdlәrin rifahının
yüksәlmәsinә gәtirib çıxarar
ümumi tarazlığın tәhlili ayrıayrı bazarlar arasında qarşılıqlı әlaqәlәrin tәdqiqinә yönәlmişdir•
әgәr bütün ehtiyatlar maksimum sәmәrәlilikdә istifadә olunarsa iqtisadiyyatın vәziyyәti sәmәrәlidir
dәqiq cavab yoxdur
tәkmil rәqabәt sistemi gәlirlәrin, nemәtlәrin vә ehtiyatların bәrabәr bölgüsünü nәzәrdә tutur

İctimai fәrqsizlik әyrisi gәlirlәrin bölgüsünün bәrabәrlik dәrәcәsini göstәrir•
Eqalitaristlәr ictimai rifah funksiyasının mövcudluğunu tanımırlar
İctimai rifah funksiyası fәrdlәrin üstünlükverimlәrini nәzәrә alır
İstehsal imkanları әyrisi mövcud resurslarla istehsalın alternativ imkanlarını göstәrir
Deyilәnlәrin hamısı doğrudur

Ümumi müvazinәt modeli iqtisadiyyatın inhisarlaşdığı ehtimalından çıxış edir
Bir әmtәә bazarında dәyişikliklәr başqa әmtәә bazarlarına heç cür tәsir etmir
Әmtәә bazarlarının qarşılıqlı әlaqәsi riyazi yolla ifadә oluna bilmәz
Pareto optimumuna bütün nemәtlәrin son hәdd faydalılığı bәrabәr olduqda çatılır
Ümumi müvazinәtin tәhlili zamanı müxtәlif әmtәә vә xidmәtlәr bazarları arasında әks әlaqә effekti nәzәrә
alınmalıdır

•

istehsal imkanları әyrisini tәn yarıya bölәn nöqtәdә
ümumi iqtisadi sәmәrәlilik bütün hallarda çatılmazdır
son hәdd xәrclәri son hәdd gәlirinә bәrabәrdirsә
istehsal imkanları hüdudları vә ictimai fәrqsizlik әyrisinin toxunma nöqtәsindә•
әgәr bütün fәrdlәr istehlak olunan nemәtlәrdәn bәrabәr faydalılıq әldә edirsә

ictima rifahin müәyyәnlәsdirilmәsindә bircә fәrd dә kәnarlasdirila bilmәz•
hәr bir fәrd öz faydaliliq funksiyasini maksimallasdirmaga çalisir
rifah bütün fәrdlәr arasinda bәrabәr bölünür
ictimai nemәtlәr maksimal hәcmdә istehsal olunur.
ictimai nemәtlәr optimal hәcmdә istehsal olunur

kollektiv rasionallıq
müәyyәnlәşdirmә dairәsinin ciddi mәhdudluğu•
diktaturanın olmaması
alternativ seçilmәsinә aiddiyatı olmayanlardan asılı olmaması
bütün sadalanan şәrtlәr yerinә yetirilmәlidir

subyektlәrin qarşılıqlı tәsirinin olmaması
subyektlәrin rәqabәtli davranışı
subyektlәrin istәklәrindә uyğunsuzluq•
bütün sadalanan amillәr aiddir
subyektlәrin öz faydalılıqlarının maksimumlaşdırması mәqsәdi
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Rәqabәtli bazarda X әmtәәsinә tәlәbin azalması nәticәsindә:

Resursun qiymәtinin dәyişmәsi yeni tarazlığın yaranmasına sәbәb olur:

Rifah halının ikinci teorimindәn belә nәticәyә gәlmәk olar ki;

Müqavilәli mübadilә әyrisinin hәr bir nöqtәsi göstәrir:

İctimai rifahın müәyyәnlәşdirilmәsinә D.Roulzun işlәyib hazırladığı yanaşma aşağıdakılardan
hansının növüdür?

Paretosәmәrәliliyә çatılmasında maneә ola bilәr:

İstehsal sahәlәri arasında resursların bölgüsünün bütün texnoloci sәmәrәli kombinasiyaları
göstәrir:

X әmtәәsinin istehsalında istifadә olunan ehtiyatların qiymәti azalar
X әmtәәsinin istehsalında istifadә olunan ehtiyatlara tәlәb әyrisi sola hәrәkәt edәr
X әmtәәsi istehsalında istifadә olunan ehtiyatlara tәlәb azalar
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı baş verәr•
sadalanan nәticәlәrin heç biri ilә

öz ardınca yeni tarazlığa aparmayacaq
yalnız bu resursun bazarında
bu resursun vә istehsalında hәmin resursun istifadә olunduğu mәhsullar bazarında
bu resursun vә qarşılıqlı әvәz olunan resurslar bazarında
müxtәlif mәhsullar vә resurslar bazarında•

ümumi bazar tarazlığı әlçatmazdır
bazar mexanizmi әdalәtli bölgünü tәmin edir
daha sәmәrәli texnologiyaya keçmәklә rifah halıda yüksәlir
bazar mexanizmi ehtiyatların sәmәrәli bölgüsünü tәmin etmәyә qabildir•
doğru cavab yoxdur

bütün göstәrilәnlәr doğrudur•
әyri boyunca hәrәkәt mübadilәnin iştirakçılarının rifah halını artıra da, azalda da bilәr
bütün göstәrilәn doğru deyil
әyrinin üzәrindә olmayan nöqtәdәn әyrinin üzәrindә olan nöqtәdә keçid içtimai rifah halını yüksәldir
pareto sәmәrәliliyә görә nemәtlәrin bölgüsünü

Eqalitarizm•
Libertarizm
Utilitarizm
Monetarizm
Keynsçilik

monopsoniyanın olması
sadalananların heç biri maneә ola bilmәz
sadalananların hamısı•
inhisarın olması
vergilәr

fәrqsizliklәr әyrisini
istehsal imkanları hüdudları
mübadilәnin kontrakt әyrisi

•
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Ümumi rifah funksiyası kim tәrәfindәn işlәnmişdir:

Buraxılışı azalmalı olan, başqa nemәtlәrin vahidlәrindә ifadә olunan bir nemәt istehsalının
artırılmasının dәyәrinin göstәricisi nәdir?

İctimai rifah funksiyalarının eyni kәmiyyәtdә olduğu müxtәlif fәrdlәrin faydalılığının çoxsaylı
kombinasiyası necә adlanır:

Bazar subyektlәrinin fәaliyyәti nәticәsindә yaranmış vәziyyәt, hansı ki, bazar iştirakçılarında bu
vәziyyәti dәyişmәk hәvәsi yoxdur, bu:

Ümumi tarazlığın xarakteristikasına aid deyil:

Necә olur, rәqabәtli iqtisadiyyat elә bir vәziyyәtә gәlir, hansı ki, iqtisadi resursların sәmәrәli
bölgüsü hәyata keçirilir, hәr subyekt özünün iqtisadi mәqsәdinә nail olur. Bu әsas problemi nәzәrdәn
keçirilir.

istehsal müqavilәlәri әyrisini•
büdcә xәttini

M.Fridman
V.Pareto
L.Valras
D.Xiks
P.Samuelson•

әvәzlәmәnin son hәdd norması
istehsal amilinin son hәdd mәhsulu
dәyişilmәnin (transformasiyanın) son hәdd norması•
son hәdd xәrclәri
son hәdd gәliri

müqavilәlәrin fәrqsizlik әyrisi
istehsal imkanları hәddi
ictimai fәrqsizlik әyrisi•
büdcә xәtti
müqavilәlәrin mübadilәsi әyrisi

bazarın ümumi tarazlığı
tәsadüfi bazar tarazlığı•
düzgün cavab yoxdur
faktiki tarazlıq
Pareto – tarazlıq

bütün әmtәә vә resurslar bazarlarında tәlәb vә tәklif hәjmlәrinin tarazlığı
bütün sadalananlar ümumi tarazlığın sәviyyәsinә aiddir
bütün bazarlarda eyni zamanda tarazlığın әldә edilmәsi
bütün bazarlarda tarazlıq qiymәtlәrinin qәrarlaşması
gәlirlәrin bәrabәrliyi•

ümumi tarazlıq nәzәriyyәsi•
istehlakçı davranısı nәzәriyyәsi
istehsal xәrclәri nәzәriyyәsi
sosial әdalәt nәzәriyyәsi
tәsadüfi tarazlığın tәhlili
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Ümumi iqtisadi tarazlıq nәzәriyyәsini kimi tәdqiq etmişdir:

Nemәtlәrin istehlakçılar arasında sәmәrәli bölgüsünün bütün mümkün variantları hansı ki, әldә
edilә bilәr, göstәrir:

Texnoloji sәmәrәliliyin nailiyyәtlәrini nәzәrә almaqla nemәtlәrdәn tam istifadә edilmәsi
şәraitindә iqtisadiyyatın istehsal edә bildiyi hәr nemәtin maksimal miqdarını göstәrәn nemәtlәr
kombinasiyası özündә әks etdirir:

Ehtiyatların bölgüsünün avtomatik olaraq cәmiyyәtin rifah halının maksimallaşmasını tәmin edәn
mexanizmә әsaslanan tәsәrrüfat sistemi:

Ümumi rifah funksiyası ehtiyatların vә nemәtlәrin kәmiyyәtindәn başqa daha nәyi nәzәrә alır:

Müxtәlif bazarlarda tarazlıq qiymәti vә istehsalın tarazlıq hәcminin öyrәnilmәsi necә adlanır:

Göstәrilәnlәrdәn iqtisadi sәmәrәliliyә nail olunmaqla bir araya sığmayan hansıdır:

K.Marks
L.Valras•
J.M. Keyns
M.Fridman
B.Pareto

istehsal müqavilәlәri әyrisini
istehsal imkanları hüdudunu
mübadilәnin kontrakt әyrisini•
büdcә xәttini
fәrqsizliklәr әyrisini

istehsal müqavilәlәri әyrisini
istehsal imkanları hüdudunu•
mübadilәnin kontrakt әyrisini
büdcә xәttini
fәrqsizliklәr әyrisini

rifah iqtisadiyyatıdır•
iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsidir
tәkmil rәqabәt iqtisadiyyatıdır
planlı iqtisadiyyatdır
müvaziәnat iqtisadiyyatıdır

gәlirlәrin bölgüsü
bazar mexanizminin xarici effektlәrini
bölgünün әdalәtliyinin sosial vә etik normalarını•
ictimai nemәtlәr istehsalını
ehtiyat vә nemәtlәrin keyfiyyәtini

ümumi bazar tarazlığının tәhlili
bazar quruluşunun tәhlili
fәrdi bazar tarazlığının tәhlili•
istehsal xәrclәrinin tәhlili
istehlak tarazlığının tәhlili

tәkmil rәqabәt

•
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İstehsal imkanları әyrisi göstәrir:

Tәkmil vә inhisarçı rәqabәt bazarlarının ümumi cәhәti:

Sadalanan sahәlәrdәn hansı bir qayda olaraq oliqopolik quruluşa malikdir:

İnhisarçı rәqabәt tәkmil rәqabәtdәn onunla fәrqlәnir ki:

İnhisarçı rәqabәtin üstünlüyü ondadır ki:

Kartel nәdir?

Reklam üçün yüksәk xәrclәr hansı rәqabәt quruluşuna xasdır?

inhisar•
xarici effektlәrin olunması
sadalanan hallardan heç biri
bütün göstәrilәnlәr

ehtiyatların bölgüsünün müxtәlif kombinasiyalarını
öyrәnilmiş faydalı qazıntıların hәcmini
qabaqcıl texnologiyaların tәdbiqi zamanı istehsal olunmuş nemәtlәrin hәcmini
doğru cavab yoxdur
mövcud ehtiyatlarla nemәtlәrin istehsalının alternativ imkanlarını•

müxtәlif әmtәәlәr istehsal edir
firma mәhsuluna tәlәb qrafiki üfüqi xәtt formasındadır
bazarda çoxlu alıcılar vә satıcılar fәaliyyәt göstәrir•
tәkmil vә inhisar rәqabәti üçün sadalananlar arasında ümumi cәhәt yoxdur
eyni tәbiәtli әmtәәlәr istehsal edirlәr

kәnd tәsәrrüfatı
ayaqqabı istehsalı
ticarәt
mәişәt xidmәtlәri
avtomobil istehsalı•

sahә bazarında çoxlu firmalar mövcud olur
sahәdә digәr kapitalların gәlmәsi üçün maneә yoxdur
nәinki bütün sahә, hәtta ayrıca firma bazara nisbәtәn az mәhsul çıxarır
bütün sadalanan xüsusiyyәtlәr ilә
әmtәәlәrin müxtәlifliyi mövcud olur•

bazar nöqteyinәzәrindәn firmalar sәmәrәli mәhsul hәcmini istehsal edirlәr
tәkmil rәqabәt firmalar arasında qızğın «qiymәt müharibәlәrinә» aparır
mәhsulların müxtәlifliyi istehlakçıların zövqlәrini daha yaxşı reallaş¬dırmağa imkan yaradır•
qiymәtlәr çox aşağı sәviyyәdә saxlanılır
cәmiyyәt nöqteyinәzәrindәn resurslardan sәmәrәli istifadәyә sәbәb olur

eyni әmtәәlәr istehsal edәn iki rәqib firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi bazar quruluşu
bir neçә iri firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi bazar tipi
müxtәlif әmtәәlәr sataraq rәqabәt aparan firmaların fәaliyyәt göstәrdiyi bazar quruluşu
xeyli firmaların fәaliyyәt göstәrdiyi bazarın növü
qiymәtlәr üzәrindә nәzarәt mәqsәdilә istehsal hәcminin mәhdudluğu üzrә sazişә gәlmiş firmalar qrupu•

tәkmil rәqabәt

•
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Oliqopoliyanın әlamәtlәrinә aşağıdakılar aid deyil:

әmtәәnin qiymәti onun istehsalının son hәdd xәrclәrindәn yüksәk olur:

Firma hansı bazar quruluşu şәraitindә daha çox başqa firmaların davranışını nәzәrә almalıdır:

Tәlәb sınıq әyrisi modeli, Kurno modeli, Bertran modeli, Ştakelberq modeli – bunların hamısı
davranış modellәridir:

Firma әmtәәlәrinin differensiallaşdırmasını hәyata keçirir ki;

İnhisarçı rәqabәt şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn firmalar qısamüddәtli dövrdә iqtisadi mәnfәәt әldә
edәrlәrsә, bu o demәkdir ki, uzunmüddәtli dövrdә:

inhisarçı rәqabәt•
oliqopoliya
duopoloya
inhisar

sahәdә bir neçә iri firmalar üstün yer tuturlar
oliqopoliyanın mәhsuluna tәlәb әyrisi inhisar şәraitindәki tәlәb әyrisinә bәnzәyir
hәr firmanın istehsal hәcmi o qәdәr yüksәkdir ki, bütün sahәnin tәklifinә tәsir edә bilir
oliqopolist firmalar rәqabәtin qeyriqiymәt metodlarına üstünlük verirlәr
oliqopolist firmalar yekcins mәhsullar buraxır•

әmtәәyә tәlәb elastikdir
әmtәә istehsalı tәkmil rәqabәt şәraitindә hәyata keçirilir
әmtәәyә tәlәb qeyrielastikdir
әmtәәnin әvәzedicisi mövcuddur
әmtәә istehsalı qeyritәkmil rәqabәt şәraitindә hәyata keçirilir•

monopsoniya
inhisar
inhisar rәqabәti
tәkmil rәqabәt
oliqopoliya•

tәkmil rәqabәtli firmaların
inhisarların
oliqopoliyaların•
inhisar rәqabәti şәraitindә firmaların
monopsoniyaların

rәqabәtin tәlәblәrinә uyğunlaşsın
öz mәnfәәtini artırsın•
istehlakçılara әmtәәlәrin seçimi imkanlarını asanlaşdırsın
dünya standartlarının tәlәblәrinә uyğunlaşsın
istehlakçıların tәlәbatları daha dolğun ödәnilsin

firmalar daha aşağı son hәdd xәrclәri ilә istehsal edәcәklәr
bazarda әmtәәlәrin qıtlığı yaranacaq
bazarda firmaların sayı azalacaq
bazarda firmaların sayı artacaq•
onların әldә etdiyi iqtisadi mәnfәәt artacaq
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Oliqopolik sahә lider firmanın mövcudluğu ilә sәciyyәlәnәrsә, bu zaman;

Sınıq tәlәb әyrisi әks etdirir:

Oyunlar nәzәriyyәsi aşağıdakı ehtimal üzәrindә qurulur:

Oliqopoliyanın tәkmil rәqabәtdәn fәrqi ondadır ki;

Mәnfәәti maksimumlaşdıran inhisar, öz әmtәәsinә qiymәti aşağı salacaq, әgәr:

İkinci növ qiymәt diskriminasiyası o demәkdir ki;

Üçüncü növ qiymәt diskriminasiyası nә demәkdir?

autsayder firmalarının qiymәti lider firmanın qiymәtlәrindәn xeyli aşağı olur
autsayder firmalar mәnfәәt әldә etmir
sahәdә «qiymәt müharibәsi» baş verir
autsayder firmalar qiymәtlәrini lider firmanın qiymәtlәrinә uyğunlaşdırırlar•
yalnız lider firmanın mәnfәәti maksimumlaşır

diopoliya davranışını
lider firmaların davranışını
kartel qiymәt әmәlәgәlmәsini
inhisarçı rәqabәt zamanı firmaların davranışını
oliqopoliya zamanı qiymәtlәrin sabitliyini•

firmalar hәmişә razılaşmasını rәqabәtdәn üstün tuturlar
hәr bir firma öz sahәsindә lider olmağa çalışır
firma öz rәqiblәrinin strategiyasını nәzәrә almır
firmalar iqtsadi mәnfәәt әldә etmirlәr
hәr bir firma öz rәqiblәrinә davranışının rusional olduğunu hesab edir•

oliqopoliya zamanı daha aşağı qiymәtlәr müәyyәnlәşdirillir
mәhsullar differensiallaşdırılmışdır
sahәyә daxil olmaq üçün maneәlәr mövcuddur•
onlar arasında әhәmiyyәtli fәrqlәr yoxdur
oliqopoliya şәraitindә tәkmil rәqabәtdә olduğundan daha çox mәhsul istehsal olunur

son hәdd gәliri son hәdd xәrclәrinә bәrabәrdirsә
reklama xәrclәr artırsa
orta xәrclәr aşağı düşürsә
son hәdd gәliri son hәdd xәrclәrindәn aşağıdırsa
son hәdd gәliri son hәdd xәrclәrindәn çoxdursa•

qiymәtlәr tәlәbin elastiklik qiymәtindәn asılı olaraq dәyişir
qiymәtlәr alınan әmtәәnin miqdarından asılı olaraq fәrqlәnir•
әmtәәnin müxtәlif hissәlәri müxtәlif alıcılara müxtәlif qiymәtә satılır
qiymәtlәr әmtәәnin keyfiyyәtindәn asılı olaraq dәyişir
alıcıların müxtәlif kateqoriyalarına qiymәt imtiyazları verilir

tәlәbi qiymәt elastikliyindәn asılı olaraq qiymәtlәr dәyişdirilir
alınan әmtәәlәrin sayından asılı olaraq qiymәtlәr fәrqlәnir
müxtәlif alacılara müxtәlif әmtәә vahidlәri müxtәlif qiymәtә satılır
kefiyyәtindәn asılı olaraq әmtәәlәrin qiymәtlәri fәrqlәndirilir
bәzi alıcılar qrupuna qiymәt güzәştlәri tәdbiq olunur•
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Birinci növ qiymәt diskriminasiyası nә demәkdir?

Bir qayda olaraq inhisarçı bazarlarda:

Bazarın inhisarlaşması zamanı rifahın xalis itkilәri aşağıdakında tәzahür edir:

İnhisarçı firma qiymәt diskriminasiyası hәyata keçirәrsә:

Hansı rәqabәt strukturu şәraitindә firma uzunmüddәtli dövrdә iqtisadi mәnfәәt әldә edә bilir?

Nә inhisarçı rәqabәtin әlamәti deyil?

Oyunlar nәzәriyyәsi kim tәrәfindәn işlәnib hazırlanmışdı?

tәlәbi qiymәt elastikliyindәn asılı olaraq qiymәtlәr dәyişdirilir
alınan әmtәәlәrin sayından asılı olaraq qiymәtlәr fәrqlәnir
müxtәlif alacılara müxtәlif әmtәә vahidlәri müxtәlif qiymәtә satılır•
kefiyyәtindәn asılı olaraq әmtәәlәrin qiymәtlәri fәrqlәndirilir
bәzi alıcılar qrupuna qiymәt güzәştlәri tәdbiq olunur

tәklifin artması ilә son hәdd gәliri çoxalır
qiymәt yüksәk olduqca, mәnfәәt dә çoxalır
qiymәtlәrin artmasının qarşısı bazar tәlәbi ilә alınır•
әmtәә qıtlığı mövcuddur
tarazli tәklifin kәmiyyәti dәyişmәyir

inhisarlaşdırma mәhsul artıqlığının yaratmasını şәrtlәndirir
inhisarçı rәqabәt qiymәtindәn yüksәk qiymәtә satır vә inhisarçının tәklifi rәqabәt tәklifindәn aşağıdır•
inhisarlaşdırma mәhsul qıtlığının yaratmasını şәrtlәndirir
inhisarçı rәqabәt qiymәtindәn yüksәk qiymәtә satır vә inhisarçının tәklifi rәqabәt tәklifindәn yüksәkdir
inhisarçılığın tәklifi mütlәq qeyrielastikdir

bazarda әmtәә qıtlığı yaranar
onun istehsalının hәcmi azalar
topdansatış alığıları üstünlük әldә edәr
doğru cavab yoxdur
firmanın gәliri vahid qiymәtә satıldığından çox olar•

Tәkmil rәqabәt
İnhisar•
İnhisarçı rәqabәt
Oliqopsoniya
Oliqopoliya

Sahәdә çoxlu firma fәaliyyәt göstәrir
Firmalar differensiasiyalaşmış mәhsul istehsal edirlәr
Sahәyә yeni istehsalçıların gәlmәsinә maneә yoxdur•
Sadalananların hamısı inhisarçı rәqabәtin әlamәtlәridir
Firmanın tәklifi sahәnin tәklif hәcmi ilә müqayisәdә cüzidir

D.Neyman, O.Morgenştern•
A.Smit, D.Rikardo
K.Marks, F.Engels
D.Robinson, E.Çemberlin
V.Pareto, L.Valras
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İnhisar hakimiyyәti  bu:

Rәqabәtin hәrfi mәnası nәdir (latın sözü concureqo ) ?

Rәqabәt nәdir?

İstehsal inhisarçılığı nәdir?

Müasir iqtisadi nәzәriyyә bazar quruluşunun neçә tipini müәyyәn edir?

Tәbii inhisar:

Azәrbaycan Respublikasında Antiinhisar qanunvericiliyinә uyğun olaraq hansı müәssisәlәr
inhisar hesab olunur?

öz әmtәәsinә istәnilәn qiymәti tәyin etmәk imkanı
istehlakjıların üstünlüklәrilә hesablaşmamaq imkanı
zәmanәtli mәnfәәt әldә etmәk imkanı
sadalananlardan heç biri
maksimum mәnfәәt götürmәk mәqsәdilә qiymәtә tәsiretmә imkanı•

istehsalın nәticәsini yaxşılaşdırmaq
satışda, alışda әlverişli şәrait
iqtisadiyyatı inkişaf etdirmәk
bazar
toqquşma•

bazar tәsәrrufatı subyektlәri arasında әmtәәlәrin istehsalı vә realaşması әn yaxşı şәrtlәri uğrunda mubarizәdir;•
daha әlverişli qiymәtli әmtәәlәrin alışına görә istehlakçılar arasında mübarizәdir;
eyni әmtәә istehsalçıları arasında mübarizәdir;
istehsalçılar vә istehlakçılar arasında resurslar uğrunda mübarizәdir
müәssisәlәr arasında bәhslәşmәdir;

hansısa bir әmtәәnin ancaq iri müәssisәlәrdә istehsal olunması
istehsalçı müәssisәlәrin birlәşmәsidir;
müәyyәn növ mәhsul istehsalının әsas hissәsinin bir istehsalçının әlindә cәmlәnmәsidir;•
dövlәt tәrәfindәn tәmin edilәn әmtәә satışına әlverişli şәraitdir
әmtәә vә xidmәtlәrin әlverişli istehsal şәraitidir

5
3
2
6
4•

istehsalın hәcmini razılaşdıran müәssisәlәr birliyi;
әlverişsiz istehsal şәraitinә malik olan istehsalçı;
әlverişli istehsal şәraitinә malik olan istehsalçı;
rәqabәt nәticәsindә yaranan inhisar.
nadir vә sәrbәst tәkrar istehsal oluna bilmәyәn elementlәrin sahibi olan istehsalı•

satışın 35 %ni öz әlindә cәmlәşdirәn bir müәssisә,•
satışın 20%ni öz әlindә cәmlәşdirәn bir müәssisә;
istehsalın 70%ni öz әlindә cәmlәşdirәn müәssisә;
istehsalın 50% ni öz әlindә cәmlәşdirәn bir müәssisә
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Tәkmil rәqabәt әlamәtlәrinә nә aid olmadığını göstәrin:

Sağlam rәqabәtin әsas metodlarına nәyin aid olmadığını göstәrin:

Haqsız rәqabәtin әsas metodlarına aid deyil:

İlk Antiinhisar qanunu qәbul edilmişdir:

Hәr bir mәhsul vahidini eyni qiymәtә satan inhisar  bu:

әvәzedicisi olmayan әmtәәnin sahәdә vahid istehsalçısı – bu:

İstehlakçının inhisar vәziyyәti – bu:

satışın 50%ni öz әlindә cәmlәşdirәn iki müәssisә;

rәqabәtin hәr bir iştirakçısında bazarın vәziyyәti haqqında tam informasiyanın olması
yalnız sahәdaxili rәqabәtin olması•
iştirakçıların qeyri mәhdud miqdarı
әmtәәlәrin diferensiasiyasının olmaması
rәqabәtin hәr bir iştirakçısının qәrarlar qәbul etmәsi sәrbәstliyi

qiymәtlәrin aşağı düşmәsi
saxta malların istehsalı•
reklam
yeni әmtәә vә xidmәtlәrin yaradılması vә ETTnin nәticәlәrindәn isti¬fadә
mәhsulun keyfiyyәtinin artması

saxta malların istehsalı
iqtisadi, yaxud sәnaye kәşfiyyatı
rüşvәt vә şantajetmә
satışdan sonrakı xidmәt•
istehlakçıların aldadılması

Belçikada 1935ci ildә
ABŞda 1990cl ildә
Kanadada 1889cu ildә•
Danimarkada 1937ci ildә
ABŞda 1914cu ildә

mönopsoniyadır
tәbii inhisardır
sadә inhisardır•
oliqopoliyadır
dövlәt inhisarıdır

inhisar•
tәkmil rәqabәtli firma
oliqopoliya
duopoliya
monopsoniya

inhisar rәqabәti
oliqopsoniya
oliqopoliya
duopoliya

•
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Bazar hökmranlığı nәdir?

Qeyritәkmil rәqabәt növlәrinә nә aid deyil:

Eyni növ әmtәәnin çoxlu sayda müstәqil istehsalçısı vә hәmin әmtәәnin külli miqdarda tәcrid
olunmuş istehlakçısı ilә sәciyyәlәnәn bazar strukturu necә adlanır?

Bir neçә әmtәә istehlakçının vә çoxsaylı müstәqil istehsalçının olması ilә sәciyyәlәnәn bazar
strukturu necә adlanır?

Verilmiş hәcmdә mәhsulu istehsal etmәyә qabil olan iki resursun bütün kombinasiyalarından
ibarәt xәtt necә adlanır?

Eyni dәyәrә malik iki resursun bütün kombinasiyalarından ibarәt olan xәtt necә adlanır?

Orta ümumi xәrclәr:

monopsoniya•

tәlәb qanunu ilә hesablaşmamaq imkanı
rәqiblәrin öz siyasәtinә tabe edilmәsi
firmanın alıcılar üzәrindә hökmuranlığı
tam rәqabәt qabiliyyәtlilik
bazar qiymәtinә tәsir etmәk imkanı•

oliqopsoniya
inhisarçı rәqabәt
inhisar
sadalananların hamısı aiddir•
oliqopoliya

İnhisar
Oliqopoliya
Polipoliya•
Monopsoniya
Oliqopsoniya

İnhisar
Oliqopoliya
Polipoliya
Monopsoniya
Oliqopsoniya•

İzokosta
Fәrqsizlik әyrisi
Büdcә xәtti
İzokvant•
Engel әyrisi

İzokosta•
Fәrqsizlik әyrisi
Büdcә xәtti
İzokvant
Engel әyrisi

әvvәlcә artır, sonra azalır
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Dәyişәn xәrclәr ümumi xәrclәrdәn aşağıdakı kәmiyyәt qәdәr fәrqlәnir:

Daimi xәrclәr qrafiki:

Xammal vә materiallara xәrclәr aiddir:

İstehsal amillәrinin uzlaşdırılmasının bütün mümkün variantları ilә buraxılan mәhsulun hәcmi
arasındakı qarşılıqlı әlaqә aşağıdakı anlayışın kömәyilә ifadә olunur:

Azalan verilmә qanununun fәaliyyәti bildirir ki:

Normal mәnfәәt anlayışı bildirir:

Miqyasda qәnaәt effekti nәdәn ibarәtdir ?

hәmişә azalır
әvvәlcә azalır, sonra artır•
dәyişilmәz qalır
hәmişә artır

gizli xәrclәr
son hәdd xәrclәri
orta xәrclәr
daimi xәrclәr•
aşkar xәrclәr

maili düz xәtdir•
mәnfi maillәkli әyridir
müsbәt maillikli әyridir
koordinat oxunun başlanğıcından 45 dәrәcә bucaq altında çıxan düz xәtdir
şaquli duz xәtdir

mühasibat mәnfәәtinә
dәyişәn xәrclәrә•
daimi xәrclәrә
iqtisadi mәnfәәtә
gizli xәrclәrә

istehsal funksiyası ilә•
mәhsul buraxılışının ümumi hәcm әyrisilә
istehsal imkanları әyrisilә
ümumi xәrclәr әyrisilә
tәklifin elastikliyilә

istehsalın hәcminin artması ilә orta xәrclәr müәyyәn andan başlayaraq artacaqdır•
tәtbiq olunan istehsal amillәrinin miqdarının artması ilә miqyas effekti
istehsalın hәjminin artması ilә son hәdd xәrclәrinin qiymәti mәnfi olur
istehsalda istifadә olunan resursların keyfiyyәti daima azalır
bәzәn texnologiyalar şәraitindә mәhsul buraxılışının hәcmi ixtisar olunmağa meyil edir

gәlirin xәrclәri üstәlәmәsini göstәrәn kәmiyyәtini
istehsalçıya mövcud sahәdә qalmağa imkan verәn minimum mәnfәәti•
mәnfәәtin orta sahә normasını
istehsalın inkişafı üçün normal şәraiti tәmin edәn gәliri
mühasibat mәnfәәtinin vergi tutulmayan hissәsini
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Firmanın mülkiyyәti olan resursların istifadәsinin alternativ xәrclәri – bu :

Ümumi (mәcmu) xәrclәr – bu:

Aşağıdakı müddәalardan hansı düzgündür:

Dәyişәn vә sabit xәrclәr anlayışı yalnız mövcud olur:

Sabit xәrclәri tapmaq üçün zәruridir:

Differensial rentanı I kim mәnimsәyir?

Tәbii resursların mülkiyyәtçilәri differensial renta alırlar, әgәr:

ondan ibarәtdir ki, istehsal hәcminin azalması ilә ümumi xәrclәr aşağı dışur.
ondan ibarәtdir ki, qәnaәt istehsal miqyaslarının azaldılması hesabına әldә olunur
ondan ibarәtdir ki, sahibkarlar daima istehsal miqyasını artırırlar
ondan ibarәtdir ki, istehsal hәcminnin artması ilә dәyişәn xәrclәr artır, sabit xәrclәr isә azalır
ondan ibarәtdir ki, istehsal hәcminin artması zamanı mәhsul vahidinә düşәn xәrclәr azalır•

qeyri  aşkar xәrclәrdir•
iqtisadi xәrclәrdir
mühasibat xәrclәridir
mühasibat hesabatında әks olunmayan xәrclәrdir
qısamüddәtli dövr üçün nәzәrdә tutulmuş orta xәrclәrdir

sabit xәrclәr+ dәyişәn xәrclәr•
son hәdd xәrclәri + orta xәrclәr
mühasibat xәrclәri+ iqtisadi xәrclәr
qeyri  aşkar xәrclәr  mühasibat xәrclәri
sabit xәrclәr  orta xәrclәr

aşkar xәrclәr + qeyriaşkar xәrclәr = mühasibat xәrclәri
iqtisadi mәnfәәt – mühasibat mәnfәәti = aşkar xәrclәr
mühasibat mәnfәәti  qeyriaşkar xәrclәr = iqtisadi mәnfәәt•
müddәalardan heç biri düzgün deyildir
iqtisadi mәnfәәt – qeyriaşkar xәrclәr = mühasibat mәnfәәti

tәkmil rәqabәtli bazar üçün
uzunmüddәtli dövrdә
qısamüddәtli dövrdә•
inhisar rәqabәtli bazar üçün
inhisarçı firma üçün

sabit xәrclәrdәn dәyişәn xәrclәri çıxmaq
ümumi xәrclәrdәn dәyişәn xәrclәri çıxmaq•
orta ümumi xәrclәrdәn, orta dәyişәn xәrclәri çıxmaq
orta vә son hәdd xәrclәrini vurmaq
ümumi xәrclәrdәn dәyişәn xәrclәri çıxmaq vә buraxılışın hәcminә bölmәk

icarәdar
torpaq sahibi•
dövlәt
dövlәt vә icarәdar
muzdlu işçi

•
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Qısamüddәtli dövrdә torpağın tәklifi:

Torpaqda tәsәrrüfatın aparılmasında iştirak etmirlәr:

Kim torpağı sәrvәtin anasıdır adlandırmışdı:

Differensial renta II әlaqәdardır:

Differensial renta I әlaqәdardır:

Torpağa әlavә kapital qoyuluşları sәbәb olur:

Bәzi әmtәәlәrin istehsal şәraitinin tәkrarsızlığı sәbәb olur, yaranmasına:

müxtәlif әrazilәrdә resursun keyfiyyәti müxtәlifdirsә•
resurs tükәnmәzdirsә
bütün sahәlәrdә resursun keyfiyyәti eynidirsә
resursun tәklifi tam elastikdirsә
resursun tәklifi tam qeyri elastikdirsә

artır
vahid elastiklә xarakterizә olunur
tam qeyrielastikdir•
azalır
mütlәq elastiklik

sәnaye kapitalistlәri•
icarәdarlar – kapitalistlәr
torpaq sahiblәri
bütün sadalananlar iştirak edir
muzdlu işçilәr

D.Rikardo
U.Petti•
A.Smit
C.B.Sey
K.Marks

sahәlәrarası rәqabәtlә
tәsәrrüfatın ekstensiv metodlarla aparılması ilә
torpaq üzәrindә xüsusi mülkiyyәtlә
torpaq üzәrindә mülkiyyәtin formasındakı fәrqlәr ilә
tәsәrrüfatın intensiv metodlarla aparılması ilә•

sahәlәrarası rәqabәtlә
tәsәrrüfatın ekstensiv metodlarla aparılması ilә•
torpaq üzәrindә xüsusi mülkiyyәtlә
torpaq üzәrindә mülkiyyәtin fәrqlәri ilә
tәsәrrüfatın intensiv metodlarla aparılması ilә

inhisar rentaya
differensial renta I yaranmasına
mütlәq rentanın yaranmasına
sadalananların heç biri
differensial renta II yaranmasına•

•
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Torpaq qiymәtinin ümumi meyli:

Belә torpaq rentası forması yoxdur:

Bir tәsәrrüfatçılıq obyekti kimi torpağa inhisar aşağıdakının yaranmasına sәbәb olur:

Tәsәrrüfat işlәri görmәk hüququ әldә etmәk üçün istisnasız bütün sahәlәrә görә ödәnilәn renta
belә adlanır:

Mütlәq torpaq rentasının mövcud olması sәbәbi?

Torpağın tәbii keyfiyyәtindә fәrqi ilә hansı renta әlaqәdardır?

inhisarçı renta•
differensial renta I
mütlәq renta
sadalananların heç biri
differensial renta II

sabitlәşmәyә
azalmağa
artmağa•
müxtәlif keyfiyyәtli sahәlәrin qiymәtlәrindәki fәrqlәrin artmasına
müxtәlif keyfiyyәtli sahәlәrin qiymәtlәrinin bәrabәrlәşmәsinә

differensial renta
mütlәq renta
inhisar rentası
sadalanmış renta formalarının hamısı mövcuddur
nisbi renta•

sahibkarlıq gәliri
mütlәq renta
inhisar rentası
borc faizi
differensial renta•

Mütlәq renta•
Differensial renta II
Differensial renta I
icarә haqqı
İnhisar rentası

torpaq üzәrindә xüsusi mülkiyyәt inhisarı•
torpağın müxtәlif keyfiyyәtlәrdә olması
torpaq üzәrindә tәsәrrüfat obyekti inhisarı
torpaq üzәrindә ictimai mülkiyyәt
torpağın mәhdudluğu

mütlәq renta
differensial renta II
differensial renta I•
inhisar rentası
differensial renta I vә II
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Torpaq rentası ödәnilir:

Kredit kimi verilәn pul şәklindә kapital belә adlanır:

Tarixәn kapitalın ilk formaları olmuşdur:

Dәyişәn kapital ünsürlәri aşağıdakılardır:

Tarazlı faiz dәrәcәsi bәrabәrlәşdirir:

Faiz dәrәcәsinın yüksәlmәsi nәyә sәbәb olur:

Müәyyәn nemәti nә kapital edir:

icarәdar – sahibkar – torpaq sahibinә•
muzdlu işçilәr  torpaq sahibinә
muzdlu işçilәr – icarәdar sahibkara
torpaq sahibi – icarәdar sahibkara
torpaq sahibi  dövlәtә

sәnaye kapitalı
ticarәt kapitalı
borc kapitalı•
mәhsuldar capital
maliyyә kapitalı

mәhsuldar vә әmtәә kapitalı
tacir vә mәhsuldar kapital
pul vә mәhsuldar kapital
sәlәm vә әmtәә kapitalı
tacir vә sәlәm kapitalı•

әmәk vasitәlәri
әmәk cisimlәri
iş qüvvәsi•
yuxarıda sadalananların hamısında
xammal vә materiallar

nominal vә real faiz dәrәcәlәrini
istehlakı vә yığımı
pul kapitalına tәlәb vә tәklifi•
xalis vә ümumi investisiyaların hәcmini
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısını

pul kapitalına tәlәbin artmasına
pul kapitalı tәklifinin artmasına•
pul kapitalı tәklifinin azalmasına
investisiyaların artmasına
kapital bazarında tarazlığa

bu nemәtә insanların subyektiv münasibәti
bu nemәtin dәyәri
bu nemәtdәn gәlir әldә etmәk üçün istifadә olunması•
bu nemәtin bazar qiymәti
bu nemәtin xarici görünüşü, fiziki mahiyyәti
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Kapitalın belә funksional forması yoxdur:

Qeyrifiziki kapitala aid deyil:

İnvestisiyanın hәcmi:

Borc kapitalı bazarında qiymәt rolunu nә oynayır:

Kapitalın mahiyyәtinin marksist baxışını seçin:

Qısamüddәtli dövrdә rәqabәt qabiliyyәtli firmanın tәklif әyrisi hansı әyri ilә üstüstә düşür?

Aşağıdakı bazarlardan hansı daha çox tәkmil rәqabәt şәrtlәrinә uyğundur?

sәnaye kapitalı
borc kapitalı
әmtәә kapitalı
bütün sadalananlar kapitalın funksional formasına aiddir
kәnd tәsәrrüfatı kapitalı•

sadalananlardan heç biri aid deyil
bütün sadalananlar aiddir
qeyriistehsal binaları vә qurğuları•
elmi kapital
insan kapitalı

faiz dәrәcәsindәn asılı deyil
faiz dәrәcәsi artdıqda azalacaq•
faiz dәrәcәsi artdıqda arta vә ya azala bilәr
faiz dәrәcәsinin aşağı düşmәsilә azalacaq
faiz dәrәcәsi artdıqda artacaq

mәnfәәt
renta
faiz dәrәcәsi•
depozit faizi
milli valyuta kursu

kapital – izafi dәyәr gәtirәn dәyәrdir•
kapital – toplanmış әmәkdir
kapital – әvvәllәr istehsal olunmuş nemәtdir
kapital  puldur
kapital  daha çox iqtisadi sәrvәt әldә etmәk üçün yaradılan vә istifadә hәr gün edilәn resursdur.

son hәdd xәrclәri әyrisi•
orta dәyişәn xәrclәr әyrisi
orta xәrclәr әyrisi
adları çәkilәnlәrdәn heç biri ilә
ümumi xәrclәr әyrisi

polad
avtomobil
bәrbәr xidmәti
dәbli geyimlәr
sәhmlәri vә istiqrazları•
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Uzunmüddәtli dövrdә tәkmil rәqabәtli sahәdә tәklif әyrisi:

Tәkmil rәqabәtli firmanın ümumi gәlir әyrisi necә olur?

әgәr firma mәhsulunun qiymәti son hәdd gәlirindәn çoxdursa, son hәdd gәliri isә son hәdd
xәrclәrindәn çoxdursa mәnfәәti maksimallaşdırmaq üçün firma nә etmәlidir?

Tәkmil rәqabәt şәraitindә son hәdd xәrclәri әmtәәnin qiymәtinә bәrabәrdir, ona görә ki,

Mәnfәәti maksimumlaşdıran rәqabәt qabiliyyәtli firma qısamüddәtli dövrdә istehsalı davam
etdirmәyәcәk, әgәr:

Nәşriyyat iqtisadi nәzәriyyә üzrә dәrslik buraxmağı planlaşdırır. Kitabların istehsalı üçün orta
xәrclәr 8+8000: Q tәşkil edir, Q il әrzindә buraxılmış kitabların miqdarıdır. Kitabın planlaşdırılan
qiymәti 16 manatdır. Firmanın zәrәrsiz işlәmәsi sәviyyәsinә uyğun olan illik tiraj hansıdır?

әgәr әmtәәnin qiymәti onun istehsalına çәkilәn orta xәrclәri ödәmәk üçün kifayәt deyilsә, firma:

şaquli xәtt
mәnfi meyilli
üfüqi xәtt
bütün cavablar doğrudur
bütün cavablar düz deyil•

mәnfi meyilli әyri
müsbәt meyilli әyri
koordinatın başlanğıcından çıxan müsbәt meyilli xәtt•
düz şaquli
әmtәәnin qiymәti ilә üstüstә düşәn düz üfüqi

qiymәti aşağı salmalı vә istehsalı azaltmalı
qiymәti yüksәltmәli
qiymәti aşağı salmalı vә istehsalı çoxaltmalı•
hәr şeyi olduğu kimi saxlamaq
istehsalı azaltmalı

son hәdd gәliri әyrisi tәlәb әyrisi ilә üst üstә düşür•
son hәdd gәliri şaqulidir
tәlәb әyrisi üfüqidir
son hәdd xәrclәri әyrisinin mövcud olmaması
tәlәb әyrisi şaqulidir

mәhsulun qiymәti orta xәrclәrdәn aşağı olarsa
mәhsulun qiymәti orta dәyişәn xәrclәr minimumundan aşağı olarsa•
orta sabit xәrclәr mәhsulun qiymәtindәn yüksәk olarsa
orta dәyişәn vә orta sabit xәrclәr bәrabәr olarsa
mәhsulun qiymәti son hәdd xәrclәrindәn aşağı olarsa

1500
500
1600
1000•
800

istehsalı dayandırmalı
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Tәkmil rәqabәt bazarında fәaliyyәt göstәrәn firma üçün sәciyyәvidir:

Tәkmil rәqabәtli firmanın tәklif әyrisi qısamüddәtli dövrdә ibarәtdir:

Deyilәnlәrdәn hansı doğrudur?

Mәhsulun bazar qiymәti azalarsa, tәkmil rәqabәt bazarında fәaliyyәt göstәrәn firma

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Tәkmil rәqabәtli firmanın tәlәb әyrisi hansı görünüşdә olur?

yeni texnologiyaya keçmәli
qiymәtin son hәdd xәrclәrinә bәrabәr vә orta dәyişәn xәrclәrdәn çox olduğu sәviyyәdә istehsalı davam
etdirmәli

•
әmtәәnin qiymәtini artırmalı
qiymәt bütün orta xәrclәri örtәnәcәn istehsalı davam etdirmәli

firma sahә bazarının az bir hissәsinә nәzarәt edir
firma iqtisadi mәnfәәt әldә edә bilmir
onun mәhsuluna tәlәb mütlәq elastiklidir•
doğru cavab yoxdur
bütün firmalar rәqabәtin eyni metodunu istifadә edir

orta dәyişәn xәrclәr әyrisindәn yuxarıda yerlәşәn son hәdd xәrclәri әyrisinin bir hissәsidir•
son hәdd xәrclәri әyrisindәn yuxarıda yerlәşәn orta xәrclәr әyrisinin bir hissәsidir
son hәdd xәrclәri әyrisindәn yuxarıda yerlәşәn orta dәyişәn xәrclәr әyrisinin bir hissәsidir
son hәdd xәrclәri әyrisinin azalan hissәsidir
son hәdd xәrclәri әyrisinin artan hissәsidir

Tәkmil rәqabәt şәraitindә ayrılıqda götürülmüş alıcı tәlәbә tәsir etmir•
Tәkmil rәqabәtli sahәdә әmtәә nişanları olur
Tәkmil rәqabәt şәraitindә ayrılıqda götürülmüş istehsalçı tәklifә tәsir edә bilir
tәkmil rәqabәtli sahәlәr müasir iqtisadiyyatda geniş yayılmışdır
Sahәyә eyni cür resurslardan istifadә edәn firmalar daxildir

Öz mәhsulunun tәklifini artırar
daha aşağı sәviyyәdә son hәdd gәliri әldә edәr•
daha çox hәcmdә mәhsul satar
öz mәhsulunda qiymәtin dәyişmәz qalmasına çalışar
bazar qiymәtindәn yüksәk qiymәtә satış hәyata keçirәr

Tәkmil rәqabәt istehsal sәmәrәliliyini tәmin edir
Son hәdd gәliri son hәdd xәrclәrinә bәrabәr olanda tәkmil rәqabәtli firma mәnfәәtini maksimallaşdırır
Tәkmil rәqabәt şәraitindә resurslar sәmәrәli bölünmür•
Tәkmil rәqabәtli firmanın orta gәliri onun son hәdd gәliri ilә üstüstә düşür
Tәkmil rәqabәtli sahәnin firmaları uzunmüddәtli dövrdә iqtisadi mәnfәәt әldә etmirlәr

Tәkmil rәqabәtli sahәdә iqtisadi mәnfәәt yalnız qısamüddәtli dövrdә ola bilir
Tәkmil rәqabәtli firmanın son hәdd gәliri onun mәhsulunun qiymәtinә bәrabәrdir
Tәkmil rәqabәtli firma öz mәhsuluna qiymәt müәyyәnlәşdirә bilmәz
Tәkmil rәqabәt tam mәşğulluğu tәmin etmir
Tәkmil rәqabәtli firmanın mәnfәәtinin kәmiyyәti istehsal hәcmindәn asılı deyil•
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İstehsal sәmәrәliliyi tәxmin edir:

Tәkmil rәqabәtli firma üçün qısamüddәtli dövrdә әmtәәnin qiymәti bәrabәrdir:

Tәkmil rәqabәtli sahәdә tarazlıq qәrarlaşır, әgәr:

Dәyişәn orta xәrclәr әyrisinin әn aşağısında yerlәşәn nöqtә adlanır:

Qısamüddәtli dövrdә tәkmil rәqabәt bazarı üçün doğrudur.

Bazar qiymәti ilә mәhsul satışından әldә olunan pulla onun istehsalına çәkilәn son hәdd
xәrclәrinin mәblәği arasındı fәrq:

mәnfi meyilli
şaquli xәtt
müsbәt meyilli
qırıq xәtt
üfüqi xәtt•

cәmiyyәtin resursları elә bölünüb ki, hansı ki, ictimai tәlәbatların ödәnilmәsini maksimallaşdırır
bütün firmalar tarazılı vәziyyәtdә olur
cәmiyyәt üçün zәruri olan hәr bir әmtәә әn bahalı üsulla istehsal olunur•
alıcıların bütün tәlabatları әn yaxşı halda ödәnilir
bütün firmalar iqtisadi mәnfәәt alır

son hәdd gәlirinә vә orta gәlirә•
son hәdd xәrclәrinә
orta xәrclәrә
sabit xәrclәr
orta xәrclәr + iqtisadi mәnfәәt

firmanın son hәdd gәliri orta gәlirdәn yüksәk olarsa
firma iqtisadi mәnfәәt әldә edәrsә
qiymәt minimal orta xәrclәr sәviyyәsindә olarsa•
orta xәrclәr son hәdd xәrclәrinә bәrabәr olarsa
orta xәrclәr son hәdd xәrclәrinәdәn yüksәk olarsa

firmanın bağlanması nöqtәsi•
qısamüddәtli dövrdә firmanın tarazılıq nöqtәsi
uzunmüddәtli dövrdә firmanın tarazılıq nöqtәsi
düzgün cavab yoxdur
zәrәrsizlik nöqtәsi

firmalar iqtisadi mәnfәәt әldә etmir
bazar qiymәtinin dәyişmәsi ilә firmalar istehsalın hәcmini dәyişirlәr•
bazar tәlәbinin kәmiyyәti sabitdәr vә qiymәtdәn asılı deyil
tәlәbdәn heç bir dәyişiklik mümkün deyil
tәlәbin qiymәtә görә elastikliyi sıfıra bәrabәrdir.

iqtisadi mәnfәәtdir
sabit xәrclәrdir
mühasibәt mәnfәәtdir
istehsalçının әlavә gәliridir•
dәyişәn xәrclәrdir
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Buraxılan mәhsulun miqdarı vә dәyişәn istehsal amilinin miqdarının eyni sәviyyәdә mәnfәәt
gәtirәn bütün mümkün kombinasiyalarını göstәrәn xәtt adlanır:

Firma mәnfәәti maksimallaşdırır, әgәr:

Tәkmil rәqabәtli sahәnin tәlәb әyrisi necә olur?

Orta mәnfәәt bәrabәrdir:

Tәkmil rәqabәtin çatışmazlıqlarına nә aid deyil?

әgәr әmtәәnin qiymәti orta dәyişәn xәrclәrdәn aşağı olarsa mәnfәәti maksimallaşdırmaq üçün
firma nә etmәlidir?

әsas kapitala aid deyildir:

izokosta
izoprofita•
izokvanta
fәrqsizlik әyrisi
büdcә xәtti

istehsal amilinin yaratdığı son hәdd mәhsulunun dәyәri hәmin istehsal amilinin qiymәtindәn yüksәkdirsә
istehsal amilinin yaratdığı son hәdd mәhsulunun dәyәri hәmin istehsal amilinin qiymәtindәn aşağıdırsa
istehsal amilinin yaratdığı son hәdd mәhsulunun dәyәri hәmin istehsal amilinin qiymәtinә bәrabәrdirsә•
son hәdd gәliri son hәdd xәrclәrindәn aşağıdırsa
son hәdd gәliri son hәdd xәrclәrindәn yüksәkdirsә

şaquli xәtt
mәnfi mailliyә malikdir•
üfüqi xәtt
doğru cavab yoxdur
müsbәt mailliyә malikdir

ümumi gәlir vә ümumi xәrclәrin cәminә
orta xәrclәr ilә istehsal olunmuş vә satılmış mәhsulun kәmiyyәtinin hasilinә
orta vә son hәdd mәnfәәtin cәminә
orta gәlirlә orta xәrclәrin fәrqinә
istehsal olunmuş vә satılmış mәhsulun kәmiyyәti ilә orta mәnfәәtin hasilinә•

Ona bazar qeyrimüәyyәnliyi vә risk xasdır
İnhisarların yaranma tendensiyasını doğurur
İnsanlar arasında әmlak qeyribәrabәrliyinin tәzahürünә aparır
Sadalananların hamısı tәkmil rәqabәtin çatışmazlıqlarına aiddir•
Mәhsulun differensiasiyasını nәzәrdә tutmur

hәmin әmtәәnin istehsalını dayandırmalı•
hәmin әmtәәnin istehsalını azaltmalı
hәmin әmtәәnin istehsalını artırmalı
düzgün cavab yoxdur
hәmin әmtәәnin istehsalını olduğu kimi saxlamalı

yanacaq•
qurğular
istehsalat binaları
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Dövriyyә kapitalına aid deyildir:

İnvestisiyaların belә tәsnifatı mövcud deyildir:

İnvestisiyaların ödәnmә (geri qayıtma) müddәtini hesablamaq üçün investisiya mәblәğini bölmәk
lazımdır:

Hәrәkәtin birinci mәrhәlәsindә kapital funksional formasına görә hansı kapitala çevrilir:

Amortizasiyanın sürәtlәndirilmәsinin mәqsәdi deyildir:

Marks nәyi fiktiv kapital hesab edirdi?

әsas kapitalın dövriyyәsinә aid olmayanını göstәrin:

bütün sadalananlar aiddir
avadanlıqlar

materiallar
qeyriistehsal binaları•
xammal
bütün sadalananlar aiddir
iş qüvvәsi

istehsal xәrclәri quruluşuna görә•
sahә quruluşuna görә
tәkrar istehsal quruluşuna görә
bütün sadalanan tәsnifatlar mövcuddur
әrazi quruluşuna görә

illik amortizasiya
fiziki aşınma mәblәğinә
mәnәvi aşınma mәblәğinә
illik mәnfәәtә
illik amortizasiya + illik mәnfәәt•

mәhsuldar kapital ünsürlәrinә•
әmtәә kapitalına
dövriyyә kapitalına
pul kapitalına
әmtәә vә pul kapitalına

avadanlığın mәnәvi aşınma riskinin azaldılması
vergi qoyulan mәnfәәtin azaldılması
mәhsulun reallaşdırılmasının sürәtlәndirilmәsi•
sadalananlardan heç biri
özünümaliyyәlәşdirmә resurslarının yaradılması

qiymәtli kağızları•
dövriyyә kapitalı
әsas kapitalı
iqtisadi mәnfәәt
amortizasiya fondu

mәnәvi aşınma
diskontlaşdırma•
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Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Kapitalın hәrәkәtinin hansı mәrhәlәlәri tәdavül sahәsindә gedir?

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

İldә 8% gәlir gәtirәn qiymәtli kağızlara nә qәdәr vәsait qoyulmalıdır ki, hәr il 1000 manat gәlir
götürmәk olsun?

Aylıq amortizasiya ayırmaları 250 manat vә gözlәnilәn illik gәlir 2000 manat olarsa, dәyәri
50000 manat olan avadanlığa qoyulan investisiyaların xәrcini ödәmә müddәti nә qәdәr olar?

Deyilәnlәrdәn hansı doğrudur?

Doğru olmayanını göstәrin:

•
investisiya
amortizasiya
fiziki aşınma

Әmәk haqqının ödәnilmәsinә xәrclәr dövriyyә kapitalına aiddir
Kapitalın aşınmasının iki növü fәrqlәndirilir – fiziki vә mәnәvi
Kapitalın kәmiyyәti onun elementlәrinin müәyyәn zaman dövrü üçün dәyәr qiymәtlәndirilmәsidir
Texnoloji strukturuna görә investisiyalar fәal vә passivlәrә bölünürlәr.
xammal vә materiallar әsas kapitala aiddirlәr•

bütün mәrhәlәlәri
II vә III
I vә II
kapitalın hәrәkәtinin heç bir mәrhәlәsi tәdavül sahәsindә getmir
I vә III•

Kapitalın hәrәkәti üç mәrhәlәdә baş verir
Kapital dövriyyәsi fasilәsiz tәkrarlanan proses kimi nәzәrdәn keçirilәn kapital dövranıdır
Kapitalın hәrәkәtinin ikinci mәrhәlәsi istehsal sahәsindә baş verir
Kapitalın hәrәkәti әmtәә formasından başlayır•
Sәnaye kapitalının üç funksional forması mövcuddur

125000 manat
8000 manat
10000 manat
12500 manat•
100000 manat

5 il
12 il
10 il•
15 il
8 il

Cari vә gәlәcәk dәyәrin faiz stavkası әsasında dәyişmәsi avanslaşdırma adlanır
Sәnaye kapitalının üç funksional forması mövcuddur•
Fiziki aşınma nәticәsindә avadanlığın dәyәrdәn düşmәsi diskontlaşdırma adlanır
Әmәk predmetlәri vә iş qüvvәsi әsas kapitaldır
Yeni, daha mәhsuldar texnikanın meydana gәlmәsi ilә avadanlığın qiymәtdәn düşmәsi fond verimi adlanır
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Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Eyni sahibkara mәxsus bir qrup hüquqi baxımdan müstәqil şirkәt belә adlanır:

Hansı firmalar sәrt ixtisaslaşdırılmış mәhsul buraxır?

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Deyilәnlәrdәn hansı doğrudur?

Hazır mәhsul istehsal edәn firmanın tikiş fabrikini alması nәyә misaldir.

davranış nәzәriyyәsi firmanın çoxsaylı mәqsәdlәrinin olması şәrtindәn çıxış edir.
menecerial nәzәriyyә operativ nәzarәtin mülkiyyәtçi deyil peşәkar menecerlәr tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi
şәrtindәn çıxış edir.
әnәnәvi nәzәriyyә firmanın mәnfәәti maksimumlaşdırmağa can atdığı izah edir:
menecerial nәzәriyyәyә görә menecerin mәqsәdi fәrdi maraqları ümumi maraqlara uyğunlaşdırılmasından
ibarәtdir.

•
artımın maksimallaşdırılması nәzәriyyәsi firmanın artımının iki әsas yolunu fәrqlәndirir.

Bazar iqtisadiyyatında dövlәt müәssisәlәri mövcud ola bilmәz•
Firmanın tәrkibindә bir neçә müәssisә ola bilәr
Müasir firma adi çoxprofilli istehsaldır
Sәhmdar cәmiyyәtlәri açıq vә qapalı olur
Müәssisәlәr mülkiyyәt formasına görә fәrqlәnirlәr

kooperativ
mәhdud mәsuliyyәtli yoldaşlıq
sәhmdar cәmiyyәti
konsorsium
konqlomerat•

orta•
xüsusi
dövlәt
iri
xırda

Bir qrup peşәkar tәrәfindәn tәsәrrüfat fәaliyyәtinin idarә edilmә prinsiplәri, metodları vә formaları
menecmentdir
Tam vә mәhdud mәsuliyyәtli yoldaşlıqlar var.
Firmalar bazar iqtisadiyyatının subyektlәridir
Firma fәaliyyәtinin alıcı tәlәbinin öncәdәn öyrәnilmәsi vә formalaşmasına әsaslanan tәşkili sistemi marketinq
adlanır
Bәlәdiyyә müәssisәlәri xüsusi mülkiyyәtdә olan müәssisәlәrdir•

Firmanın ali rәhbәrliyinin әsas mәqsәdi onun fәaliyyәtinin iqtisadi göstәricilәrini yaxşılaşdırmaqdır•
Menecerlәrin әsas mәqsәdi yüksәk divident әldә etmәkdir
Sәhmdarların әsas mәqsәdi öz sosial statuslarını yüksәltmәkdir
Deyilәnlәrin hamısı doğrudur
İşçilәrin әsas mәqsәdi firmanın nüfuzunu yüksәltmәkdir

daxili artım
Üfüqü inteqrasiya
әksmәrkәzlәşdirmә
diversifikasiya

•
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Firmanın fәaliyyәtinin xarici mühitinә aid deyil:

Qida mәhsulları istehsal edәn müәssisәnin parfumeriya fabriki vә mәişәt kimyası vasitәlәri
istehsal edәn müәssisә ilә birlәşmәsi nәyә aiddir:

Menecer nәzәriyyәsinә әsaslanaraq firma satışın hәcmini maksimallaşdırmağa üstünlük verir:

Hәcmin maksimallaşdırılması nәzәriyyәsindә әsas problem budur:

Nә üçün menecerlәr satışdan gәliri maksimumlaşdırmağa çalışırlar:

Xırda mağazaların iri supermarketdә birlәşmәsi  bu:

Vahid texnoloji proseslә bağlı olmayan firmaların birlәşmәsi nәticәsindә yaranır:

şaquli inteqrasiya•

ekoloji vәziyyәt
içtimai fikir
siyasi şәrait
sosial şәrtlәr
firmanın işçilәrinin mәnәvi sәviyyәsi•

әksmәrkәzlәşdirmә
Üfüqü inteqrasiya
şaquli inteqrasiya
diversifikasiya•
daxili artım

inhisarçılıq şәraitindә
üzünmüddәtli dövrdә
qısamüddәtli dövrdә•
oliqopoliya şәraitindә
hәmişә

son hәdd gәlirlәrinin hesablanması
son hәdd xәrclәrinin hesablanması
firma işçilәrinin artırılması
alıcı üstunlukveriminin hesablanması
mәnfәәtin bölüşdürülmәsi•

bu onların qazancını, hәmçinin statusunu artırır•
mәnfәәtin bölünmәyәn hissәsini artırmaq üçün
firmanın öz resurslarını artırmaq üçün
bu onlara alıcıların mәnafelәrini nәzәrә almağa imkan verir
bu mülkiyyәtçilәrin maraqlarını daha dolğun ödәmәyә imkan verir

üfüqi inteqrasiya•
daxili artım
şaquli inteqrasiya
әksmәrkәzlәşdirmә
diversifikasiya

monopsoniya
kartel
inhisar
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әgәr firma mәnfәәti deyil, satışdan gәliri maksimallaşdırarsa

Hansı iqtisadi konsepsiyaya görә bütün gәlirlәrin, o jümlәdәn torpaq rentasının mәnbәyi izafi
dәyәrdir?

Torpağın qiymәti hansı amillәrdәn asılıdır?

Differensial renta I yaranmasına nә sәbәb olur?

Differensial renta II yaranmasına nә sәbәb ola bilmir?

Torpaq icarәçisi icarә müddәtinin uzadılmasında maraqlıdır, әgәr:

Mütlәq torpaq rentası bәrabәrdir:

duopoliya
konqlomerat•

firmanın mәnfәәti azalır•
firmanın mәnfәәti maksimum sәviyyәdә qalar
son hәdd xәrclәri dәyişilmәz
firma optimal fәaliyyәt göstәrir
firmanın mәnfәәti yüksәlir

marcinalist
neoklassik
marksist•
merkantilist
keynsçi

bu amillәrin hamısından•
borc faizi dәrәcәsi
rentanın hәcmi
sadalanan amillәrin heç biri ilә
torpağa tәlәb vә tәklif

Nәqliyyat magistralına yaxınlıq
Torpaq sahәsinin yerlәşmә yeri
Torpağın münbitliyi
Sadalananların hamısı differensial renta I yaranmasına sәbәb olur•
Sahәdә su mәnbәyinin olması

Yaxınlıqda yeni satış bazarlarının meydana gәlmәsi•
Kübrә verilmәsi
Meliorasiya işlәrinin aparılması
Sadalananların hamısı differensial renta II yaranmasına sәbәb ola bilir
Aqrotexniki tәdbirlәrin aparılması

torpaq tәklifi artırsa
differensial renta I varsa
differensial renta II varsa•
sadalanan halların heç birindә maraqlı deyil
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulunun qiymәti aşağı düşürsә

istehsalın ictimai vә fәrdi qiymәti arasında fәrqә
qiymәtlә orta istehsal xәrclәri arasındakı fәrqә
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Differensial rentanın miqdarı nәyә bәrabәrdir?

Digәr şәrtlәr eyni olduqda torpaq rentası artacaq, әgәr:

Sәnayelәşdirmә dövründә torpağın hansı xüsusiyyәti daha üstün olmuşdu:

Torpağa tәlәb әyrisi:

Rentanı tәbii qüvvәlәrin bәxşişi hesab edirdilәr:

Eyni keyfiyyәtli bütün torpaq sahәlәri üçün torpaq rentası eynidirsә bu onu göstәrir ki:

Torpağın qiymәti

qiymәtlә ümumi istehsal xәrclәri arasındakı fәrqә
ictimai vә fәrdi faydalılıq arasında fәrqә
izafi dәyәr kütlәsi ilә istehsalın fәrdi qiymәti arasında fәrqә•

qiymәtlә cоn hәdd istehsal xәrclәri arasındakı fәrqә
qiymәtlә orta istehsal xәrclәri arasındakı fәrqә
qiymәtlә istehsal xәrclәri arasındakı fәrqә
ictimai vә fәrdi faydalıq arasındakı fәrqә
ictimai vә fәrdi istehsal qiymәtlәri arasındakı fәrqә•

torpağın tәklifi artarsa
torpağa tәlәb artarsa•
torpağın qiymәti azalarsa
torpağın tәklifi azalarsa
torpağa tәlәb azalarsa

yerlәşmә mәkanı
torpağın münbitliyi
faydalı qazıntıların olması•
torpaq üzәrindә mülkiyyәtin forması
su mәnbәlәrinә yaxınlığı

şaquli düz xәtt formasında olur
müsbәt mailli olur
mәnfi mailliyә malik olur•
sınıq xәtt formasında olur
üfüqi düz xәtt formasında olur

keynsçilәr
fiziokratlar•
merkantilistlәr
marcanalistlәr
marksistlәr

differensial renta I mövcud deyil
torpağa tәlәb tәklifi üstәlәyir
torpaq bazarında tarazlıqdır•
differensial renta II mövcud deyil
mütlәq renta mövcud deyil

faiz dәrәcәsi ilә düzmütәnasibdir
rentanın miqdarından asılı deyil

•
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Nәyin әsasında pul qoymaq vasitәsi kimi, torpaq sahәsinin alınması haqqında qәrar qәbul
edilmәlidir.

Qısamüddәtli dövrdә torpaq tәklifi qrafiki belә olacaq:

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Ayrılıqda götürülmüş resurs alıcısı üçün hәmin resursun tәklif qrafiki belә olacaq:

Ayrılıqda götürülmüş resurs satıcısı üçün onun resursuna tәlәb qrafiki belә olacaq:

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

kapitallaşmış rentadan ibarәtdir•
hәmişә torpağın münbitliyindәn asılıdır
yalnız tәlәb vә tәkliflә müәyyәnlәşir

torpaq rentasının kәmiyyәtinin tәhlili әsasında
sahәnin qiymәtinin tәhlili әsasında
sahәnin münbitliyinin öyrәnilmәsi әsasında
doğru cavab yoxdur
torpaq sahәsinin diskontlaşdırılmış dәyәrinin hesablanması әsasında•

şaquli düz xәtt•
müsbәt maillikli әyri
mәnfi maillikli әyri
belә qrafik qurmaq mümkün deyil
üfüqi düz xәtt

Ayrıca işçinin әmәk tәklifi qrafiki üfüqi düz xәtt şәklindә olacaq•
Gәlir effekti әmәk haqqı daha yüksәk olduqda insanın azad vaxtı daha çox qiymәtlәndirmәyә başlamasından
ibarәtdir
Әvәzlәmә effekti әmәk haqqının artması şәraitindә insanları daha çox işlәmәyә tәhrik edir
Әmәk bazarında әmәyә tәlәb әyrisi mәnfi maillikli olur
Tәkmil rәqabәt şәraitindә ayrıca firma üçün әmәk tәklifi mütlәq elastik olacaq

Әmәyin әn mühüm xüsusiyyәti onun әmәk alәtlәri yaratmaq qabiliyyәtidir
İnsanın әmәyi ictimaidir
Tәkmil rәqabәt şәraitindә istehsal amillәrinә son hәdd xәrclәri istehsal amilinin qiymәtinә bәrabәrdir
K.Marks әmәk haqqını izafi dәyәr adlandırmışdı•
Әmәk insanın mәqsәdyönlü fәaliyyәtidir

üfüqi düz xәtt•
müsbәt maillikli әyri
mәnfi maillikli әyri
parabola
şaquli düz xәtt

üfüqi düz xәtt•
müsbәt maillikli әyri
mәnfi maillikli әyri
parabola
şaquli düz xәtt
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KobbaDuqlas funksiyası elә vәziyyәti әks etdirir ki, bu zaman:

Xәtti funksiya elә vәziyyәti әks etdirir ki, bu zaman:

Leontyev funksiyası elә vәziyyәti әks etdirir ki, bu zaman:

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Hansı iqtisadi konsepsiyada informasiya vә ekologiya amillәri istehsal amili kimi nәzәrdәn
keçirilir?

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

әmәyin qiymәti әmәyә tәlәb әyrisi ilә әmәk tәklifi әyrisinin kәsişmә nöqtәsindә aşkarlanır
real әmәk haqqı әldә olunmuş pula almaq mümkün olan әmtәә vә xidmәtlәrin mәcmusudur
nominal әmәk haqqı işçinin öz әmәyi müqabilindә aldığı mәblәğdir
hazırkı iqtisadiyyatda әmәk haqqının sәviyyәsinә hәmkarlar ittifaqları xeyli tәsir edirlәr
әmәyә tәlәbin artması әmәk haqqının sәviyyәsini aşağı salır•

istehsal amillәri nә qarşılıqlı әvәzlәnәn, nә dә qarşılıqlı tamamlanandır
istehsal amillәri hәm qarşılıqlı tamamlanan, hәm dә qarşılıqlı әvәzlәnәndir•
istehsal amillәri qarşılıqlı әvәzlәnәndir, lakin qarşılıqlı tamamlanan deyil
istehsal amillәri mütlәq mәhduddur
istehsal amillәri qarşılıqlı tamamlanandır, lakin qarşılıqlı әvәzlәnәn deyil

istehsal amillәri nә qarşılıqlı әvәzlәnәn, nә dә qarşılıqlı tamamlanandır
istehsal amillәri hәm qarşılıqlı tamamlanan, hәm dә qarşılıqlı әvәzlәnәndir
istehsal amillәri qarşılıqlı әvәzlәnәndir. lakin qarşılıqlı tamamlanan deyil•
istehsal amillәri mütlәq mәhduddur
istehsal amillәri qarşılıqlı tamamlanandır, lakin qarşılıqlı әvәzlәnәn deyil

istehsal amillәri nә qarşılıqlı әvәzlәnәn, nә dә qarşılıqlı tamamlanandır
istehsal amillәri hәm qarşılıqlı tamamlanan, hәm dә qarşılıqlı әvәzlәnәndir
istehsal amillәri qarşılıqlı әvәzlәnәndir, lakin qarşılıqlı tamamlanan deyil
istehsal amillәri mütlәq mәhduddur
istehsal amillәri qarşılıqlı tamamlanandır, lakin qarşılıqlı әvәzlәnәn deyil•

Hәr hansı bir әmtәәnin istehsalı üçün istehsal amillәrindәn istifadәnin çoxlu variantları mövcuddur
Әmәk mәhsuldarlığı hazırlanmış mәhsulun hәcminin onun hazırlanmasına sәrf olunmuş әmәyә nisbәtidir
İstehsal amillәrinin sәciyyәvi xüsusiyyәti onların birbirini әvәzlәmәsi vә birbirini tamamlamasıdır
İstehsal funksiyası resurs xәrci ilә mәhsul buraxılışı arasında texnoloji asılılığı müәyyәnlәşdirir
İstehsal amillәri birbiri ilә heç cür bağlı deyillәr•

Fiziokratların nәzәriyyәsi
Proletar siyasi iqtisadı
Postsәnaye cәmiyyәti nәzәriyyәsi•
Marjinalizm
Klassik siyasi iqtisad

İstehsal maddi nemәtlәrin hazırlanması prosesidir
İstehsalın tәşkili bütün istehsal amillәrinin yekdil fәaliyyәtini tәmin edir
Texnologiya әsas istehsal amillәri arasında qarşılıqlı әlaqәni ifadә edir
İstehsal amillәrinә qarşılıqlı әvәzlәnmә xasdır
İş qüvvәsi istehsalın әşyavi amilidir•
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Firma Kapital K vә әmәkdәn L istifadә edir. Onların son hәdd mәhsulları: MPK=10, MPL=16 .
Ehtiyatların qiymәtlәri müvafiq olaraq PK=3, PL=4. Firma nә etmәlidir?

Neft emalı zavodunun istehsal ehtiyatlarının tәrkibindәki hansı dәyişiklik uzunmüddәtli dövrә
aiddir?

әgәr firma әmәk bazarında monopsoniya olarsa, tarazlıq halında onun işçilәrinin әmәk haqqı:

Rәqabәtli bazarda әmәyә tәlәb әyrisi hansı әyri ilә üstistә düşür:

Hәmakarlar tәşkilatının fәaliyyәtinin sәmәrәliliyi yüksәk olar, әgәr o;

әgәr istehsal amilinә firmanın tәlәb әyrisi sağa yerdәyişәrsә buna sәbәb:

әmәk bazarında iki tәrәfli inhisar şәraitindә әmәk haqqının sәviyyәsi o vaxt yüksәk olur ki, bu
zaman:

az әmәk, hәm dә az kapital istifadә etmәlidir.
Çox kapital vә az әmәk istifadә etmәlidir
Çox әmәk vә az kapital istifadә etmәlidir•
әmәk haqqını artırmalıdır
hәm әmәk, hәm dә kapitalı çox istifadә etmәlidir.

butun cavablar doğrudur
zavodda üçüncü növbәnin tәşkil edilmәsi
әlavә neft emalın qurğusunun tikilmәsi•
doğru cavab yoxdur
әlavә 200 işçinin işә götürülmәsi

tәkmil rәqabәt şәraitindә әmәk haqqının sәviyyәsi ilә eynidir
pul formasında әmәyin son hәdd mәhsulundan çoxdur
pul formasında әmәyin son hәdd mәhsuluna bәrabәrdir
doğru cavab yoxdur
pul formasında әmәyin son hәdd mәhsulundan aşağıdır•

әmәyin son hәdd xәrclәri
ümumi mәhsul
әmәyin orta xәrclәri
doğru cavab yoxdur
pul ifadәsindә әmәyin son hәdd mәhsulu•

әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir göstәrmәyә çalışmasalar
sahibkarlara güzәştә gedәrsә
verilmiş peşә üzrә bütün işçilәri birlәşdirәrsә•
butun göstәrilәnlәr doğrudur
öz üzvlәrinin sayını mәhdudlaşdırarsa

butun göstәrilәnlәr doğrudur•
bu istehsal amilinin mәhsuldarlığının yüksәlmәsidir
bu amill istehsal olunmuş mәhsulun qiymәtinin yüksәlmәsidir
butun göstәrilәnlәr doğru deyil
әvәzlәyici ehtiyatlar bazarlarının inhisarlaşdırılmasıdır

firma üçün bir amilin başqası ilә әvәzlәnmәsi asandır
istehsalı avtomatlaşdırmaq üçün firmanın imkanları aşağıdır•
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İstehsal amilinin son hәdd gәliri müәyyәn edir:

İstehsal amilinin son hәdd gәlirinin kәmiyyәti asılıdır:

Mәnfәәtini maksimumlaşdıran rәqabәtli firma әlavә işçilәri yalnız o halda götürür ki, әgәr:

Aşağıdakılardan hansı әmәyә tәlәbә tәsir etmir?

K.Marksın tәrifinә görә iş qüvvәsinin dәyәri müәyyәn olunur:

Hәr resursun son hәdd mәhsulunun dәyәri hәr resursun qiymәtinә bәrabәr olduqda rәqabәt
qabiliyyәtli firma:

Resurslara tәlәb asılı olur:

işsizliyin sәviyyәsi yüksәkdir
doğru cavab yoxdur
әmәyin son hәdd mәhsulunun kәmiyyәti haqqında hәmkarlar tәşkilati yaxşı mәlumatlanmışdır

bu amill istehsal olunmuş mәhsullara tәlәbi
İstehsal amilinin tәklifini•
istehsal amilinә tәlәbi
butun göstәrilәnlәr doğrur
istehsal xәrclәrini

bütün yuxarıda göstәrilәnlәrdәn
tәdbiq olunan istehsal amilinin kәmiyyәtindәn vә bu amilin son hәdd mәhsuldarlığının sәviyyәsindәn
istehsal amilinin son hәdd mәhsuldarlığının sәviyyәsindәn vә istehsal amili vasitәsi ilә istehsal olunmuş
mәhsulun qiymәtindәn

•
doğru cavab yoxdur
istehsal amilinin istehsal olunduğu bazar tipindәn

әmәyin son hәdd mәhsulunun dәyәri әmәk haqqı tarifini üstәlәyir•
son hәdd mәhsulunun dәyәri әmәk haqqı tarifindәn az olarsa
ümumi mәdaxil ümumi xәrclәrdәn az olarsa
son hәdd mәhsulun dәyәri artır
әmәyin son hәdd mәhsulunun dәyәri aşağı düşür

istehsalın digәr amillәrinә tәlәbdәki dәyişiklik
iştehsalın texnologiyasında dәyişiklik
son mәhsullara olan tәlәb
bütün sadalananlar tәsir edir
inflyasiyadan asılı olaraq әmәkhaqqı sәviyyәsindә dәyişiklik•

әmәk mәhsuldarlığı ilә
sosial qüvvәlәrin nisbәtilә
iş qüvvәsinin son mәhsuldarlığı ilә
iş qüvvәsinә tәlәb vә tәklifin nisbәtilә
iş qüvvәsinin tәkrar istehsalı üçün zәruri olan ictimai zәruri vaxtla•

nә maksimum mәnfәәt әldә edir, nә dә minimum mәsrәflәrә nail olur
maksimum mәnfәәt götürür, lakin mütlәq olaraq mәhsulu minimum xәrclәrlә istehsal etmir
mәhsulu minimum xәrclәrlә istehsal edir, lakin mütlәq olaraq maksimum mәnfәәt götürmür
firmanın bağlanması nöqtәsindә yerlәşir
minimum xәrclәr şәraitindә maksimum mәnfәәt götürür•

•
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әmәyin qiymәti artır, әgәr:

әmәyin ödәnilmәsinin son hәdd xәrclәri:

әgәr әmtәәyә tәlәb yüksәk elastikliklә fәrqlәnirsә, hәmin әmtәәnin istehsalında istifadә edilәn
istehsal amillәrinә tәlәbin elastikliyi necә olacaq:

Real әmәkhaqqı sәviyyәsindәki dәyişikliyi nominal әmәkhaqqının aşağıdakılara nisbәti ilә
müәyyәn etmәk olar:

әgәr әmәk bazarında ikitәrәfli inhisar olarsa әmәkhaqqı sәviyyәsi nәdәn asılı olaraq müәyyәn
edilir:

Hansı nәzәriyyәyә görә әmәkhaqqının sәviyyәsi yalnız әmәk mәhsuldarlığı deyil, sosial
qüvvәlәrin nisbәti ilә dә müәyyәn olunur:

bütün bu cavablar düzdür•
әvәzedici resursların qiymәtlәrindәn
hәmin resursların kömәyi ilә istehsal olunan mәhsulun qiymәtindәn
bütün sadalanan cavablar sәhfdir
hәmin resursun qiymәtindәn

mövcud әmәk növü vasitәsilә istehsal edilәn әmtәәyә tәlәb azalacaqsa
mövcud әmәk vasitәsilә istehsal edilmiş әmtәәnin qiymәti düşәcәksә
mövcud әmәyin son hәdd mәhsulunun hәcmi azalırsa
mövcud әmәk vasitәsilә istehsal edilmiş әmtәәnin qiymәti qalxacaqsa
mövcud әmәk vasitәsilә istehsal olunan әmtәәyә tәlәb artacaqsa•

bu әlavә işçinin cәlb edilmәsindә әmәyә ümumi xәrclәrin artımıdır•
bu mәhsul istehsalı hәcminin artımında mәhsul vahidinә düşәn sabit xәrclәrin artımıdır
bu mәhsul istehsalı hәcminin artımında mәhsul vahidinә düşәn dәyişәn xәrclәrin artımıdır
bu ümumi vә orta xәrclәr arasında fәrqdir
inhisarçı üçün mütlәq qeyrielastikdir

ellastiklik 0a bәrabәrdir
yuxarı•
aşağı
düzgün cavab yoxdur
mәnfi

vergilәrin sәviyyәsinә
mәnfәәt normasına
әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәtlәri sәviyyәsinә•
әmәk mәhsuldarlığına
iş vaxtı müddәtinә

әmәyin kәmiyyәt vә keyfiyyәtindәn asılı olaraq
zәruri vә izafı mәhsulun nisbәtindәn asılı olaraq
әmәyә tәlәb vә tәklifdәn asılı olaraq
әmәk mәhsuldarlığından asılı olaraq
sahibkarlar vә hәmkarlar tәşkilatlarının güclәrinin nisbәtindәn asılı olaraq•

әmәkhaqqının sosial nәzәriyyәsi•
әmәkhaqqının tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәsi
son hәdd mәhsuldarlığı nәzәriyyәsi
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әmәkhaqqının tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәsinin әsası kimin fikrinә әsaslanır?

әmәkhaqqı artdıqda gәlir effektinin tәsiri nәticәsindә:

әmәkhaqqının artdığı halda әvәzlәmә effektinin tәsiri nәticәsindә:

Amil gәlirinin kәmiyyәti asılıdır:

Rәqabәtli bazarda әmәyә tәlәb әyrisi hansı әyri ilә üstistә düşür:

Bu sәbәbdәn tәkmil rәqabәtli firmanın tәlәb әyrisi sağa yerdәyişmә edә bilmәz:

Firma әmtәә bazarında inhisarçı olub, әmәk bazarında inhisarçı olmazsa, o;

davranış nәzәriyyәsi
izafi dәyәr nәzәriyyәsi

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

әmәyә tәlәb azalır
әmәyin tәklifi azalır•
әmәyin tәklifi artır
heç nә dәyişmir
әmәyә tәlәb artır

әmәyә tәlәb azalır
әmәk tәklifi azalır
әmәk tәklifi artır•
heç nә dәyişmir
әmәyә tәlәb artır

butun göstәrilәnlәrdәn•
istehsal amilinә tәlәbin kәmiyyәtindәn
istehsal amilinin qiymәtindәn
istehsal amilinә tәlәbin elastikliyindәn
butun göstәrilәnlәr doğru deyil

әmәyin son hәdd xәrclәri
ümumi mәhsul
әmәyin orta xәrclәri
doğru cavab yoxdur
pul ifadәsindә әmәyin son hәdd mәhsulu•

ehtiyatın qiymәti yüksәldikdә•
tamamlayıcı ehtiyatların qiymәti endikdә
bu ehtiyatla istehsal olunmuş mәhsulun qiymәti yüksәldikdә
bütün göstәrilәn hallarda yerdәyişmә ola bilәr
әvәzlәyici ehtiyatınqiymәti yüksәldikdә

rәqabәtli firmaya nisbәtәn daha az işçi götürәr vә daha az әmәk haqqı verәr•
rәqabәtli firmaya nisbәtәn daha az işçi götürәr vә rәqabәtli firmadakı qәdәr әmәk haqqı verәcәk
rәqabәtli firmaya nisbәtәn daha çox işçi isә götürәr, lakin daha az әmәk haqqı verәcәk
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әlavә dәyişәn amil vahidindәn alınan son hәdd mәhsulu müәyyәn mәqamdan sonra azalmağa
başlayır . Bu ifadә adlanır:

әgәr istehsal amillәrinin xәrclәnmәsi 5%, mәhsul buraxılışının hәcmi isә 3% artmışdırsa, onda
aşağıdakını görürük:

Düsturlardan hansı istehsal amillәri bazarında mәnfәәtin maksimallaşdırılması qaydasını әks
etdirir.

әgәr istehsal amillәrindәn birinin qiymәtinin qalxması nәticәsindә digәr istehsal amilinә tәlәb
artırsa, demәli, burada aşağıdakı özünә yer almışdır:

Muzdlu әmәk formasının mövcudluq şәrti aşağıdakıdır:

Mәşğulluğun artmasının әmәk haqqının azalmasına aparması hansı nәzәriyyәdә deyilir?

daha çox işçi götürәr vә tәkmil rәqabәt firmasındakı qәdәr әmәk haqqı verәr
rәqabәtli firmaya nisbәtәn daha az işçi götürәr vә daha yüksәk әmәk haqqı verәr

miqyasda qәnaәt qanunu
azalan verim qanunu•
dәyәr qanunu
Pareto optimumu
azalan son hәdd faydalılığı qanunu

mәnfi miqyas effekti•
müsbәt miqyas effekti
Qiffen paradoksu
әvәzlәmә effekti
neytral miqyas effekti

MRP>MRC
MRP=MRC•
MP=MC

әvәzlәmә effekti•
xәrclәrin minimallaşması
istehsal amillәri bazarında müvazinәt
mәnfәәtin maksimallaşması
mәhsul istehsalı effekti

әmәk bazarında inhisarçılığın olmaması
işçinin şәxsi azadlığı vә onun özündә şәxsi istehsal vasitәlәrinin olmaması•
natural tәsәrrüfatçılıq formasının üstünlük tәşkil etmәsi
әmәk bazarında güclü hәmkarlar ittifaqlarının mövcudluğu
әmәyә tәlәbin onun tәklifini daim üstәlәmәsi

Әmәk haqqının sosial nәzәriyyәsi
Tәnzimlәnәn әmәk haqqı nәzәriyyәsi
Son hәdd mәhsuldarlıq nәzәriyyәsi•
Davranış nәzәriyyәsi
İzafi dәyәr nәzәriyyәsi
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әmәk bazarında monopsoniya olan firma:

Heç biri әmtәәnin bazar qiymәtinә tәsir edә bilmәyәn eyni mәhsul istehsal edәn çoxsaylı
firmaların bazar quruluşu  bu:

Hansı bazar quruluşunda firmalar sәrbәst olaraq sahәyә daxil ola vә oradan çıxa bilәcәk?

Tәkmil rәqabәt әlamәtlәrinә aid olmayanları göstәrin:

Tәkmil rәqabәtli firma mәnfәәti maksimumlaşdırır, әgәr:

Aşağıdakı tәriflәrdәn hansı daha çox normal mәnfәәt anlayışına uyğun gәlir?

Tәkmil rәqabәtli bazarda iqtisadi mәnfәәt:

daha çox işçi götürәcәk vә rәqib firmanın verdiyindәn yüksәk әmәk haqqı verәcәk
daha az işçi götürәcәk vә rәqib firmanın verdiyi qәdәr әmәk haqqı verәcәk
daha çox işçi götürәcәk vә rәqib firmanın verdiyi qәdәr әmәk haqqı verәcәk
daha çox işçi götürәcәk vә rәqib firmanın verdiyindәn az әmәk haqqı verәcәk
daha az işçi götürәcәk vә rәqib firmanın verdiyindәn az әmәk haqqı verәcәk•

oliqopoliya
inhisarçı rәqabәt
inhisar
duopoliya
tәkmil rәqabәt•

tәkmil rәqabәt•
oliqopoliya
inhisar
duopoliya
inhisarçı rәqabәt

iştirakçıların çoxluğu
rәqib tәrәflәrin hәr birinin tәlәb, tәklif vә qiymәt haqqında informa¬siyalaşması
hәr bir rәqibin qәrar qәbul etmәk azadlığı
qiymәt ayrıseçkiliyi•
istehsal resurslarının mobilliyi

qiymәt orta xәrclәrә bәrabәr olarsa
firmanın tәkcә mühasibat mәnfәәti deyil, iqtisadi mәnfәәti dә olarsa
әmtәnin qiymәti orta dәyişәn xәrclәrә bәrabәr olarsa
orta gәlir orta xәrclәrә bәrabәr olarsa
son hәdd gәliri son hәdd xәrclәrinә bәrabәr olarsa•

hәmin sahәdә firmanın qalması üçün zәruri olan minimum mәnfәәt•
sahәdә tipik firmanın әldә etdiyi mәnfәәt
son hәdd gәliri son hәdd xәrclәrinә bәrabәr olduqda firmanın әldә etdiyi mәnfәәt
heç bir tәrif
işlәrin normal aparılması şәraitindә firmanın alacağı mәnfәәt

әgәr son hәdd gәliri son hәdd xәrclәrindәn çox olarsa ola bilәr
mühasibat mәnfәәti ilә üstüstә düşür
uzunmüddәtli dövr әrzindә ola bilmәz•
daima yeri var
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Bazarda tәkmil rәqabәt şәrtlәri o vaxt yerinә yetirilir ki;

Tәkmil rәqabәt bazarında bazar tәlәbinin artması nәticәsimndә qiymәtlәr yüksәlәrsә:

әgәr tәkmil rәqabәti bazarda bazar tәlәbinin artması nәticәsindә әmtәәnin qiymәti yüksәlәrsә,
әmin olmaq olar ki:

Sahә anlayışı dedikdә nә başa düşülür?

әlavә әmtәә vahidinin satışından әldә olunmuş gәlir:

Firmanın ümumi gәliri ilә ümumi xәrclәri arasındakı fәrq:

Firmanın orta gәliri ilә orta xәrclәri arasındakı fәrq:

әgәr ümumi xәrclәr firmanın ümumi gәlirindәn çox olarsa ola bilәr

firmalar müxtәlif әmtәәlәr istehsal edir
istehlakçılar bazar haqqında tam informasiyaya malik deyillәr
firmalar iqtisadi mәnfәәt әldә edә bilmir
yuxarıda göstәrilәn bütün şәrtlәr yerinә yetirilmәlidir
firmalar bazar qiymәtlәrinә tәsir göstәrmir•

firmalar iqtisadi mәnfәәt ala bilmir
bazara yeni firmaların axını nәzәrә çarpır•
әmtәә qıtlığı yaranın
doğru cavab yoxdur
firmaların arasında rәqabәt güclәnir

sahәdә fәaliyyәt göstәrәn firmaların sayının azalması ilә qiymәt ilkin sәviyyәsinә enәcәk
tәklifin artması sahәdә fәaliyyәt göstәrәn firmaların sayının artması ilә nәticәlәnәcәk•
tәklifin artması nәticәsindә qiymәt ilkin sәviyyәsinә qәdәr aşağı düşәr
doğru cavab yoxdur
tәklifin artması sahәdә fәaliyyәt göstәrәn firmaların sayının azalması ilә nәticәlәnәcәk

qarşılıqlı әvәz olunan mәhsullar istehsal edәn müәssisәlәr qrupu•
qarşılıqlı tamamlayıcı mәhsullar istehsal edәn müәssisәlәr qrupu
eyni ehtiyatlar dan istifadә edәn firmalar qrupu
ümumu tәşkilatı xüsusiyyәtlәrlә sәciyyәlәnәn müәssisәlәr qrupu
eyni texnologiyadan istifadә edәn müәssisәlәr qrupu

orta gәlirdir
maksimum gәlirdir
minimum gәlirdir
son hәdd gәliridir•
ümumi gәlirdir

ümumi mәnfәәtdir•
son hәdd gәliridir
orta gәlirdir
orta mәnfәәtdir
orta xәrclәrdir

orta gәlirdir
orta xәrclәrdir
son hәdd gәliridir

•
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Tәkmil rәqabәtin üstünlüklәrinә nә aid deyil?

Tәkmil rәqabәtin şәrti deyil:

İnhisarın sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrinә aid deyildir?

Mütlәq inhisar meydana gәlә bilәr, әgәr:

Tәkmil rәqabәt üçün sadalananlardan nә sәciyyәvi deyildir?

Hansı rәqabәtin növü deyildir?

İnhisar şәraitindә qiymәtlәrin artması bu sәbәbdәn saxlanılır:

orta mәnfәәtdir•
ümumi mәnfәәtdir

Özünütәnzimlәmә qabiliyyәti
Resursların bölgüsünün sәmәrәliliyi tәmin edilir
İstehsal sәmәrәliliyi tәmin edilir
Sadalananların hamısı tәkmil rәqabәtin üstünlüklәrinә aiddir•
Sahibkar fәallığını inkişaf etdirir

әmtәәlәrin differensiasiyası•
çoxlu miqdarda sәrbәst istehlakçılar
çoxlu miqdarda sәrbәst istehsalçılar
qiymәtlәrә tәsir etmәnin mümkünsüzlüyü
sahәyә girişin vә aradan çıxışın azadlığı

digәr firmaların bazara girişinә mane olmaq imkanlarının olması
istehsalın әksәr hissәsinin bir firmada tәmәrküzlәşmәsi
bazar qiymәtinә tәsir göstәrmәk imkanı
bütün resursların tam mobilliyi•
inhisar mәnfәәtini mәnimsәmәk

inhisarçı firmanın әmtәәsi böyük tәlәbә malikdirsә
sadalanan hallardan heç birindә
inhisarçı firma tarazlı qiymәtdәn aşağı xәrclәrlә istehsal etirsә
inhisarın buraxdığı әmtәәnin әvәzedicilәri yoxdursa•
bazarda hәcminә görә böyük inhisar firması fәaliyyәt göstәrirsә

istehsal körtәbiiliyi, tәsәrrüfat riski
yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsalına nail olunur
cәmiyyәtin tәbәqәlәşmәsinin qarşını alır•
zәif istehsalçılar bazardan sıxışdırılıb çıxarılırlar
istehsalın qәnaәtli texnologiyaları istifadә olunur

funksional
sahәdaxili
firmalararası
sahәarası
firmadaxili•

resurslara qiymәtlәrin artması
alıcılıq qәbiliyyәtinin mәhdudluğu•
әmtәәlәrin defisiti
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Antiinhisar qanunvericiliyinin başlıca mәqsәdi:

Bazarda tәkmil rәqabәtin şәrtlәri o halda yerinә yetirilir ki, әgәr:

Antiinhisar tәnzimlәnmәsinin belә tәdbirlәr qrupu mövcud deyil:

İnhisarçı sahәyә digәr firmaların girmәsi yolundakı baryerlәrә aid deyil:

Natural inhisar formalarına aid deyildir:

Bütün birlәşmiş firmaların öz kommersiya vә istehsal müstәqilliyini itirdiyi inhisar forması  bu:

İstehsal kvotası uğrunda mübarizә inhisarın belә formaları üçün sәciyyәvidir:

inhisar şәraitindә qiymәtlәrin artması heç nә ilә mәhdudlanmamışdır
qiymәt diskriminasiyası

istehlakçıların hüquqlarını qorumaqdır
büdcәyә vergi daxil olmalarını artırmaqdır
bazarda rәqabәt şәrtlәrini saxlamaqdır•
kiçik biznesә yardım etmәkdir
aşağı qiymәtlәrin tәyin edilmәsidir

firmalar qiymәtә tәsir göstәrirlәr
firmalar bazar qiymәtinә tәsir göstәrmirlәr•
istehlakçılar bazar haqqında natamam informasiyaya malik olurlar
bütün sadalananların hamısının yeri var
bazara yeni firmaların daxil olması üçün baryerlәr mövcud olur

inzibatihüquqi
iqtisadi
inzibatiiqtisadi
bütün sadalananlar mövcuddur
qanunvericiliyi•

bu әmtәәnin istehsalına müstәsna hüquqları firmaya verәn patentlәr
nadir xammal resursuna sahib olmaq
bu fәaliyyәt növünü yalnız bir firma ya icazә verәn dövlәt lisenziyaları
bütün sadalananlar sahәyә daxil olmaq üçün baryerdir
firmanın istehsal etdiyi әmtәәyә tәlәbin yüksәk elastikliyi•

tәsadüfi forma
sabit forma
tәbii forma•
adı çәkilәnlәrdәn heç biri
ümumi forma

karteldir
trestdir•
sindikatdır
sadalananlardan heç bir
konserndir

kartel vә trest
trest vә konsern
sindikat vә kartel•
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Müasir antiinhisar tәnzimlәnmәsinin әsas obyektlәrinә aiddir:

Yeni firmaların sahәyyә daxil oşlması üçün maneәlәrә aiddir:

HerfindalHirşman indeksinin kәmiyyәti vahidә yaxınlaşarsa, bu o dimәkdir ki :

Bazar hakimiyyәti dәrәcәsinin göstәricisi budur:

Rәqabәtin müsbәt cәhәtinә aid deyil:

Rәqabәtin funksiyalarına aid deyil:

Rәqabәtin beş gücü modelinin müәllifi kimdir?

•
sindikat vә trest
konsern vә kartel

bazarın inhisarlaşması
qiymәtlәrlә bağlı sövdәlәşmәlәr
firmaların qovuşması
bütün sadalananlar•
qiymәtlәri saxlamaq mәqsәdilә ticarәtin mәhdudiyyәtlәri

patentlәr
tanınmış tiçarәt nişanları
miqyas effekti
bütün göstәrilәnlәr•
firmaların razılaşdırılmış qiymәt siyasәti yeritmәsi

sahәdә müstәsna mәhsul istehsal edilir;
sahәdә çox sayda firma fәaliyyәt göstәrir;
sahә üçün qabağçıl texnoloqiyaların istifadә edilmәsi sәciyyәvidir;
bütün göstәrilәnlәr düzqündür
sahә üçün bazar hökmüranlığının yüksәk sәviyyәsi sәciyyәvidir;•

Lorents әyrisi
son hәdd әvәzlәmә norması
Filips әyrisi
Pareto meyarı
Lerner indeksi•

qeyrisәmәrәli müәssisәlәrin sıxışdırılıb çıxarılmasına rәvac vermәsi
istehsalçıların istehlakçılara nisbәtdә diktәsinin qabağını alması
resurslardan rasional istifadәyә rәvac vermәsi
qiymәtlәrin süni sürәtdә şişirdilmәsinә mane olması
inhisarların yaranmasına gәtirib çıxarda bilmәsi•

istehsalçıların differensiasiyası
resursların iqtisadi sәmәrәli bölgüsü
әmtәәlәrin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsini stimullaşdırma
cәmiyyәtdә sosial әdalәti tәmin etmәsi•
istehsalın sәmәrәliliyini stimullaşdırması

M.Porter•
P.Samuelson
E.Çemberlin
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Deyilәnlәrdәn hansı inhisarlarla rәqabәt mübarizәsi aparmaq metodlarına aid deyil?

Yüksәk inhisarçı mәnfәәt götürmәk mәqsәdilә müvazinәtli qiymәtdәn yuxarı vә ya aşağı xüsusi
bazar qiymәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi adlanır:

Rәqabәtin qeyriqiymәt metodlarına aid deyil:

İnhisarın mәnfi xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

Antiinhisar Şerman qanunu harada vә nә vaxt qәbul olunmuşdur?

İnhisarın forması deyildir:

Gәlir әldә etmәk mәqsәdilә tәsәrrüfat fәaliyyәtinә vәsait qoyulması belә adlanır:

A.Smit
İ.Bentam

Planlı şәkildә qiymәtlәrin aşağı salınması
Rәqiblәri xammal vә material almaq imkanından mәhrum etmәk
Rәqiblәri hazır mәhsullarını satmaq imkanından mәhrum etmәk
Sadalananların hamısı aiddir•
Rәqiblәri işçi götürmәk imkanından mәhrum etmәk üçün hәmkarlar ittifaqları ilә razılaşmaq

alıcı qiymәti
sövdәlәşmә qiymәti
satıcı qiymәti
sәrbәst qiymәt
inhisarçı qiymәti•

әmtәәlәrә satışdan sonra xidmәt
әmtәәnin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması
әmtәәnin istehlakçıya çatdırılması
sadalananların hamısı qeyriqiymәt metodlarına aiddir
dempinq qiymәtlәrinin tәtbiqi•

mәhsulun qiymәtinin artırılması
resur bölgüsünün qeyrisәmәrәliliyi
xammalın qiymәtinin aşağı salınması
sadalananların hamısı inhisarların mәnfi xüsusiyyәtlәridir.•
gәlirlәrin qeyribәrabәrliyinin artması

1889cu ildә Kanadada
1914cü ildә ABŞda
1890cı ildә ABŞda•
1937ci ildә Danimarkada
1935ci ildә Belçikada

sindikat
konsern
trest
sadalananlardan heç biri
sәhmdar cәmiyyәti•

kapitalın dövranı
amortizasiya
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İnvestisiya – bu:

Fiziki aşınma nәticәsindә avadanlıqların dәyәrinin itirilmәsi nә adlanır?

Daha mәhsuldar texnikanın meydana gәlmәsi ilә әlaqәdar avadanlıqların qiymәtlәndirilmәsi nә
adlanır?

İnvestisiya resursları bunlardır:

Kapitalın hәrәkәtinin III mәrhәlәsi:

Kapitalın hәrәkәtinin II mәrhәlәsi:

Kapitalın dövriyyәsi  bu:

kapitalın dövriyyәsi
investisiya•
diskontlaşdırma

әsas kapitalın yaradılması, genişlәndirilmәsi vә texniki silahlan¬dırılması üçün xәrclәr•
istehsal heyәtinin әmәyinin ödәnilmәsi xәrclәri
mәhsul vahidinin istehsalı üçün xәrclәr
istehsal vasitәlәrinin fiziki aşınması
kapitalın dövriyyәsinin artırılması xәrclәri

investisiyalaşdırma
fiziki aşınma•
mәnәvi aşınma
kapitalın dövriyyәsi
diskontlaşdırma

investisiyalaşdırma
fiziki aşınma
mәnәvi aşınma•
kapitalın dövriyyәsi
diskontlaşdırma

istehsalın tәşkili üçün zәruri olan kapital elementlәri (ünsürlәri)•
maliyyә vә insan resurslarının mәcmusu
investisiya şirkәtlәrinin vәsaiti
müәssisәnin nizamnamә kapitalı
tәkrar istehsal prosesindә istifadә edilәn iqtisadi resurslar

P – Ә
…Ә1 – P1•
… İ …
Ә Ә1
P – P1

P – Ә
Ә1 – P1
... İ …•
Ә Ә1
P – P

sәnaye kapitalının dövranının daim tәkrar olunması•
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Kapitalın dövriyyә sürәti  bu:

Faiz dәrәcәsi әsasında cari vә gәlәcәk dәyәrin ölçülmәsi adlanır:

İstifadә olunması prosesindә fiziki aşınma nәticәsindә öz dәyәrini hissәhissә mәşsul üzәrinә
keçirәn istehsal vasitәlәri nәdir?

Bir istehsal tsiklindә öz dәyәrini bütövlükdә hazır mәhsul üzәrinә keçirәn istehsal vasitәsi necә
adlanır?

Avanslaşdırılmış kapitalın dәyәri üzrә artdığı vә öz ilkin formasına qayıtdığı vaxta deyilir:

Reyqanomika iqtisadi siyasәti hansı iqtisadi mәktәbin ideyaları әsasında yaradılıb?

•
investisiya prosesi
kapitalın pul formasında әmtәә formasına çevrilmәsi
pul kütlәsinin dövranı
әmtәәnin reallaşdırılmsı vә mәnfәәtin götürülmәsi

kapitalın dövranının hәyata keçirildiyi vaxt
kapitalın bir mәrhәlәdәn digәrinә keçmәsi sürәti
müәyyәn dövr әrzindә kapitalın dövranının sayı•
pulun dövriyyә surәti
müәssisәnin başlanğıc kapitalının formalaşması üçün lazım olan vaxt

amortizasiya
maliyyәlәşmә
investisiya
avans edilmә
diskontlaşdırma•

dövriyyә kapitalı
maliyyә kapitalı
әsas kapital•
investisiya kapitalı
nizamnamә kapitalı

dövriyyә kapitalı•
maliyyә kapitalı
әsas kapitalı
investisiya kapitalı
nizamnamә kapitalı

kapitalın dövriyyә vaxtı•
kapital dövranı
kapitalın dövriyyә sürәti
kapitalın tәkrar istehsal prosesi
investisiya dövrü

marksist
marjinalist
monetarist•
merkantilist
keynsçi
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Dövlәtin institusional siyasәti nәzәrәdә tutmur:

Doğru olmayanını göstrin:

Aşağıdakılardan düz olmayanını göstәrin:

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Dövlәtin sosial funksiyası nәzәrәdә tutmır:

makroiqtisadi stabilliyin tәmin edilmәsi
ayrıayrı regionların iqtisadi inkişafındakı fәrqlәrin aradan qaldırılması•
әtraf mühitin mühafizә edilmәsi
bütün adları çәkilәn mәqsәdlәr nәzәrә alınır
yaxşı investisiya mühitinin yaradılması

dövlәt cәmiyyәtin iqtisadi vә sosial inkişafı nәticәsindә yaranır
müxtәlif iqtisadi nәzәriyyәlәr dövlәtin iqtisadiyyatda rolunu fәrqli şәkildә müәyyәnlәşdirirlәr
dövlәt cәmiyyәtә kәnardan zorla qәbul etdirilmiş qüvvәdir•
bütün cavablar doğrudur
dövlәt öz fәaliyyәtini onun formalaşdırdığı hökumәt vasitәsi ilә hәyata keçirir

rәqabәtin qorunması dövlәtin bazar iqtisadiyyatında әn mühüm funksiyasıdır
dövlәt tәnzimlәnmәsinin neoliberal konsepsiyası keynsçi ilә müqayisәdә daha sәmәrәlilidir•
ekologiya ilә әlaqәdar xarici effektlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi müasir dünyada mühüm әhәmiyyәtә malikdir
bazar iqtisadiyyatında inhisarlaşma meyli mövcuddur
dövlәt büdcәsindә gәlir vә xәrclәrin uyğunlaşdırılması mәsәlәsini dövlәt hәll etmәlidir

Dövlәt millәtin qalması vә inkişafını tәmin edәn müәyyәn funksiyaların yerinә yetirilmәsinә tәlәbat
nәticәsindә yaranmışdır
A.Smit hesab edirdi ki, dövlәt iqtisadi proseslәrә fәal müdaxilә etmәlidir•
Dövlәt cәmiyyәtin iqtisadi vә sosial inkişafının mәhsuludur
Dövlәt öz fәaliyyәtini özünün formalaşdırdığı hökumәt vasitәsilә hәyata keçirir
Monetaristlәr hesab edirlәr ki, dövlәt öz xәrclәrini mәhdudlaşdırmalıdır

İqtisadi tәnzimlәyicilәr bazar iqtisadiyyatının tәbiәtinә әn çox uyğun gәlir
Hüquqi tәnzimlәyicilәr qanunvericilik bazasının yaradılmasına vә qanunlara әmәl olunması üzәrindә nәzarәtә
yönümlәnir
İnzibati tәnzimlәyicilәr iqtisadi subyektlәrin birbaşa dövlәt orqanlarının qәrarlarına tabe olması ilә bağlıdır
Dolayısı ilә müdaxilә dövlәtin müәyyәn iqtisadi siyasәt aparmasını nәzәrdә tutur
Dövlәtin bazar iqtisadiyyatına birbaşa müdaxilәsi qeyrimümkündür•

Hökumәt asimmetrik informasiya şәraitindә qәrar qәbul etmәyә mәcburdur
Lobbiliyin olması siyasi prosesi qeyritәkmil edir
Dövlәtin bürokratik aparatının olması iqtisadiyyat sahәsindә vaxtında qәrarlar qәbul edilmәsinә rәvac verir•
Deyilәnlәrin hamısı doğrudur
İctimai seçim nәzәriyyәsinә görә yalnız «bazarın iflası» deyil, hәm dә «dövlәtin iflası» mövcuddur

sosial sahәnin genişlәndirilmәsini
әhalinin sosial müdafiә olunan tәrkib hissәsinin genişlәndirilmәsini
iqtisad elminin sosial  institusional istiqamәtinin prinsiplәri әsasında iqtisadi siyasәtin hәyata keçirilmәsini•
bütün yuxarıda sadalananlar nәzәrә alınır
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Düzgün olmayanını göstәrin:

İctima nemәtlәrin istehsalı bağlıdır:

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Dövlәtin bazar iqtisadiyyatını tәnzimlәmәsinin sәmәrәliliyini tәmin edәn tәlәblәrә aid deyil:

Müsbәt xarici effekt zamanı:

İqtisadi ehtiyatların üzәrindә mülkiyyәt hüquqlarının sәrbәst mübadilәsi, ilkin bölgüdәn asılı
olmayaraq, onların sәmәrәli bölgüsünü tәmin edir. Bu maddә necә adlanır?

Mәnfi xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsi metodlarına aid deyil:

sosial tәminat xidmәtlәrinin keyfiyyәt vә kәmiyyәtinin artırılmasını

bazar iqtisadiyyatının dövlәt tәnzimlәnmәsinin funksiyalarından biri pul tәdavülünün tәnzimlәnmәsidir
dövlәt antitsiklik siyasәti böhran zamanı tәlәb, investisiya vә mәşğulluğu stimullaşdırmaqla hәyata keçirir
dövlәt gәlirinin yenidәn bölgüsünü dövlәt büdcәsi vasitәsi ilә hәyata keçirir
bazar iqtisadiyyatında dövlәt tәnzimlәnmәsinin funksiyalarından biri reqional siyasәtin hәyata keçirilmәsidir
bazar iqtisadiyyatında dövlәt mülkiyyәtçi ola bilmәz•

vergi vә büdcә siyasәti ilә•
pulkredit siyasәti ilә
xarici iqtisadi siyasәt ilә
maliyyә siyasәti ilә
gömrük vә fiskal siyasәti ilә

Xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsini dövlәt öz üzәrinә götürür
Dövlәt informasiyanın asimmetrikliyini әmtәә vә xidmәtlәrin keyfiyyәti üzәrindә nәzarәt vasitәsi ilә zәiflәdә
bilir
Dövlәt inhisarların yaranmasına hәmişә vә hәr yerdә manne olmalıdır•
Dövlәtin funksiyalarından biri gәlirlәrin tәkrar bölgüsüdür
Dövlәtin antitsiklik siyasәti iqtisadiyyatda tsiklik artıbazalmaların yumşaldılmasına yönümlәnir

milli spesifikliyin nәzәrә alınması
bazar әlaqәlәrinin qırılmasına yol vermәmәk
әsasәn iqtisadi tәnzimlәmә metodlarının tәtbiq edilmәsi
iqtisadiyyatda dövlәt sektorunun olmaması•
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin müsbәt vә mәnfi nәticәlәri üzәrindә nәzarәt

nemәtlәrin son hәdd faydalılığı azalır
nemәtlәrin son hәdd faydalılığı yüksәlir
nemәtlәrin ictimai faydalılığı dәyişmir
nemәtlәrin fәrdi son hәdd faydalılığı onların ictimai son hәdd faydalılığından yüksәkdir.
nemәtlәrin fәrdi son hәdd faydalılığı onların ictimai son hәdd faydalığından aşağıdır•

Pareto optimumu
Valras qanunu
rifahın ikinci teoremi
rifahın birinci teoremi
Kouz teoremi•

tәshih edilmiş vergilәr
bütün sadalananlar daxildir

•
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Xarici effektlәrin beynәlmilәllәşdirilmәsinin institusional metodlarına aid deyil:

Kouz teoreminin reallaşması üçün bu şәrtin olması vacib deyil:

Pozisiyalı xarici effektlәr, әlaqәdardır:

Müsbәt xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsi yönәlir:

İqtisadçılar әtraf mühitin çirklәndirilmәsinә görә standartların tәdbiqinә deyil, korrektә edici
vergilәrin tәtbiq olunmasına üstünlük verirlәr, çünki vergilәr:

İctimai nemәtin optimal hәcmini bunun kömәkliyi ilә müәyyәn etmәk olar:

Fәrdin hәqiqi üstünlükverilmini müәyyәn etmәyә imkan verәn mexanizm adlanır.

müәyyәn nemәtlәrin istehsalının artırılmasına subsidiyalar•
zәrәrli maddәlәrin atılması lisenziyası
xarici mühitin çirklәnmәsi standartları

bütün sadalananlar daxildir
mülkiyyәt hüquqlarının spesifiklәşdirilmәsi
xarici mühitin çiçәklәnmәsi hüquqları bazarının yaradılması
müәssisәlәrin birlәşmәsi•
mülkiyyәt hüququnun mәhkәmә vasitәsilә müdafiәsi

dövlәt mülkiyyәti mövcud olmamalıdır•
mülkiyyәt hüquqlarının mübadilәsinin transaksion xәrclәri sıfra yaxın olmalıdır
mübadilә tәkmil rәqabәt şәraitindә hәyata keçirilmәlidir
mülkiyyәt hüquqları dәqiq müәyyәnlәşdirilmәlidir
bütün sadalanan şәrtlәr mütlәqdir

subyektlәrin yarışlı fәaliyyәtilә•
ictimai rifahın itirilmәsilә
ictimai rifahın yüksәlmәsilә
xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsilә
bazar informasiyasının assimetriyası ilә

bütün sadalananlara nail olmaq
istehlakı müsbәt xarici effekt yaradan nemәtlәrin istehsalından iqtisadi mәnfәәtin әldә edilmәsinin tәmin
edilmәsinә
cәmiyyәtin mәnәvi–etik dәyәrlәrinә uyğun nemәtlәrin istehlak quruluşunun tәmin edilmәsinә
ictimai son hәdd xәrclәrinin ictimai son hәdd faydalarına bәrabәr olduğu hәcmdә nemәtlәrin istehlak
olunmasının tәmin edilmәsinә

•
cәmiyyәtin bütün üzvlәri arasında müsbәt effektin bәrabәr bölgüsünün tәmin edilmәsinә

çirklәndirmәni tam aradan qaldirmağa imkan verirlәr
monitorinqa daha az xәrc tәlәb olunur•
standartlari hesablamaq çәtindir
yuxarida sadalananlarin hamisi doğrudur
daha әdalәtlidirlәr

ictimai rifahın funksiyası
sahәlәrarası balans modeli
gözlәnilәn faydalılığın funksiyası
istehsal funksiyası
ümumi tarazlığın Pareto  sәmәrәli modeli•

•
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Xalis ictimai nemәtә tәlәb müәyyәn olunur:

Qәrar qәbul edilәrkәn çoxluq prinsipi istifadә edilәrsә sәmәrәlilik tәmin olunmur, çünki:

Dövlәtin istehsal etdiyi ictimai nemәtlәr vergilәr vasitәsi ilә maliyyәlәşir, bu zaman onların
istehsalının yüksәk sәmәrәliliyinә nail olmaq mümkündür:

Deyilәnlәrin hansı doğrudur?

Lindal modeli vә Tabu modeli әks etdirirlәr:

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Klark vergisi•
korrektә edәn vergi
gözlәnilәn faydalılıq funksiyası
ictimai rifahın funksiyası
ictimai seçim

hәmin nemәtin istehlakçılarının kәmiyyәtilә
bütün istehlakçılar üçün bu nemәtin fәrdi son hәdd faydalılıqlarının cәmi ilә•
onun istehsal mәsrәflәrilә
bütün sadalananlarla
istehlakçı üçün mövcud qiymәtlәr sәviyyәsindә onun son hәdd faydalılıqlarının hәcmi ilә

sәsvermә zamanı әn yaxşı variantı seçmәk mümkün deyil
bu, fәrdi istәklәrin xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almır•
sәs verәnlәrin mәsәlә haqqında kifayәt qәdәr mәlumatları olmur
bu prinsipi әmәli şәkildә istifadә etmәk düz deyil
sәsvermә zamanı sәslәrlә alver etmәk mümkündür

vahid faiz dәrәcәsi tәdliq etdikdә
onları istehlakçılara pulsuz tәqdim etdikdә
istehlakçıların dairәsini mәhdudlaşdırdıqda
doğru cavab yoxdur
differensiallaşdırılmış faiz dәrәcәsi tәdbiq etdikdә•

İctimai nemәtlәr istehlakdan çıxarıla bilәn deyil
İctimai nemәtlәr son hәdd xәrclәri sıfırdır
İctimai nemәtlәr bütövlükdә bütün cәmiyyәt üçün müsbәt xarici effektlәr doğururlar
Deyilәnlәrin hamısı doğrudur•
Xalis ictimai nemәtlәr bölünmәzdir

informasiyanın asimmetrikliyini
gәlirlәrin cәmiyyәtdә bölgüsünü
ictimai nemәtlәrin verilmәsini•
bazar qeyrimüәyyәnliyi sәviyyәsini
xarici effektlәrin olmasını

Xalis ictimai nemәt elә nemәtdir ki, onu bütün vәtәndaşlar, haqq ödәyib ödәmәmәlәrindәn asılı olmayaraq,
kollektiv şәkildә istehlak edirlәr
Xalis ictimai nemәtә tәlәb әyrisi bu nemәtin әldә olan hәcminin hamısının son hәdd faydalılığını әks etdirir
Xalis ictimai nemәt elә nemәtdir ki, onun hәr bir vahidi ayrıca qiymәtә satıla bilәr
İctimai nemәtlәr istehsalı dövlәt tәrәfindәn maliyyәlәşdirilmәlidir
«Biletsiz problemi» istehsalatda mәnfi xarici effektlәrlә bağlıdır•
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İctimai nemәtlәrin istehsalı üçün resursların sәmәrәli yerlәşdirilmәsi tәmin olunur:

İctimai nemәtlәr istehsalının maliyyәlәşdirilmәsi üsullarına aid deyil:

İctimai nemәtin bazar tәlәb әyrisi:

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Deyilәnlәrdәn hansı doğrudur?

Riskә biganә olan şәxsin üstünlük vermәsindә ifadә olunan faydalılıq funksiyası necә olmalıdır:

İnformasiyanın asimmetriklik dәrәcәsini nә azalda bilmәz:

fәrdi seçimlә
sadalananların heç biri ilә
ictimai vә fәrdi seçimlә•
ictimai seçimlә
bazar mexanizmi vasitәsilә

birbiri ilә bağli satişlar
sәmt (әlavә) mәhsullarinin satişi
istehlakçilara subsidiya verilmәsi•
sadalananlarin hamisi aiddir
istehsalçilara subsidiyalarin verilmәsi

xususi nemәtin tәlәb әyrisindәn fәrqlәnmir
hәr nemәt vahidinә bütün fәrdlәrin ödәdiyi ümumi dәyәri göstәrir•
hәr bir mövcud qiymәt sәviyyәsindә dövlәt sektorunda istehsal edilmiş nemәt vahidinin ümumi kәmiyyәtini
göstәrir
hәmişә üfiqidir
düzgün cavab yoxdur

Dәqiqlәşdirici vergi – mәnfi xarici effekt verәn iqtisadi nemәtlәrin buraxılmasına vergidir
Xarici effektlәr yalnız istehsalatda meydana gәlә bilir•
Dәqiqlәşdirici subsidiyalar – müsbәt xarici effekt verәn iqtisadi nemәtlәrin istehsalçıları vә istehlakçılarına
subsidiyalardır
Dәqiqlәşdirici vergilәr vә subsidiyalar sosial sәmәrәliliyi tәmin etmәk mәqsәdilә istifadә olunurlar
R.Kouz göstәrir ki, xarici effektlәrin neytrallaşdırılması üçün heç dә hәmişә dövlәtin müdaxilәsi vacib deyil

Mәnfi xarici effekt bir iqtisadi subyektin fәaliyyәti digәr iqtisadi subyektlәri xәrcә saldığı halda yaranır
Mәnfi xarici effektlәr zamanı nemәtlәrin bu effekti doğuran hәddindәn artıq istehsalı özünә yer alır
Müsbәt xarici effekt bir iqtisadi subyektin fәaliyyәti digәr iqtisadi subyektlәrә xeyir verdiyi halda yaranır
Deyilәnlәrin hamısı doğrudur•
Müsbәt xarici effektlәr zamanı nemәtlәrin bu effekti doğuran az istehsalı özünә yer alır

azalan әyri
U şәkilli olmalıdır
artan әyri
müsbәt meyilli düz xәtt•
mәnfi meyilli düz xәtt

әmtәәlәrin standartlaşdırılması vә sertifikatlaşdırılması
әmtәәlәrin alınmasının tәkrarlanması
istehlakçılar ittifaqının fәaliyyәti
kefiyyәtә zәmanәt verilmәsi

•



700

701

702

703

704

705

706

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

2001ci ildә iqtisadiyyat üzrә Nobel mükafatı D.Stiqlitsә, D.Akerolofa vә M.Spensә aşağıdakı
problemin tәdqiqinә görә verilmişdi.

Bazar prinsiplәrinә әsaslanmayan sığorta növünә aiddir:

Firmanın daxili risklәrinә aid deyil:

Gözlәnilmәz hallardan yaranan iş vaxtı itkilәri necә adlanır?

Gözlәnilәn mәnfәәtdәn artıq itkinin mümkünlüyü sәciyyәvidir:

Risk әyrisinin qurulmasının belә üsulu yoxdur:

bazarda yüksәk kefiyyәtli әmtәәlәrin daha çox olması•

İnformasiyanın asimmetrikliyi iqtisadiyyatda çox vәziyyәtlәr üçün sәciyyәvidir
İnformasiyanın asimmetrikliyi neqativ seçimә sәbәb olmur•
İnformasiyanın asimmetrikliyi «limonlar bazarını» doğurur
İnformasiyanın asimmetrikliyi әmәk bazarı üçün sәciyyәvidir
Mәhsulun standartlaşdırılması informasiyanın asimmetrikliyini azaltmağa kömәk edir

İnformasiyanın asimmetrikliyi•
İctimai әmtәәlәrlә tәminat
Xarici effektlәr
İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәmәsi
Ümumi müvazinәt

tәqaüd sığortası, pensiya sığortası•
şәxsi riskin sığortalanması
әmlak riskinin sığortalanması
bütün sadalanan sığorta növlәri bazar prinsiplәrinә әsaslanır
vәtәndaşlıq mәsuliyyәtinin sığortalanması

fәrdi risklәr
prosessualquruluş riski
madditexniki risklәr
bütün yuxarıda sadalananlar riskә aiddir
likvidlik risklәri•

maddi itkilәr
maliyyә itkilәri
әmәk itkilәri•
doğru cavab yoxdur
vaxt itkilәri

belә itkilәr qeyrimümkündür
risk әyrisi üzәrindә iflas riski zonası üçün
risk әyrisi üzәrindә risksiz zona üçün
risk әyrisi üzәrindә mümkün risk zonası üçün
risk әyrisi üzәrindә kritik risk zonası üçün•

riyazi•
statistik
bütün sadalanan metodlar mövcuddur
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Bazar qeyrimüәyyәnliklәrinin nәticәsinә aid deyil:

Doğru olmayanı seçin:

Risk şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn rasional iqtisadi subyekt öz faydalılıq funksiyasının riyazi
gözlәmәlәrini maksimumlaşdırmağa çalışır . Bu müddәanı necә adlandırırlar:

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Mәnәvi riski azaltmağa çalışan sığorta şirkәti nә etmәmәlidir?

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

Bazar qeyri müәyyәnliyi nәdir?

analitikhesablama
ekspert

o, optimal qәrar qәbul edilmәsinә manne olur
qәrarlar qәbul edәrkәn iqtisadi subyektlәr qeyribәrabәr şәraitdә olurlar
o, әlavә transaksion xәrclәr yaranmasına sәbәb olur
bütün göstәrilәnlәr aiddir
gәlirlәrin bölgüsündә qeyribәrabәrlik yaranır•

asimmetrik informasiya qiymәt diskriminasiyası üçün şәrait yaradır
asimmetrik informasiya qiymәt rәqabәtinin sәmәrәliliyini azaldır
asimmetrik informasiya yalnız alıcılara ziyan vurur•
asimmetrik informasiya neqativ seçimә sәbәb olur
asimmetrik informasiya mәsuliyyәtsizlik riskinin yaranması ehtimalını artırır

Pareto meyarı
Kouz teoremi
Kurno modeli
Neyman  Morqenştern teoremi•
Valras qanunu

Әlavә informasiyanın alınması riskin azaldılmasına rәvac verir
Vançur müәssisәlәri yaratmaq yolu ilә riski lokallaşdırmaq olar
Sığortalama riskdәn tamamilә qaçmağa imkan verir•
İnsanlar riskә müxtәlif cür münasibәt bәslәyirlәr
Risk statistik ehtimalın kömәkliyi ilә qiymәtlәndirilә bilәr

Müştәri seçimini daha diqqәtlә aparmaq
Yüksәk risk qrupundan olan müştәrilәrlә müqavilә bağlamamaq
Müştәrilәri risk qruplarına bölmәk
Sığortanın qiymәtini qaldırmaq•
Zәrәrin qismәn ödәnilmәsini hәyata keçirmәk

İnformasiyanın asimmetrikliyini azaldan bazar siqnalı firma nişanlı mәhsulun buraxılmasıdır
Tipik «limon bazarı» istifadәdә olmuş maşınlar bazarıdır
Qiymәtin yüksәk olması hәmişә mәhsulun yüksәk keyfiyyәtinә dәlalәt edir•
İnformasiyanın asimmetrikliyi tәsәrrüfat fәaliyyәtinin riskini artırır
Reklam heç dә hәmişә informasiyanın asimmetrikliyinin azalmasına rәvac vermir

bazar subyektlәrinin fәaliyyәtindә risklәrin mövcudluğu
әvvәlcәdәn bilinmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi çәtin olan iqtisadi qәrarların qәbul olunması şәraiti•
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İnformasiyanın iqtisadi xassәsinә iid olmayan nәdir?

әgәr iqtisadi subyekt hәmişә әldә olunmuş gәliri gözlәnilmәdәn artıq qiymәtlәndirirsә bu:

әgәr iqtisadi subyekt gözlәnilәn gәliri әldә olandan üstün bilirsә, bu halda özünә yer alır:

İqtisadiyyatda risk nәdir?

Qәrar qәbul edilmәsi zamanı informasiyanın natamam olaması sәbәbi deyil:

İnformasiyanın asimmetrik olması nә adlanır:

Asimmetrik informasiyadan doğuran, yüksәk keyfiyyәtli nemәtlәrin aşağı keyfiyyәtlәri ilә әvәz
olunması prosesi necә adlanır?

•
bazar iştirakçıları arasında informasiyanın qeyribәrabәr bölünmәsi
qәrar qәbul edәrkәn itkilәrin әmәlә gәlmәsi imkanları
bir neçә alternativ variantlardan seçim edilmәsi zәrurәti

informasiyanın istehsalı adәtәn böyük xәrclәrlә әlaqәdardır, tәkrar istehsalı isә az
alqısatqı aktında informasiya onun sahibindәn özgәninkilәşmir
informasiya fiziki aşınmaya mәruz qalmır, mәnәvi azınmaya isә mәruz qalır
bütün göstәrilәnlәr aiddir•
informasiya әldә edildikdә o fiziki cәhәtdәn yoxa çıxmır

riskә qeyrimeyillilik•
riskә meyillilik
riskә qarşı biganәlik
riskin olmaması
riskdәn müdafiә

riskә meylli olmamaq
riskә meyllilik•
riskә etinasızlıq
riskin olmaması
riskdәn qorunma

alternativ variantlar arasında seçim etmәk
iqtisadi qәrar qәbul edәrkәn onların dәyişmәsini әvvәlcәdәn görmәyin vә qiymәtlәndirmәyin çәtin olması
şәraiti
bazar qeyrimüәyyәnliyi şәraitindә qәrar qәbul etmәk sәbәbindәn itkilәrin yaranması qorxusu•
sәmәrәliyә nail olmağın qeyrimümkünlüyü
qәrar qәbuletmә prosesinin informasiya tәminatı problemlәri

informasiya itkilәrinin qaçılmaz olması
informasiyanın әlçatan olması•
informasiyanın işlәnib hazırlanması vә qiymәtlәndirilmәsindәki çәtinliklәr
sadalananlardan heç biri
informasiyanın әldә edilmәsinin xәrc tәlәb etmәsi

informasiyanın etibarsızlığı
informasiyanın işlәnmәsi vә tәhlilindә mürәkkәblik
bazar subyektlәri arasında informasiyanın qeyribәrabәr bölünmәsi•
dәqiq informasiyanın olmaması
dәqiq informasiyanın formalaşmasında çәtinlik
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Riskә görә mәsuliyyәti üçüncü şәxslәrin üstünә keçirmәk yolu ilә riskin dәrәcәsini azaltmaqdan
ibarәt olan, ehtimal olunan itkilәrdәn müdafiә üsulu necә adlanır:

Limonlar bazarı nәdir?

Asimmetrik informasiya hesabına әlavә fayda әldә etmәyә çalışan iqtisadi subyektlәrin haqsız
davranışı ilә әlaqәdar risk nәdir:

Belә növ iqtisadi risk yoxdur:

Riskin kompensasiyasına aid deyil:

Limonlar bazarı anlayışı kim tәrәfindәn elmi dövriyyәyә gәtirilmişdir:

riskin diversifikasiyası
qiymәt diskriminasiyası
neqativ seçim•
riskdәn kәnarlaşma
riskin sığortalanması

riskin diversifikasiyası
riskin sığortalanması•
riskdәn yayınma
doğru cavab yoxdur
neqativ seçim

valyuta bazarı
çoxlu sayda xarici effektlәrlә sәciyyәlәnәn bazar
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları bazarı
qeyritarazlı bazar
yüksәk dәrәcәdә asimmetriyalı informasiyalı bazar•

mәsuliyyәtsizliyin riski•
ehtikarlıq riski
xalis risk
sadalananlardan heç biri
mәnәvi risk

ticarәt riski•
kommersiya riski
istehsal riski
bütün yuxarıda sadalananlar mövcuddur
maliyyә riski

strateji planlaşdırma
mәqsәdli marketinq
ehtiyatlar sisteminin yaradılması
bütün sadalananlar aiddir
riskli layihәlәrdәn imtina•

L.Valrus
D.Akerlof•
C.Rouls
V.Samuelson
V.Pareto



727 Bazar sövdәlәşmәsi iştirakçılarının bir qisminin digәr qisminә nisbәtәn daha çox informasiyaya
malik olması vәziyyәti adlanır:

riskә meyllilik
bazar qeyrimüәyyәnliyi
riskә meylli olmamaq
mәnәvi risk
informasiyanın asimmetrikliyi•


