Test: AAA_1907y#01#Q16#01 EDUMAN
Fenn: 1907Y İqtisadiyyata giriş
Sual sayi: 700
1) Sual:K. Marksın nәzәriyyәsinә uyğun olaraq istehsal qiymәti bu prosesin nәticәsindә formalaşır:
A) tәlәb vә tәklifin tәrәddüdlәrinin
B) istehsal şәrtlәrinin dәyişmәsinin
C) yalnız tәlәbin dәyişikliklәrinin
D) yalnız tәklifin dәyişikliklәrinin
E) sahәlәrarası rәqabәtin
2) Sual:әmtәәnin qiymәti bu sәbәbdәn arta bilәr:
A) әmtәәnin istehsal xәrclәrini aşağı salan yeni texnologiyanın tәtbiqi
B) әmtәә istehsalçılarının sayının artması
C) әmtәәnin istehsal olunduğu xammalın qiymәtinin aşağı düşmәsi
D) әmtәәyә tәlәbin azalması
E) әmtәә tәklifinin azalması
3) Sual:Qiymәtlәrin bazar sistemi üçün qiymәtlәrin aşağıdakı növü sәciyyәvi deyildir:
A) topdansatış qiymәtlәri
B) pәrakәndәsatış qiymәtlәri
C) müqavilә qiymәtlәri
D) bütün sadalananları sәciyyәvidir
E) bütün sadalananlar sәciyyәvi deyildir
4) Sual:Bazar qiymәti müvazinәt qiymәtindәn aşağı olarsa onda:
A) әmtәә artıqlığı yaranır.
B) әmtәәlәrin qıtlığı әmәlә gәlir
C) satıcılar bazarı formalaşır
D) ehtiyatların qiymәti azalır
E) әmtәәnin tәklifi artır

5) Sual:Tәlәb vә tәklifin hәcmlәrinin bәrabәr olduğu qiymәt adlanır:
A) normal qiymәt
B) istehsal qiymәti
C) tarazlı qiymәt
D) alıcı qiymәti
E) satıcı qiymәti
6) Sual:Hansı tәrif A. Marşallın nәzәriyyәsi üzrә qiymәtin anlayışına uyğun gәlir?
A) qiymәt  әmtәәyә görә alınan müәyyәn miqdarda pul vahidlәridir
B) qiymәt  әmtәәnin bazarda satışa daxil olduğu kәmiyyәtdir
C) qiymәt  әmtәәnin müәyyәn miqdarının alıcıları cәlb etmәyә qabil olduğu sәviyyәdir
D) qiymәt  dәyәrin pul ifadәsidir
E) qiymәt  tәlәb vә tәklifin sabit tarazlığı ilә müәyyәn olunandır
7) Sual:Hansı müddәa bazar iqtisadiyyatında qiymәtlәrin mahiyyәti vә rolunu әks etdirmir?
A) qiymәtlәr sistemi әsas tәşkiledici qüvvә rolunu oynayır
B) qiymәtlәr sahibkarlar vә istehlakçılar üçün onların seçimindә indikator rolunu oynayır
C) bazar subyektlәri öz iqtisadi mәnafelәrini hәyata keçirәçәk qiymәtlәrә istiqamәtlәnirlәr
D) qiymәtlәr dövlәt orqanları tәrәfindәn tәyin olunur
E) bütün müddәalar әks etdirir
8) Sual:Qarşılıqlı әvәzolunan nemәtlәrә aiddir:
A) paltar vә ayaqqabı
B) rәng vә fırça
C) qәlәmlәr vә flomasterlәr
D) taxıl vә çörәk
E) dәftәrlәr vә piroqlar
9) Sual:Tamamlayıcı nemәtlәrә aiddir:
A) qәlәm vә flomaster

B) avtomobil vә benzin
C) pivә vә kvas
D) kabab vә qoyun әti
E) dәftәr vә pirocna
10) Sual:Tәlәbin qiymәt üzrә elastikliyini göstәrir:
A) qiymәtin 1% dәyişmәsi zamanı tәlәbin hәcminin nisbi dәyişmәsi
B) qiymәtin azalması zamanı tәlәbin hәcminin aşağı düşmәsi
C) qiymәtin artması zamanı tәlәbin hәcminin artması
D) tәlәbin hәcminin resursların qiymәtindәn asılılığı
E) tәlәbә tәsir edәn qeyri  qiymәt amillәrinin dәyişmәsi zamanı tәklifin hәcminin dәyişmәsi
11) Sual:İqtisadi nәzәriyyәdә hansı müddәa tәlәb vә tәklif qaydalarından biri deyildir?
A) tәlәbin artması hәm tarazlı qiymәtin, hәm dә tarazlı әmtәә miqdarının artmasına sәbәb olur
B) tәlәbin azalması tarazlı qiymәtin aşağı düşmәsinә vә tarazlı әmtәә miqdarının artmasına gәtirib cıxarır
C) tәlәbin azalması tarazlı qiymәtin vә tarazlı әmtәә miqdarının aşağı enmәsinә gәtirib çıxarır
D) әmtәәnin tәklifinin artması tarazlı qiymәtin azalması vә tarazlı әmtәә miqdarının artması ilә nәticәlәnir
E) tәklif ixtisarı tarazlı qiymәtin artmasına vә tarazlı әmtәә miqdarının azalmasına sәbәb olur
12) Sual:Sadalananlardan hansı bazar tarazlığı vәziyyәtinin sәciyyәsinә aid deyildir?
A) әmtәәyә tәlәb vә tәklif üst üstә düşür
B) tarazlıq resursların bölgüsü sәmәrәliliyini әks etdirir
C) әmtәә tarazlıq qiymәtilә satılır
D) tarazlıq istәnilәn rәqabәt bazarında yarana bilәr
E) tarazlıq şәraitindә qiymәt üzrә әmtәәyә tәlәb elastikliyi 1ә bәrabәrdir
13) Sual:Hansı halda hәm tәlәbin hәcminin, hәm dә tәklifin hәcminin azalması zamanı әmtәәnin qiymәti artar?
A) әgәr tәlәbin hәcmi tәklifin hәcminә nisbәtәn daha çox azalmışdırsa
B) әgәr tәklifin hәcmi tәlәbin hәcminә nisbәtәn daha çox azalmışdırsa
C) әgәr bu әmtәә üçün әmtәә әvәzedicilәri vardırsa
D) әgәr alıcıların gәlirlәri artmışdırsa

E) belә ola bilmәz
14) Sual:әgәr әmtәәnin qiymәti tәlәb vә tәklif әyrilәrinin kәsişmә nöqtәsindәn yüksәkdirsә, onda:
A) әmtәә artıqlığı әmәlә gәlәr
B) әmtәә defisiti meydana çıxar
C) tәklifin hәcmi azalar
D) tәlәbin hәcmi artar
E) hәç nә baş vermәz
15) Sual:әgәr әmtәәyә tәklif vә tәlәb artarsa,onda:
A) tarazlı qiymәt artar
B) әmtәәnin tarazlı hәcmi artar
C) әmtәәnin tarazlı hәcmi azalar
D) tarazlı qiymәt azalar
E) heç nә dәyişmәz
16) Sual:әmtәә bazarında yeni istehsalçıların meydana çıxması sәbәb olur:
A) qiymәtin artması vә tәklifin hәcminin çoxalmasına
B) qiymәtin vә tәklifin hәcminin azalmasına
C) qiymәtin artması vә tәklifin hәcminin azalmasına
D) tәklifin artması vә qiymәtin azalmasına
E) әmtәә bazarında heç nә dәyişmir
17) Sual:Hәr bir mövcud anda bazarda yaranan şәrtlәrin mәcmusubu:
A) bazar mexanizmidir
B) bazarın konyunkturudur
C) dәyәr qanunu
D) son faydalılıq qanunu
E) bazar tarazlığı
18) Sual:Tәlәb әyrisi aşağıdakını әks etdirәn xәtti tәcәssüm etdirir:

A) tәlәb vә tәklifin qarşılıqlı әlaqәsi
B) alıcıların gәlirlәrinin dәyişmәsindәn asılı olaraq tәlәbin dәyişmәsi
C) әmtәәnin qiymәtinin dәyişmәsindәn asılı olana tәlәbin hәcminin dәyişmәsi
D) alıcıların bu әmtәәni әldә etmәk arzusu
E) tәlәbin kәmiyyәtinin müxtәlif amillәrdәn asılılığı
19) Sual:әmtәә vә xidmәtlәr bazarında müvazinәt yaratmaq üçün:
A) bu әmtәә hәmişә dәbdә olmalıdır
B) qiymәt istehsal xәrclәrilә mәnfәәtin cәminә bәrabәr olmalıdır
C) texnologiyanın sәviyyәsi tәdricәn dәyişmәlidir
D) tәlәbin hәcmi tәklifin hәcminә bәrabәr olmalıdır
E) әmtәә vә xidmәtlәr bazarında müvazinәt yaratmaq mümkün deyil
20) Sual:Bazar mexanizmi elementinә aid deyil:
A) qiymәt
B) tәklif
C) tәlәb
D) sadalanan hamısı aiddir
E) sadalanan heç bırı aid deyil
21) Sual:Aşağıdakı terminlәrdәn hansı insanların mәhsulu almaq imkanları vә istәklәrini әks etdirir:
A) tәlәbat
B) tәlәb
C) zәrurәt
D) istәk
E) faydalılıq
22) Sual:Tәlәb qanununa müvafiq olaraq, әmtәәnin qiymәti artarsa:
A) tәlәb dә artır
B) tәlәb azalır
C) tәlәbin kәmiyyәti artır

D) tәlәbin kәmiyyәti azalır
E) istehsalçıların arasında rәqabәt güclәnir
23) Sual:Tәklif qanunu әks etdirir:
A) satılan mәhsulun miqdarı ilә qiymәti arasındakı әks әlaqәni
B) elastik vә qeyrielastik әmtәәlәr arasındakı әlaqәni
C) satılan mәhsulun miqdarı ilә qiymәti arasındakı birbaşa әlaqәni
D) hәr bir әmtәәnin elastiklik dәrәcәsini
E) tәlәb vә tәklif arasındakı әlaqәni
24) Sual:Qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin davamlı vә ardıcıl olaraq yuxarı qalxması necә adlanır?
A) iqtisadi artım
B) inflyasiya
C) deflyasiya
D) staqflyasiya
E) işsizlik
25) Sual:Aşağıdakılardan hansılar inflyasiyanın sürәtli artım növünә aid deyil?
A) mülayim
B) sürәtli
C) gözlәnilәn
D) ifrat (hiper)
E) hamısı aiddir
26) Sual:Qısamüddәtli işsizliyә aiddir:
A) friksion, tsiklik
B) mövsümi, tsiklik
C) struktur, tsiklik
D) mövsümi, friksion
E) tsiklik, friksion

27) Sual:Uzunmüddәtli işsizliyә aiddir:
A) mövsümi, friksion
B) friksion, struktur
C) mövsümi, tsiklik
D) tsiklik, struktur
E) tsiklik, friksion
28) Sual:24 ili әhatә edәn tsikllәr:
A) Kitçin tsikllәri
B) tikinti tsikllәri
C) Kondratyev tsikllәri
D) sәnayә tsikllәri
E) Jüglәr tsikllәri
29) Sual:İqtisadi böhran, durğunluq, canlanma, yüksәlişin dövrü olaraq tәkrarlanması:
A) iqtisadi tsikl
B) iqtisadi artım
C) iqtisadi inkişaf
D) iqtisadi sәmәrәlik
E) tәsәrrüfat fәaliyyәti
30) Sual:Birbirini ardıcıl әvәz edәn tsiklin fazalarını iqtisadçılardan kim müәyyәnlәşdirmişdir:
A) J.Sismondi
B) D.Kondratyev
C) K.Marks
D) K.Mitçel
E) Q.Xabler
31) Sual:Aşağıdakılardan hansılar iqtisadi tsikl fazalarına aid deyil?
A) böhran
B) durğunluq

C) yüksәliş
D) işsizlik
E) canlanma
32) Sual:әhalinin hәr nәfәrinә düşәn maddi nemәtlәrin vә xidmәtlәrin kәmiyyәt vә keyfiyyәtini әks etdirәn göstәrici:
A) yaşayış vasitәlәri
B) hәyat tәrzi
C) hәyat sәviyyәsi
D) hәyat göstәricisi
E) әmәk haqqı
33) Sual:İqtisadi artımın әsas mәqsәdi:
A) әhalinin maddi rifahının yüksәldilmәsi, iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin olunması
B) iqtisadiyyatın keyfiyyәtcә yaxşılaşdırmaq
C) investisiyanın hәcminin artırılması
D) insan kapitalının investisiyalaşdırılması
E) sәrbәst vaxtın vә investisiyanın artırılması
34) Sual:Aşağıdakılardan biri iqtisadi artımın amillәrinә daxil deyil:
A) әsas kapitalın hәcmi
B) texniki tәrәqqi
C) tәbii resursların kәmiyyәt vә keyfiyyәti
D) mülkiyyәtin növlәri
E) resursların sәmәrәli bölgüsü
35) Sual:İqtisadi artımın hansı әsas tiplәri var?
A) ekstensiv vә sabit tipi
B) intensiv vә sürәtli tipi
C) sabit inkişaf tipi
D) sürәtli inkişaf tipi
E) ekstensiv vә intensiv tipi

36) Sual:İqtisadi artım nәdir?
A) bank faizlәrinin aşağı salınması, istehsalı genişlәndirmәk
B) amortizasiya ayırmaları hesabına istehsalı genişlәndirmәk, ÜDMin amillәrinin kәmiyyәtinin saxlanması
C) istehsal amillәrinin sahәlәr arasında bölgüsü
D) real ÜDMin mütlәq hәcminin vә adambaşına düşәn real ÜDMin artımı
E) resursların sahәlәr arasında bölgüsü
37) Sual:Hәyat sәviyyәsi kateqoriyası ilk dәfә kim tәrәfindәn istifadә edilmişdir?
A) C.Mill
B) K.Marks
C) D.Rikardo
D) C.Klark
E) A.Marşal
38) Sual:Ölkәnin istehsalının inkişaf dәrәcәsini, onun әhalisinin rifah halını әn real müәyyәn edәn göstәrici:
A) ümumi milli mәhsul
B) ümumi daxili mәhsul
C) xalis milli mәhsul
D) milli gәlir
E) adambaşına düşәn ümumi milli mәhsul
39) Sual:ÜDMi necә ölçmәk olar?
A) gәlirlәrә vә istehlaka görә
B) xәrclәrә vә istehlaka görә
C) gәlirlәrә vә xәrclәrә görә
D) istehsala vә istehlaka görә
E) hamısı düzdür
40) Sual:Müәyyәn bir dövr әrzindә cәmiyyәtin yaratdığı maddi nemәtlәrin mәcmu dәyәri:
A) ümumi ictimai mәhsul

B) ümumi milli mәhsul
C) ümumi daxili mәhsul
D) ümumi daxili investisiya
E) ümumi gәlir
41) Sual:Dәyәr qanunu 
A) ümumi iqtisadi qanundur
B) xüsusi iqtisadi qanundur
C) spesifik iqtisadi qanundur
D) iqtisadi kafeqoriyadır
E) iqtisadi qanun deyildir
42) Sual:İqtisadi nәzәriyyәdә belә öyrәnmә metodu mövcud deyildir:
A) elmi abstraksiya
B) spesifiklәşdirmә
C) induksiya
D) deduksiya
E) riyazi modellәşdirmә
43) Sual:İqtisad elmindә normativ yanaşmalar mövcuddur:
A) riyazi metod vә modellәrin tәtbiqilә
B) iqtisadi eksperimentlәrin aparılması ilә
C) iqtisadiyyatın real vәziyyәtinin öyrәnilmәsilә
D) iqtisadiyyatın necә olmasının öyrәnilmәsilә
E) iqtisadi sistemin ayrıayrı elementlәrinin öyrәnilmәsilә
44) Sual:İqtisad elmindә belә metodoloji yanaşma mövcud deyil;
A) dialektikmaterialist
B) subyektiv
C) sosialinstitusional
D) neopozitivempirik

E) bütün sadalanan yanaşmalar mövcuddur
45) Sual:Tәlәbatların artması qanunu aiddir;
A) xüsusi iqtisadi qanunlara
B) spesifik iqtisadi qanunlara
C) ümumi iqtisadi qanunlara
D) iqtisadi qanunlara aid deyil
E) belә bir qanun mövcud deyil
46) Sual:İqtisadi nәzәriyyәnin sintez metodun elementlәrini göstәrin:
A) tәdqiq olunan hadisәnin tәrkib hissәlәrinә bölünmәsi
B) tәfәkkürdә konkretdәn abstrakta hәrәkәt
C) aralarında doğmalılıq әlaqәlәri olan elementlәrin birlәşdirilmәsi, hissәlәrdәn tamın yaradılması
D) sadalanan hamısı sintez metoduna aiddir
E) sadalanan heç birı sintez metoduna aid deyil
47) Sual:Tәbiәt vә cәmiyyәt qanunlarının vәhdәti nәdәdir:
A) obyektiv xarakter daşıyırlar
B) insanların fәaliyyәtindәn asılıdırlar
C) insanların iqtisadi fәaliyyәti vasitәsilә tәzahür edilirlәr
D) tarixәn keçici xarakter daşıyırlar
E) onların arasında heç bir oxşarlıq yoxdur
48) Sual:İqtisad elminin bir sahәsi kimi mikroiqtisadiyyat nәyi öyrәnir?
A) ayrıayrı istehlakçı, firma vә resurs mülkiyyәtçilәrin iqtisadi davranışını
B) ayrıayrı firmaların iqtisadi davranışını
C) dünya birliyindә iqtisadi münasibәtlәri
D) milli iqtisadiyyat sәviyyәsindә baş verәn proseslәri
E) dövlәt vә tәsәrrüfat sahәlәri arasında yaranan iqtisadi әlaqәlәri
49) Sual:İqtisad elminin metodologiyası anlayışı özünә daxil edir;

A) iqtisadi hadisәlәrin öyrәnilmәsi üsulları vә priyomları
B) iqtisadiyyatın strukturu
C) iqtisadi nәzәriyyәnin müxtәlif cәrәyanları
D) iqtisadçı alimlәrin dünyagörüşü
E) müxtәlif iqtisadi sistemlәrinin öyrәnilmәsi
50) Sual:İqtisadi nәzәriyyәnin hansı cәrәyanının nümayәndәlәri iqtisad elminin öyrәnilmәsinin predmetini mәnbәyi ticarәt olan milli sәrvәt hesab
etmişlәr?
A) merkantilistlәr
B) fiziokratlar
C) marjinalistlәr
D) neokeynsçilәr
E) neoliberallar
51) Sual:İqtisad elmindә pozitiv yanaşma әlaqәdardır:
A) riyazi metod vә modellәrin aparılması ilә
B) iqtisadi eksperimentlәrin aparılması ilә
C) iqtisadiyyatın real vәziyyәtinin öyrәnilmәsi ilә
D) iqtisadiyyatın necә olmasının öyrәnilmәsi ilә
E) iqtisidi sistemin ayrıayrı elementlәrinin öyrәnilmәsi ilә
52) Sual:İlk dәfә tәdavül sferasını deyil, istehsal prosesini öz tәhlilinin predmeti etmiş iqtisadi mәktәb:
A) merkantilizm
B) fiziokratlar
C) klassik siyasi iqtisad
D) marjinalizm
E) proletar siyasi iqtisad
53) Sual:İqtisadi nәzәriyyәnin predmetini daha dolğun sәciyyәlәndirәn tәrif:
A) insanların maddi vә mәnәvi tәlәbatlarının inkişafı vә formalaşması haqqında elm
B) istehsal olunmuş nemәtlәrin istehsalı vә bölgüsünün meyarları haqqında elm

C) milli sәrvәtlәr, onun mәnbәlәri vә ondan istifadә haqqında elm
D) mәhdud iqtisadi ehtiyatlar şәraitindә insan cәmiyyәtinin inkişafının әn ümumi qanunları haqqında elm
E) iqtisadi subyektlәrin tәsәrrüfat fәaliyyәti vә onların әlaqәlәri barәdә elm
54) Sual:Proletar siyasi iqtisad nәyi iqtisadi nәzәriyyәnin predmeti hesab edir?
A) millәtin sәrvәti vә onun mәnbәlәri
B) istehsal münasibәtlәri vә onların inkişaf qanunları
C) tәsәrrüfatçılıq subyektlәrinin davranışı
D) qeyrimәhdud resurslar vә onların istifadә edilmәsi üsulları
E) milli iqtisadiyyatın fәaliyyәtı
55) Sual:İqtisadi nәzәriyyәnin sahәsi kimi makroiqtisadiyyat öyrәnir:
A) dövlәtin iqtisadiyyatda rolunu
B) cәmiyyәtin iqtisadi inkişafının qlobal meyillәrini
C) bütövlükdә milli iqtisadiyyatda baş verәn proseslәri
D) sahibkarlıq vә iqtisadiyyatda onun rolunu
E) bazar mexanizminin ayrıayrı elementlәrini
56) Sual:İqtisad elminin başlıca vәzifәsinin cәmiyyәtin iqtisadi hәyat fәaliyyәtinin, insanların davranışının stimul vә motivlәrinin tәdqiq olmasını
hesab etmişdir:
A) K. Marks
B) D. Rikardo
C) A. Marşall
D) A. Smit
E) F. Kene
57) Sual:Aşağıda iqtisadi nәzәriyyәnin predmetinә müxtәlif iqtisadi mәktәblәrin baxışları verilmişdir. Hansı baxış klassik mәktәbә aiddir?
A) xarici ticarәtlә vә ölkәyә pulun gәlmәsi ilә әlaqәdar olan fәaliyyәt;
B) sәrvәtin yaradıldığı istehsal sferasının, hәmçinin onun böluşdurulmәsi vә istehlakının öyrәnilmәsi;
C) kapitalist istehsal üsulu vә ona xas olan istehsal vә mübadilә münasibәtlәri;
D) sәrvәtin mәnbәyinin kәnd tәsәrrüfatı әmәyi olduğu istehsal sferasını öyrәnmәk;

E) şәxslәrin vә sosial institutların davranışı
58) Sual:Elm bәşәr tarixindә belә әmәk bölgüsünü ayırmır:
A) әkinçiliyin heyvandarlıqdan ayrılması
B) sәnәtkarlığın kәnd tәsәrrüfatından ayrılması
C) ticarәt kapitalının sәnaye kapitalından ayrılması
D) yüngül sәnayenin ağır sәnayedәn ayrılması
E) xidmәt sahәsinin istehsal sahәsindәn ayrılması
59) Sual:Müasir bazar tәsәrrüfatının hansı modeli üçün sahibkarlığın inkişafından ötrü dövlәtin şәrait yaratması sәciyyәvidir?
A) korporativ iqtisadiyyat
B) qarışıq iqtisadiyyat
C) sosial bazar tәsәrrüfatı
D) bütün sadalananlar
E) sadalanlardan heç biri
60) Sual:Müasir bazar tәsәrrüfatının hansı modeli iqtisadiyyatda dövlәt bölmәsinin әhәmiyyәtli (30%dәk) payı ilә sәciyyәlәnir?
A) korporativ iqtisadiyyat
B) qarışıq iqtisadiyyat
C) sosial bazar tәsәrrüfatı
D) bütün sadalananlar
E) sadalananlardan heç biri
61) Sual:Bazarın stimullaşdırıjı funksiyası ibarәtdir:
A) istehsal sahәlәrilә istehlak sahәsinin birlәşdirilmәsindәn
B) hәcmi vә strukturu üzrә istehsal vә istehlakın uzlaşdırılmasından
C) istehsalçıların mәsrәflәri azaltmağa, ueni mәhsul yaratmağa hәvәslәndirmәkdәn
D) әmtәә mübadilәsi üçün dәyәr ekvivalentlәrinin yaradılmasından
E) bazar iştirakçılarına zәruri informasiyanı vermәkdәn
62) Sual:Bazarın inteqrasiyaedici funksiyası ibarәtdir:

A) istehsal sahәsilә istehlak sahәsinin birlәşdirilmәsindәn
B) hәcmi vә strukturu üzrә istehsal vә istehlakın uzlaşdırılmasından
C) istehsalçıları mәsrәflәri azaltmağa, yeni mәhsul yaratmağa hәvәslәndirmәkdәn
D) әmtәә mübadilәsi üçün dәyәr ekvivalentlәrinin yaradılmasından
E) bazar iştirakçılarına zәruri informasiyanı vermәkdәn
63) Sual:Bazarın tәnzimlәyici funksiyası ibarәtdir:
A) İstehsal sahәsilә istehlak sahәsinin birlәşdirilmәsindәn
B) hәcmi vә strukturu üzrә istehsal vә istehlakın uzlaşdırılmasından
C) istehsalçıları mәsrәflәri azaltmağa, yeni mәhsul yaratmağa hәvәslәndirmәkdәn
D) әmtәә mübadilәsi üçün dәyәr ekvivalentlәrinin yaradılmasından
E) bazar iştirakçılarına zәruri informasiyanı vermәkdәn
64) Sual:Hansı anlayış bazarının müasir anlamına daha çox uyğundur:
A) ticarәt yeri
B) әmtәә mübadilәsinin forması
C) iqtisadiyyatın tәşkilinin vә fәaliyyәtinin ictimai forması
D) alıcılar vә satıcıların mәcmusu
E) әmtәә vә xidmәtlәr alqısatqısının bütün sövdәlәşmәlәrinin mәcmusu
65) Sual:әmtәә istehsalının inkişafının yüksәk mәrhәlәsi:
A) inzibatiamirlik iqtisadiyyatıdır
B) bazar iqtisadiyyatıdır
C) inkişaf etmiş әmtәә istehsalıdır
D) deformasiya
E) natural tәsәrrüfat
66) Sual:Müasir bazar tәsәrrüfatının modellәrinә aiddir:
A) korporativ iqtisadiyyat
B) qarışıq iqtisapdiyyat
C) sosial bazar tәsәrrüfatı

D) bütün sadalananlar
E) sadalananlardan heç biri
67) Sual:Bazar iqtisadiyyatının әsası:
A) әmtәә istehsalıdır
B) natural istehsaldır
C) rәqabәtdir
D) tәlәb vә tәklifdir
E) bütün sadalananlardır
68) Sual:Bazarın belә bir funksiyası mövcud olmur:
A) inteqrasiya etmәk
B) tәnzimlәyicisi
C) stimullaşdırıcı
D) nәzarәtedici
E) optimallaşdırıcı
69) Sual:Bazarın meydana gәlmәsinin şәrtlәrinә aid deyildir:
A) әmәk bölgüsü
B) ixtisaslaşma
C) istehsalçıların iqtisadi әlahiddәliyi
D) natural tәsәrrüfata üstünolma
E) istehsalçıların mülkiyyәtinin olması
70) Sual:İnkişaf etmiş әmtәә istehsalının sadә әmtәә istehsalından fәrqi ondan ibarәtdir ki;
A) yalnız әmәk mәhsulları deyil, hәmçinin istehsal amillәri dә әmtәәdir
B) istehsal öz tәlәbatlarının ödәnilmәsi mәqsәdilә hәyata keçirilir
C) nemәt vә xidmәtlәrin istehsalı satış mәqsәdilә hәyata keçirilir
D) ixtisaslaşma olmur
E) әmәk mәhsulları әmtәәdir

71) Sual:Bazarın belә tipi yoxdur:
A) inkişaf etmәmiş
B) inkişaf etmiş
C) azad
D) tәnzimlәnәn
E) deformasiya olunmuş
72) Sual:Sadә әmtәә istehsalı zamanı әmtәә nәdir?
A) istehsal mәhsulları
B) iş quvәsi
C) istehsal vastәlәri
D) torpaq
E) bütün sadalananlar
73) Sual:Tәsәrrüfat tiplәrinin ilkin forması hansıdır?
A) natural tәsәrrüfat
B) әmtәә tәsәrrüfatı
C) kapitalist tәsәrrüfatı
D) planlı tәsәrrüfat
E) sadalananlar heç biri
74) Sual:İctimai tәsәrrüfatın әsas formaları hansılardır?
A) natural, әmtәә
B) natural, kapitalist tәsәrrüfatı
C) natural, planlı inzibati tәsәrrüfat
D) әmtәә (bazar), planlıinzibati tәsәrrüfatı, kapitalist tәsәrrüfatı
E) әmtәә (bazar), planlıinzibati tәsәrrüfat
75) Sual:әmtәә istehsalının zәruri şәrtlәri hesab edilir:
A) ictimai әmәk bölgüsü
B) istehsalçıların iqtisadi cәhәtdәn tәcrid olunması

C) istehsalçıların müstәqilliyi, sahibkarların azadlığı
D) sadalanan hamısı
E) sadalanan heç biri
76) Sual:Aşağıdakı baxışlardan hansı natural tәsәrrüfatı düzgün sәciyyәlәndirmәyib:
A) natural tәsәrrüfat şәraitindә insanın yaşaması üçün lazım olanların hamısını özü istehsal edir
B) natural tәsәrrüfat şәraitindә istehsal olunan mәhsul mübadilә olunmur
C) natural tәsәrrüfat şәraitindә istehsalçıların birbirindәn sıx asılılığı yaranır
D) istehsal qapalı xarakter daşıyır
E) ictimai әmәk bölgüsü natural tәsәrrüfat şәraitindә zәif inkişaf edir
77) Sual:Aşağıda sadalanan tәsdiqlәrdәn hansı әmtәә istehsalının mahiyyәtini tәhrif edir?
A) әmtәә istehsalı ancaq әmәk bölgüsü olduğu üçün mövcuddur.
B) әmtәә istehsalı istehsalçının özünün tәlәbatlarını ödәmәk üçün mәhsul istehsalını nәzәrdә tutur.
C) әmtәә istehsalı mübadilәsiz mümkün deyil.
D) әmtәә istehsalı istehlakçıların tәlәbi olduğu mәhsulların istehsalını nәzәrdә tutur.
E) әmtәә istehsalı – bazar iqtisadiyyatının әsasıdır
78) Sual:Bazar:
A) alqısatqı әmәliyyatlarının mәcmusu
B) tәlәb vә tәklifin qarşılıqlı tәsiri
C) satıcılar vә alıcılar arasında qarşılıqlı münasibәtlәr
D) iqtisadi subyektlәr arasında ictimai әlaqәlәr sistemi
E) sadalanan hamısı
79) Sual:Dövlәt vә bazar tәnzimlәnmәsi; habelә müxtәlif mülkiyyәt formalarının uzlaşdığı iqtisadi sistem necә adlanır?
A) әnәnәvi iqtisadiyyat
B) inzibatiamirlik iqtisadiyyatı
C) qarışıq iqtisadiyyat
D) sәrbәst bazar iqtisadiyyatı
E) keçid iqtisadiyyatı

80) Sual:Xüsusi mülkiyyәt vә bazar tәnzimlәnmәsi üstünlüyünün sәiyyәvi olduğu iqtisadi sistem necә adlanır:
A) әnәnәvi iqtisadiyyat
B) qarışıq iqtisadiyyat
C) inzibatiamirlik iqtisadiyyatı
D) sәrbәst bazar iqtisadiyyatı
E) keçid iqtisadiyyatı
81) Sual:Keçid iqtisadiyyatının әsas cәhәtlәrinә aid deyildir:
A) dövlәt tәnzimlәnmәsinin güclәnmәsi
B) qiymәtlәrin liberallaşdırılması
C) sahibkarlıq fәaliyyәti üçün şәraitin yaradılması
D) mülkiyyәt formalarının dәyişmәsi
E) rәqabәt mühitinin yaradılması vә saxlanması
82) Sual:İstәnilәn iqtisadi sisteminin әsasını nә tәşkil edir?
A) әmәk vasitәlәri vә әmәk cisimlәri
B) әmәk vasitәlәri vә iş qüvvәsi
C) iş qüvvәsi vә istehsal münasibәtlәri
D) mәhsuldar qüvvәlәr vә istehsal münasibәtlәri
E) mәhsuldar qüvvәlәr vә texnologiya
83) Sual:İqtisadi sistemin fәrqlәndirici әsas meyarları hesab etmәk olar:
A) resurslar üzәrindә mülkiyyәtin forması vә koordinasiya mexanizminin
B) koordinasiya mexanizminin növü vә milli gәlir
C) iqtisadi artımın tempi vә resurslar üzәrindә mülkiyyәtin forması
D) milli gәlir vә iqtisadi artımın tempi
E) doğru cavab yoxdur
84) Sual:İqtisadi sistem üçün sadalanan mәqsәdlәrdәn hansı әsasdır?
A) İstehsalın texniki şәrtlәrini müәyyәn etmәk

B) İnflyasiya vә işsizliyi lәğv etmәk
C) әdalәtli ictimai quruluşu qurmaq
D) ayrıayrı subyektlәrin fәaliyyәtini uygunlaşdırmaq
E) insanların tәlәbatlarının ödәnilmәsini tәmin etmәk
85) Sual:İqtisadi sistemlәrin tәhlilinә formasiya yanaşması neçә ictimaiiqtisadi formasiya ayırır:
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
86) Sual: İqtisadi sistem aşağıdakı mәsәlәlәri hәll edir:
A) nә, harada, kimin üçün
B) nә, necә, kimin üçün
C) nә vaxt, niyә, harada vә kim
D) işsizliyin vә inflyasiyanın sәbәbi nәdәn ibarәtdir
E) gәlirlәr necә bölünür
87) Sual:İqtisadi sistem:
A) tәsәrrüfat mexanizmi vә iqtisadi subyektlәrin qarşılıqlı әlaqәlәri sistemidir;
B) maddi vә qeyrimaddi nemәt vә xidmәt istehsalçıları vә istehlakçıları arasındakı xüsusi şәkildә nizamlanmış әlaqәlәr sistemidir;
C) mülkiyyәt formaları ilә istehsal amillәrinin vәhdәtidir;
D) texnoloji münasibәtlәrlә texnoloji üsulun qarşılıqlı tәsir sistemidir;
E) dövlәtin iqtisadiyyatinin tәnzimlәnmәsi sistemi
88) Sual:Dövlәt mülkiyyәti vә dövlәt tәnzimlәnmәsi üstünlük edәn iqtisadi sistem neçә adlanır?
A) әnәnәvi iqtisadiyyat
B) qarışıq iqtisadiyyat
C) azad bazar iqtisadiyyatı
D) inzibati amirlik iqtisadiyyatı

E) keçid iqtisadiyyatı
89) Sual:әmtәәnin bazar dәyәri nә ilә müәyyәn olunur?
A) onun istehsal vә reallaşdırılması şәrtlәrilә
B) onun istehsal şәrtlәrilә
C) әmtәәnin nadirliyilә
D) әmtәәnin faydalılığı
E) bazarda әmtәәnin miqdarı ilә
90) Sual:Bimetallizm vә monometallizm – bu formalarıdır:
A) pul sistemlәrinin
B) dünya pullarının
C) kredit pullarının
D) elektron pullarının
E) qiymәt miqyasının
91) Sual:Pul sistemi – bu:
A) pulun iqtisadiyyatda yerinә yetirdiyi funksiyalardır
B) ölkәdә pul tәdavülünün tәşkili formasıdır
C) metal vә kağız pul tәdavülünün nisbәtidir
D) milli vә xarici valyuta kurslarının nisbәtidir
E) tәdavüldәki pul kütlәsidir
92) Sual:Nemәtin faydalılığı, onun nadirliyi vә onun istehsalına mәsrәflәr tәcәssüm etdirir:
A) nemәtin mübadilә dәyәrini
B) nemәtin istehlak dәyәrini
C) nemәtin qiymәtliliyi
D) nemәtin qiymәtini
E) sadalananlardan heç birini
93) Sual:Dünya pulu kimi istifadә oluna bilәrlәr

A) dönәrli valyuta vә qızıl
B) qızıl vә kağız pullar
C) kağız pullar
D) bank veksellәri vә dönәrli valyuta
E) sadalanan heç biri
94) Sual:Xaricdәn pul köçürmәsi olarkәn pul bu funksiyanı yerini yetirir:
A) tәdiyyә vasitәsi
B) tәdavül vasitәsi
C) yığım vasitәsi
D) dәyәr ölçüsü
E) dünya pulu
95) Sual:Dövlәtin rәsmi ehtiyatları kimi pul bu funksiyanı yerinә yetirir:
A) tәdiyyә vasitәsi
B) tәdavül vasitәsi
C) yığım vasitәsi
D) dәyәr ölçüsü
E) dünya pulu
96) Sual:Restoranın menyusunda qiymәt göstәrilәn zaman pul bu funksiyanı yerinә yetirir:
A) tәdiyyә vasitәsi
B) tәdavül vasitәsi
C) yığım vasitәsi
D) dәyәr ölçüsü
E) dünya rulu
97) Sual:Supermarketdә әmtәәlәrin pulu ödәnәn zaman pul bu funksiyanı yerinә yetirir:
A) tәdiyyә vasitәsi
B) tәdavül vasitәsi
C) yığım vasitәsi

D) dәyәr ölçüsü
E) dünya pulu
98) Sual:Vergilәr ödәnilәn zaman pul bu funksiyanı yerinә yetirir:
A) tәdiyyә vasitәsi
B) tәdavül vasitәsi
C) yığım vasitәsi
D) dәyәr ölçüsü
E) dünya pulu
99) Sual:Hansı bәnddә pulun tәkamülünün düzgün ardıcıllığı göstәrilmişdir:
A) müәyyәn әmtәәlәr, metal pullar, kağız pullar, kredit pullar, elektron pullar
B) qızıl, gümüş, kagız pullar, kredit pullar
C) sikkәlәr, banknotlar, veksellәr, elektron pullar
D) sikkәlәr, müәyyәn әmtәәlәr, kağız pullar, kredit pullar
E) metal pullar, kağız pullar, kredit pullar, elektron pullar
100) Sual:Kim öz konsepsiyasında әmtәә dәyәrinin vә qiymәtinin müәyyәnlәşdirilmәsindә xәrjlәr nәzәriyyәsi vә faydalılıq nәzәriyyәsini
birlәşdirmişdir:
A) L. Valras
B) A. Smit
C) D. Rikardo
D) K. Menger
E) A. Marşall
101) Sual:әmtәәnin dәyәrinin müәyyәn edilmәsinә iki әsas yanaşma – bu:
A) son faydalılıq nәzәriyyәsi vә ictimai seçim nәzәriyyәsi
B) әmәk dәyәr nәzәriyyәsi vә son faydalılıq nәzәriyyәsi
C) әmәk dәyәr nәzәriyyәsi vә mülkiyyәt hüquqları nәzәriyyәsi
D) ictimai seçim nәzәriyyәsi vә istehsal amillәri nәzәriyyәsi
E) son faydalılıq nәzәriyyәsi vә istehsal amillәri nәzәriyyәsi

102) Sual:Pulun belә bir funksiyası yoxdur:
A) dәyәr ölçüsü
B) tәdavül vasitәsi
C) ödәniş vasitәsi
D) dünya pulları
E) qiymәtlәrin maştabı
103) Sual:Pul mәnşәyinin tәkamül konsepsiyasına uyğun olaraq pul – bu:
A) әmtәә vә xidmәtlәrin mübadilәsinә qәbul edilәn nә varsa, hәr şey
B) insanlar arasında razılaşma mәhsulu
C) ümumi ekvivalent rolunu yerinә yetirәn xüsusi növlü әmtәә
D) pul kimi istifadә olunan şey
E) universal әmtәә
104) Sual:İctimaizәruri әmәk mәsrәflәribu:
A) ictimai normal istehsal şәraitindә bu növ әmtәәlәrin әsas kütlәsinin istehsalına mәsrәflәr
B) cәmiyyәtә zәruri olan әmtәәlәrin istehsalına mәsrәflәr
C) istehlak dәyәrinә malik әmtәәlәrin istehsalına әmәk mәsrәflәri
D) mübadilә dәyәrinә malik әmtәәlәrin istehsalına әmәk mәsrәflәri
E) dövlәt tәrәfindәn tәnzim olunan bazar iqtisadiyyatı şәraitindә әmtәәlәrin istehsalına әmәk mәsrәflәri
105) Sual:әmtәәnin müәyyәn kәmiyyәt nisbәtlәrindә digәr әmtәәlәrә mübadilә olunmaq qabiliyyәti adlanır:
A) ictimaizәruri dәyәr
B) istehlak dәyәri
C) mübadilә dәyәri
D) bazar dәyәri
E) әmtәnin qiymәtliliyi
106) Sual:әmtәәnin hansısa tәlәbatı ödәmәk qabiliyyәti:
A) ictimaizәruri dәyәr

B) istehlak dәyәri
C) mübadilә dәyәri
D) bazar dәyәri
E) әmtәәnin qiymәtliliyi
107) Sual:әmtәәnin әsas xassәlәrinә aiddir:
A) istehlak dәyәri vә mübadilә dәyәri
B) mübadilә dәyәri vә bazar dәyәri
C) bazar dәyәri vә istehlak dәyәri
D) әmtәәnin çәkisi vә ölçülәri
E) sadalanan heç biri
108) Sual:әmtәә – bu:
A) hansısa tәlәbatı ödәyә bilәn nә varsa hәr şey
B) inkişaf etmiş әmtәә istehsalı şәraitindә yaradılmış әmәk mәhsulu
C) hansısa tәlәbatı ödәyәn vә satış üçün nәzәrdә tutulan әmәk mәhsulu
D) satıcı ilә alıcı arasında alqısatqı sövdәlәşmәsinin predmeti olan әşya
E) digәr iqtisadi nemәtә vә ya müәyyәn mәblәğ pula mübadilә oluna bilәn iqtisadi nemәt
109) Sual:Öz aralarında beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrlә bağlı olan bütün dünya ölkәlәrinin milli tәsәrrüfatlarının tarixәn yaranmış mәcmusu belә
adlanır:
A) dünya tәsәrrüfat sistemi
B) beynәlxalq әmәk bölgüsü
C) dünya valyuta sistemi
D) kiçik açıq iqtisadiyyat
E) böyük açıq iqtisadiyyat
110) Sual:İqtisadiyyatın açıqlığının әn böyük dәrәcәsi hansı ölkәlәr üçün sәciyyәvidir?
A) ABŞ vә Kanada üçün
B) Cәnubi Asiya regionu ölkәlәri üçün
C) Avropa İttifaqının üzvü olan ölkәlәr üçün

D) keçid iqtisadiyyatı ölkәlәri üçün
E) Çin üçün
111) Sual:Dünya iqtisadiyyatının strukturunda ölkәlәrin hansı qrupları fәrqlәndirilir?
A) inkişaf etmiş ölkәlәr
B) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
C) keçid iqtisadiyyatı ölkәlәri
D) bütün sadalanan qruplar
E) sadalanan qruplar mövcud deyil
112) Sual:Milli iqtisadiyyatın açıqlıq dәrәcәsinin göstәricisi deyil:
A) xarici ticarәt kvotası
B) idxal kvotası
C) ixrac kvotası
D) xarici ticarәt dövriyyәsinin ümumi daxili mәhsula nisbәtdә elastiklik әmsalı
E) xalis ixracın hәcmi
113) Sual:Hansı iqtisadiyyat beynәlxalq әmәk bölgüsünün üstünlüklәrini daha tam reallaşdırır vә beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrin müxtәlif
formalarından geniş istifadә edir?
A) milli iqtisadiyyat
B) açıq iqtisadiyyat
C) xәlvәti iqtisadiyyatı
D) әnәnәvi iqtisadiyyat
E) qarışıq iqtisadiyyat
114) Sual:Mülkiyyәt münasibәtlәrinin beynәlmillәşmәsi, әmәk bölgüsü vә kooperasiyalaşmanın daha yüksәk sәviyyәsi, tәsәrrüfatların tәşkilinin yeni
formaları, beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların tәnzimlәyici rolu:
A) makroiqtisadi tendensiya
B) iqtisadi qloballaşma tendensiyası
C) xarici ticarәtin güclәnmәsi tendensiyası
D) beynәlxalq iqtisadi tendensiyanın güclәnmәsi

E) ictimai istehsalın artım tempi
115) Sual:Dünya birliyinin gәlәcәk sosialiqtisadi tәrәqqisinin mövcud güclәnmәsinә zәrәr yetirә bilәn tәhlükә:
A) işsizlik
B) ekoloji fәlakәt
C) texniki tәrәqqi
D) xәstәliklәr
E) su qıtlıqı problemi
116) Sual:Urbanizasiyanın meydana gәlmәsinin, inkişaf edib qlobal prosesә çevrilmәsinin başlıca amillәrindәn biri:
A) elmitexniki tәrәqqi
B) tәbii resursların tükәnmәsi
C) etnik çәkişmәlәr
D) elmitexniki gerilik
E) әtraf mühitin qorunması
117) Sual:Beynәlxalq әmәk bölgüsünün әn mühüm formaları:
A) tәmәrküzlәşmә
B) ixtisaslaşma vә kooperasiyalaşdırma
C) mәrkәzlәşmә vә ixtisaslaşma
D) kooperasiyalaşdırma vә mәrkәzlәşmә
E) tәmәrküzlәşmә vә mәrkәzlәşmә
118) Sual:Dünya bazarında reallaşan әmtәәlәrin dәyәrinin pulla ifadәsi:
A) dünya qiymәtlәri
B) tarazlıq qiymәtlәri
C) bazar qiymәtlәri
D) qiymәt indeksi
E) istehlak sәbәti qiymәti
119) Sual:Xarici әmtәәlәrin ölkәyә daxil olması necә adlanır?

A) idxal
B) ixrac
C) iqtisadi әlaqә
D) ticarәt mübadilәsi
E) ticarәt әmәliyyati
120) Sual:әmtәә vә xidmәtlәrin ixrac vә idxalını maneәsiz hәyata keçirәn ölkәlәrin iqtisadiyyatı:
A) açıq iqtisadiyyat
B) gizli iqtisadiyyat
C) qapalı iqtisadiyyat
D) әnәnәvi iqtisadiyyat
E) bağlı iqtisadiyyat
121) Sual:Hökumәtin, firmaların, ayrıayrı şәxslәrin ölkәdә istehsal edilәn vә başqa ölkәdә satılması nәzәrdә tutulan әmtәә vә xidmәt:
A) idxal
B) ixrac
C) kvota
D) renta
E) valyuta
122) Sual:Müxtәlif ölkәlәrin milli iqtisadiyyatının әmәkdaşlıq etmәsi yolu ilә onların ya tam vә yaxud qismәn vahid hala salınması:
A) iqtisadi әlaqә
B) iqtisadi inteqrasiya
C) dünya iqtisadiyyatı
D) milli әmәkdaşlıq
E) istehsal inteqrasiyası
123) Sual:әmәk cisimlәri –bu:
A) alәtlәr, mexanizmlәr, maşınlardır
B) fәhlәlәr vә istifadәedicilәr heyәtidir
C) binalar, yollar, kanallardır

D) sonrakı emala gedәn xammal
E) hazır mәhsul
124) Sual:Göstәrilәn amillәrdәn hansını iqtisadi resurslara aid etmәk olar?
A) tәbii ehtiyatlar (torpaq), faydalı qazıntılar, su ehtiyatları
B) әmtәә vә xidmәtlәrin istehsalı zamanı sәrf olunmuş insanın fiziki vә zehni qabiliyyәti
C) informasiya amili
D) sadalananların hamısı
E) sadalananların heç biri
125) Sual:İstehsal amillәrinin qarşılıqlı әvәz olunması qismәn aradan qaldırmağa imkan verir:
A) iqtisadi böhranları
B) tәlәbatların qeyri mәhdudluğunu
C) resursların mәhdudluğunu
D) istehsalın sәmәrәliliyini
E) işsizliyi
126) Sual:Qeyrimaddi xidmәtlәrә aiddir.
A) ictimai nәqliyyatda gediş
B) dәllәkxanada saç qırxılması
C) turist sәfәri
D) tәhsil alma
E) atelyedә pencәyin tikilmәsi
127) Sual:Nemәt adlanır:
A) nәticәsi insanın hansısa bir tәlәbatını ödәyәn mәqsәdyönlü fәaliyyәti
B) insanın tәlәbatını ödәyәn әşya vә yә әmәk mәhsulu
C) iqtisadi tәlәbatların tәzahür forması
D) maddi istehsalın mәhsulu
E) insanın faydalı fәaliyyәti

128) Sual:Qeyrimaddi nemәtlәrә aiddir:
A) dәrslik
B) dәrman
C) kompyuter proqramı
D) avtomobil
E) meyvәlәr
129) Sual:әmәk kapital, torpaq vә sahibkarlıq qabiliyyәti kateqoriyalarını birlәşdirәn әlamәt nәdir?
A) hamısı maddi – istehsal resurslarıdır
B) bunlar iqtisadiyyatın fundamental prinsiplәridir
C) bunlar istehsal amillәridir
D) bunlar makroiqtisadi göstәricilәrdir
E) bunlar hamısı maddi nemәtlәrdir
130) Sual:İqtisadi resursların belә növü yoxdur:
A) әmәk
B) maddi
C) qeyrimaddi
D) maliyyә
E) tәbii
131) Sual:Tәbii resursları әks etdirәn istehsal amillәri – bu:
A) pul kapitalı
B) torpaq
C) әmәk
D) mәhsuldar kapital
E) sahibkarlıq qabiliyyәti
132) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı qeyriiqtisadi nemәt hesab olunur?
A) sualtı qayıq
B) külәyin enerjisi

C) bilik
D) paltar
E) su kәmәri
133) Sual:Aşağıda göstәrilәn istehsal amillәr siyahısından hansı daha doğrudur?
A) torpaq, әmәk, kapital, iş qüvvәsi, idarәetmә
B) torpaq, әmәk, istehsal vasitәsi, texnologiya, idarәetmә
C) resurslar, texnologiya, sahibkarlıq, kapital
D) torpaq, әmәk, kapital, sahibkarlıq qabiliyyәti
E) sahibkarlıq, texnologiya, әmәk
134) Sual:әmәk vasitәlәri harada düzgün göstәrilmişdir:
A) istehsal binaları, avadanlıq, alәtlәr
B) alәtlәr, yanacaq, xammal
C) iş qüvvәsi, texnologiya
D) xammal, avadanlıq, nәqliyyat vasitәlәri
E) istehsal binaları, qurğular, iş qüvvәsi
135) Sual:İstehsal vasitәlәri ibarәtdir:
A) әmәk cisimlәri vә әmәk mәhsullarından
B) әmәk vasitәlәri vә әmәk cisimlәrindәn
C) әmәk vasitәlәri vә iş qüvvәsindәn
D) iş qüvvәsi vә texnologiyadan
E) әmәk mәhsulları vә әmәk vasitәlәrindәn
136) Sual:İctimai tәkrar istehsalın aşağıdakı formaları mövcuddur:
A) maddi vә qeyri maddi
B) iqtisadi vә qeyri iqtisadi
C) mәhsuldar vә qeyrimәhsuldar
D) sadә vә geniş
E) nemәtlәr istehsalı vә xidmәtlәr istehsalı

137) Sual:İqtisad elmi tәkrar istehsal prosesindә neçә mәrhәlәni ayırır:
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
138) Sual:Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin belә bir mәrhәlәsi mövcud deyil:
A) istehsal
B) bölgü
C) hәddindәn artıq ifrat istehsal
D) mübadilә
E) istehlak
139) Sual:Müxtәlif tәlәbatların ödәnilmәsinә yönәldilmiş nemәt vә xidmәtlәrin istehsalı prosesindә insanların mәqsәdyönlü tәşkil olunmuş fәaliyyәti
– bu:
A) ictimai tәkrar istehsal
B) tәsәrrüfat fәaliyyәti
C) iqtisadi mәnafe
D) istehsal münasibәtlәri
E) mәhsuldar qüvvәlәr
140) Sual:Cәmiyyәtin mәhsuldar qüvvәlәrinin tәrkib hissәlәri aşağıdakılardır:
A) әmәk alәtlәri vә әmәk vasitәlәri;
B) әmәk vasitәlәri vә iş qüvvәsi;
C) texnoloji münasibәtlәr vә iş qüvvәsi;
D) istehsal vasitәlәri vә iş qüvvәsi
E) әmәk vasitәlәri vә әmәk mәhsulu
141) Sual:İqtisadi mәnafelәr – bu:

A) iqtisadi fәaliyyәt yolu ilә ödәnә bilәn tәlәbatlar
B) insanın hәyat fәaliyyәti vә inkişafı üçün ona zәruri olan iqtisadi nemәtlәr
C) insanların özünü reallaşdırmağa tәlәbatı
D) iqtisadi subyektlәrin maraqları
E) insanların yüksәk gәlirlәr әldә etmәk cәhdlәri
142) Sual:İri firmaların üstünlüklәrinә aid deyil:
A) sabitlik
B) yüksәk idarәetmә mәsrәflәri
C) ETTә vә yeni әmtәәlәrin işlәnib hazırlanmasına yüksәk mәsrәflәr
D) kütlәvi istehsal mәsrәflәri
E) bütün sadalananlar iri firmaların üstünlüklәridir
143) Sual:Xırda firmaların üstünlüklәrinә aid deyildir:
A) qeyrisabitlik
B) uyğunlaşma qabiliyyәti, çeviklik
C) idarәetmәyә az xәrclәrin olması
D) reklama az xәrclәrin çәkilmәsi
E) bütün sadalananlar kiçik firmaların üstünlüklәridir
144) Sual:Resurslar bazarından ev tәsәrrüfatlarına gedәn axın necә adlanır?
A) xәrclәr
B) satışdan gәlirlәr
C) istehlak xәrclәri
D) pul gәlirlәri
E) resurslar
145) Sual:әmtәә vә xidmәtlәr bazarından firmalara gedәn axın necә adlanır?
A) xәrclәr
B) satışdan gәlirlәr
C) istehlak xәrclәri

D) pul gәlirlәri
E) resurslar
146) Sual:Firmalardan resurslar bazarına gedәn axın necә adlanır?
A) xәrclәr
B) satışdan gәlirlәr
C) istehlak xәrclәri
D) pul gәlirlәri
E) resurslar
147) Sual:Ev tәsәrrüfatlarından әmtәә vә xidmәtlәr bazarına axın necә adlanır?
A) xәrclәr
B) satışdan gәlirlәr
C) istehlak xәrclәri
D) pul gәlirlәri
E) resurslar
148) Sual:Firmalar әmtәә vә resursların dövranı modelindә hansı rolu oynayırlar?
A) istehsal amillәrini tәchiz edәnlәr, әmtәә vә xidmәtlәrin alıcılarıdırlar
B) әmtәә, xidmәtlәri tәchiz edәnlәr vә istehsal amillәrinin alıcılarıdırlar
C) istehlak xәrclәrini hәyata keçirirlәr
D) әmtәә vә xidmәtlәri istehlak edәnlәr
E) iqtisadi proseslәrin tәnzimlәnmәsini hәyata keçirirlәr
149) Sual:Ev tәsәrrüfatları әmtәә vә resursların dövranı modelindә hansı rolu oynayırlar?
A) istehsal amillәrini verәnlәr, әmtәә vә xidmәtlәrin alıcılarıdırlar
B) әmtәә, xidmәtlәri verәnlәr vә istehsal amillәrinin alıcılarıdırlar
C) istehsal amillәrinin istifadәsini tәşkil edirlәr
D) әmtәә vә xidmәtlәri istehsal edirlәr
E) iqtisadi proseslәrin tәnzimlәnmәsini hәyata keçirirlәr

150) Sual:Dövlәt müәssisәlәri, xüsusi müәssisәlәr, sәhmdar cәmiyyәti, kooperativlәr, yoldaşlıqlar  firmalarının bu növlәrini biz aşağıdakı meyardan
asılı olaraq ayıra bilәrik:
A) kәmiyyәtindәn
B) kapital qoyuluşu sahәsindәn
C) buraxılan mәhsulun çeşidindәn
D) kapital üzәrindә mülkiyyәtin formasından
E) rәqabәtin növündәn
151) Sual:әmtәә vә xidmәtlәri istehsalı vә reallaşdırılması yolu ilә istehsal amillәrinin istifadәsi vasitәsilә öz mәnafelәrini reallaşdıran tәsәrrüfat
hәlqәsibu:
A) ev tәsәrrüfatı
B) firma
C) dövlәt
D) bank
E) sadalananlardan heç biri
152) Sual:Müstәqil qәrarlar qәbul edәn, öz tәlәbatlarını maksimum ödәmәyә cәhd edәn iqtisadi subyekt hansısa istehsal amilinin mülkiyyәtçidir,
insan kapitalının tәkrar istehsalını tәmin edirbu:
A) ev tәsәrrüfatı
B) firma
C) dövlәt
D) bank
E) sadalananlardan heç biri
153) Sual:Bu bazar iqtisadiyyatının subyekti deyildir:
A) dövlәt
B) ev tәsәrrüfatları
C) firmalar
D) banklar
E) bütün sadalananlar subyektdir

154) Sual:Bazarın hansı iki tipi әmtәә vә resursların dövranı modelinә daxil edilmişdir?
A) iş qüvvәsi bazarı vә pul bazarı
B) valyuta bazarı, әmtәә vә xidmәtlәr bazarı
C) pul bazarı vә resurslar bazarı
D) resurslar bazarı, әmtәә vә xidmәtlәr bazarı
E) informasiya bazarı vә istehlak bazarı
155) Sual:Hansı elmi istiqamәt dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin mәhdudluğunu müdafiә edir?
A) keynsçi
B) neoliberal
C) marjinal
D) sosial  institusional
E) marksist
156) Sual:Keynçi yanaşmaya әsasәn dövlәtin iqtisadi tәnzimlәnmәsinin әsas mәqsәdi hesab olunur:
A) iqtisadi artım vә inflyasiyanın aşağı sәviyyәsi
B) tsikli tәrәddudlәrin olmaması
C) stabil iqtisadi artım vә mәşğulluğun yüksәk sәviyyәsi
D) mәşğulluğun yüksәk sәviyyәsi vә inflyasiyanın aşağı sәviyyәsi
E) dünya bazarında ekspansiya
157) Sual:Müasir iqtisadi nәzәriyyәdә dövlәtin iqtisadiyyata aktiv müdaxilәsinin әsas ideoloqu kim olub?
A) M. Fridman
B) D. M. Keyns
C) A. Marşall
D) İ. Şumpeter
E) P. Samuelson
158) Sual:Hansı elmi istiqamәt dövlәtin әsas mәqsәdini ticarәtin hәvәslәndirilmәsi vә daxili bazarın müdafiә edilmәsindә görürdü?
A) burjua siyasi iqtisadı
B) proletar siyasi iqtisadı

C) fiziokratlar
D) marjinalistlәr
E) merkantilistlәr
159) Sual:Bazar iqtisadiyyatının dövlәtә xas olmayant funksiyanı göstәrin:
A) qiymәtlәrin mәrkәzlәşdirilmiş şәkildә tәyin edilmәsi
B) bazarın mәnfi tәrәfinin kompensasiya edilmәsi
C) fiskal siyasәtin hәyata keçirilmәsi
D) bazar münasibәtlәri iştirakçılarının sosial qarantlarının tәmin edilmәsi
E) işsizliyin azaldılmasına dair tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
160) Sual:Dövlәtin bazara birbaşa tәsiri alәtini göstәrin:
A) millilәşdirmә, özәllәşdirmә
B) dövlәt alışmaları
C) mәqsәdli maliyyәlәşdirmә
D) bütün sadalananlar
E) sadalananlardan heç biri
161) Sual:İqtisadiyyatın bazar tәşkilinin çatışmamazlıqlarından birini göstәrin:
A) ictimai nemәtlәrin istehsalını tәmin etmir
B) әmtәә  pul balanslaşdırılması
C) azad qiymәtqoyma
D) subyektlәrin iqtisadi bәrabәrliyi
E) resursların bazar qanunlarına uyğun bölgüsü
162) Sual:Dövlәt optimal qәrar qәbul edә bilmir, çünki sәmәrәsizliyin daxili mәnbәlәri haqqında mәlumatlıdır. Bu mәnbәlәrә aiddir:
A) byurokratizm
B) lobbirlәnmә
C) korrupsiya
D) bütün yuxarıda göstәrilәnlәr
E) göstәrilәnlәrin heç biri

163) Sual:Dövlәtin iqtisadiyyata birbaşa tәsir metoduna aid deyil:
A) xüsusi biznesin mәhdudiyyәti
B) indikativ planlaşdırma
C) dövlәt sahibkarlığı
D) qanunverici bazanın yaradılması
E) bütün sadalanan metodlar aiddir
164) Sual:Dövlәtin iqtisadiyyata dolayı tәsir metoduna aid deyil:
A) dövlәt sahibkarlığı
B) pul  kredit siyasәti
C) indikativ planlaşdırma
D) vergi siyasәti
E) büdcә siyasәti
165) Sual:Dövlәtin iqtisadiyyata tәsirinin belә metodu yoxdur:
A) iqtisadi
B) inzibati
C) hüquqi
D) xarici iqtisadi
E) bütün sadalanan formalar mövcuddur
166) Sual:Dövlәtin maksimal funksiyasına aiddir:
A) gәlirlәrin yenidәn bölgüsü
B) antiinflyasiya siyasәti
C) dünya bazarında milli mәnafelәrin reallaşması
D) bütün sadalananlar
E) sadalananlardan heç biri
167) Sual:Dövlәtin minimal funksiyasına aid deyil:
A) antitsiklik tәnzimlәnmә

B) antiinhisar tәnzimlәnmә
C) xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsi
D) pul tәdavülünün sәmәrәli tәşkili
E) ictimai nemәt istehsalının tәmin edilmәsi
168) Sual:Bazarın uğursuzluqlarına aid deyil:
A) xarici effektlәrin mövcudluğu
B) informasiya asimmetriyası
C) monolizm
D) siyasi proseslәrin qeyri  tәkmilliyi
E) ictimai nemәtlәrin istehsalının olmaması
169) Sual:Monetarist konsepsiyaya әsasәn iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsindә әsas hal nә hesab olunur?
A) antitsiklik tәnzimlәnmә
B) mәşğulluğun kәmiyyәtinin artırılması
C) sәmәrәli tәlәbin hәvәslәndirilmәsi
D) xarici iqtisadi әlaqәlәrin hәvәslәndirilmәsi
E) tәdavüldә pul kütlәsinә nәzarәt
170) Sual: Reyqanomika iqtisadi siyasәti hansı iqtisadi mәktәbin ideyaları әsasında yaradılıb?
A) monetarist
B) marjinalist
C) keynsçi
D) marksist
E) merkantilist
171) Sual:Fiziokratların fikrincә, dövlәtin funksiyasına aid deyil:
A) ticarәtin tәnzimlәnmәsi
B) mülkiyyәtin müdafiәsi
C) ümumi tәhsil
D) ictimai xarakter daşıyan müәssisәlәrin saxlanılması

E) bütün sadalananlar aiddir
172) Sual:Dövlәtin gücünün әhalinin rifahında, müdafiә qüdrәtindә vә dövlәtә etibar etmәyindә kimi görürdü?
A) Aristotel
B) İbn Xәldun
C) Konfutsi
D) Makiavelli
E) Platon
173) Sual:Hansı müasir modeldә ev tәsәrrüfatının sәmәrәli fәaliyyәt göstәrәn tәsәrrüfatçılıq subyekti kimi tәqdim edilmişdir?
A) neoklassik modeldә
B) institusional modeldә
C) әnәnәvi modeldә
D) nuklear modeldә
E) sadalanan modellәrin heç birindә
174) Sual:Hansı elmi konsepsiyada ailәnin sosial davranışı daha әtraflı tәdqiq edilmişdir?
A) ailәnin yeni iqtisadi nәzәriyyәsindә
B) funksionalist konsepsiyada
C) mübadilә nәzәriyyәsindә
D) münaqişә nәzәriyyәsindә
E) sadalananlardan heç birindә
175) Sual:Hansı elmi konsepsiyada ailәyә eyni marağa malik olan bütöv bir vahid kimi baxılır?
A) ailәnin yeni iqtisadi nәzәriyyәsindә
B) funksionalist konsepsiyada
C) mübadilә nәzәriyyәsindә
D) münaqişә nәzәriyyәsindә
E) sadalananlardan heç birindә
176) Sual:Hansı elmi konsepsiyada iddia edilir ki, ailә üzvlәrinin maraqları fәrqlәnә bilәr?

A) ailәnin yeni iqtisadi nәzәriyyәsindә
B) funksionalist konsepsiyada
C) mübadilә nәzәriyyәsindә
D) münaqişәlәr nәzәriyyәsindә
E) sadalananlardan heç birindә
177) Sual:Q. Bekker vә T. Şultsun "Ailәnin yeni iqtisadi nәzәriyyәsi" nә vaxt yaranıb?
A) XIX әsrin sonunda
B) XX әsrin 20ci illәrindә
C) XX әsrin 5060cı illәrindә
D) XX әsrin 90cı illәrindә
E) XXI әsrin lap әvvәlindә
178) Sual:İ. Baxofenin "Ana hüququ" kitabı hansı ildә nәşr edilib?
A) 1850
B) 1861
C) 1875
D) 1889
E) 1901
179) Sual:Ev tәsәrrüfatının öyrәnilmәsinin banisi kim hesab edilir?
A) A. Smit
B) Q. Qossen
C) V. Pareto
D) İ. Baxofen
E) K. Marks
180) Sual:Hәyat fәaliyyәti sosial, iqtisadi vә mәnәvi ehtiyacların reallaşdırmasına yönәldilmiş insanların bilәrәkdәn qohumluq әlaqәlәri vә mәişәtin
ümumiliyi әsasında tәşkil edilmiş kiçik qrupu necә adlanır?
A) ailә
B) firma

C) müәssisә
D) cәmiyyәt
E) istehlakçılar
181) Sual:Ailә büdcәsinin xәrclәrinә aid deyildir:
A) vergilәr
B) istehlak әmtәәlәrinә xәrclәr
C) dövlәt transfertlәri
D) kommunal xidmәtlәrin ödәnişi
E) ictimai tәşkilatlara ödәnişlәr
182) Sual:Ailә budcәsinin gәlirlәrinә daxil deyil:
A) әmәkhaqqı
B) ictimai tәşkilatlara ödәnişlәr
C) dovlәt transfert odәnislәri
D) sahibkarlıqdan gәlir
E) mülkiyyәtdәn gәlirlәr
183) Sual:Ev tәsәrrüfatının bütün gәlirlәri vә xәrclәri tәşkil edir:
A) әmtәә vә xidmәtlәrin dövranını
B) pul axınını
C) resurslar axınını
D) әmtәә axınını
E) ailә büdcәsini
184) Sual:Ev tәsәrrüfatının mәqsәdi:
A) mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
B) faydalılığın maksimumlaşdırılması
C) rentanın maksimumlaşdırılması
D) әmtәә vә xidmәtlәrin istehlakının maksimumlaşdırılması
E) iş qüvvәsinin hәrәkәtinin maksimumlaşdırılması

185) Sual:İqtisadiyyat sahәsi üzrә Nobel mükafatının laureatı olan kimdir?
A) Pol Samuelson
B) Con Meynard Keyns
C) Karl Marks
D) Alfred Marşall
E) Adam Smit
186) Sual:Hansı iqtisadi mәktәb ilk dәfә kәnd tәsәrrüfatında gәlirlәrin tәkrar istehsalı vә bölgüsünü tәhlil etmişdir?
A) merkantilizm
B) fiziokratlar
C) keynsçilik
D) marksizm
E) klassik siyasi iqtisad
187) Sual:әmәkdәyәr nәzәriyyәsinin yaradılması iqtisad elminin hansı istiqamәti ilә bağlıdır?
A) klassik istiqamәt
B) neoliberalizm
C) marjinalizm
D) marksizm
E) keynsçilik
188) Sual:Hansı iqtisadi mәktәb proteksionist dövlәt siyasәtinin әsasını qoymuşdur:
A) klassik siyasi iqtisad
B) proletar siyasi iqtisad
C) merkantilizm
D) keynsçilik
E) fiziokratlar
189) Sual:P.Samuelson iqtisad elminin görkәmli nümayәndәlәrindәn üçünü fәrqlәndirmişdir. Onlar kimlәrdir?
A) Smit, Marks, Keyns

B) Smit, Rikardo, Marks
C) Marks, Keyns, Marşall
D) Keyns, Marks, Fridman
E) Kene, Marşall, Fridman
190) Sual:İqtisadi nәzәriyyәnin neoklassik istiqamәtinә hansı müasir elmi cәrәyanlar aiddir:
A) sosialinstitusionalizm, marjinalizm
B) monetarizm, neoliberalizm
C) merkantilizm, monetarizm
D) marksizm, merkantilizm
E) keynsçilik, marjinalizm
191) Sual:İqtisadi nәzәriyyәdә riyazi metodlardan geniş istifadә etmәyә kim başlamışdır:
A) L.Valras, V.Pareto
B) K.Marks, F.Engels
C) Ş.Furye, C.Sismondi
D) U.Jevons, K.Menger
E) A.Smit, D.Rikardo
192) Sual:Adları sadalanan alimlәrdәn kim marjinalizmin nümayәndәsidir:
A) A. Smit, D. Rikardo
B) K. Marks, F. Engels
C) Ş. Furye, C. Sismondi
D) U. Jevons, K. Menger
E) L. Erxard, M. Fridman
193) Sual:İqtisadi nәzәriyyәdә monetarizm cәrәyanının banisi kimdir?
A) K. Marks
B) A. Marşall
C) M. Fredman
D) L. Erxard

E) V. Pareto
194) Sual:Monetarizm cәrәyanı iqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәtinә aiddir?
A) keynsçilik
B) neoklassik
C) institusionalsosioloji
D) marksizm
E) merkantilizm
195) Sual:Siyasi iqtisad termini meydana gәlib:
A) 1615ci ildә
B) 1776cı ildә
C) 1890cı ildә
D) 1902ci ildә
E) 1932ci ildә
196) Sual:İqtisadi nәzәriyyәnin keynsçi istiqamәti meydana gәlmişdir.
A) XIX әsrin ortalarında
B) XX әsrin 70ci illәrindә
C) XX әsrin 30cu illәrindә
D) XVII әsrdә
E) bizim dövrdә
197) Sual:Tarixәn birinci olan iqtisadi nәzәriyyә mәktәbi hansıdır?
A) merkantilizm
B) keynsçilik
C) klassik siyasi iqtisad
D) fiziokratlar
E) neoliberalizm
198) Sual:Ticarәt burjuaziyasının mәnafeyini ifadә edәn nәzәriyyәyә aiddir:

A) merkantilizm
B) fiziokratlar nәzәriyyәsi
C) marjinalizm
D) klassik siyasi iqtisad
E) proletar siyasi iqtisadi
199) Sual:F. Kene görkәmli nümayәndәsi olmuşdur:
A) merkantilizmin
B) fiziokratların
C) marcinalizmin
D) keynsçiliyin
E) neoliberalizmin
200) Sual:Siyasi iqtisad elminin adı kim tәrәfindәn ilk dәfә irәli sürülmüsdür:
A) А. Smit
B) D. Rikardo
C) P. Buaqilber
D) A. Monkretyen
E) U. Petti
201) Sual:Fiziokrat nәzәriyyәnin әsas banisi kimdir?
A) A. Monkretyen
B) F. Kene
C) U. Petti
D) D. Rikardo
E) P. Buaqilber
202) Sual:Azәrbaycanda "Torpaq islahatı haqqında" Qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?
A) 1992ci ildә
B) 1993cü ildә
C) 1994cü ildә

D) 1995ci ildә
E) 1996cı ildә
203) Sual:Azәrbaycanda "Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında" Qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?
A) 1992ci ildә
B) 1993cü ildә
C) 1994cü ildә
D) 1995ci ildә
E) 1996cı ildә
204) Sual:Azәrbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başlanğıc mәrhәlәsi üçün sәciyyәvi deyildi:
A) sürәtli iqtisadi artım
B) mülkiyyәt formalarının dәyişmәsi
C) qiymәtlәrin liberallaşdırılması
D) institusional dәyişikliklәr
E) torpaq islahatının keçirilmәsi
205) Sual:XXI әsrin birinci onilliyindә Azәrbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün sәciyyәvi hal deyil:
A) yoxsulluğun sәviyyәsinin azaldılması
B) xarici iqtisadi әlaqәlәrin zәiflәmәsi
C) dövlәt büdcәsinin kәsirinin azalması
D) iqtisadiyyatda özәl sektorun genişlәnmәsi
E) iqtisadi artım
206) Sual:Müasir Azәrbaycan iqtisadiyyatında hansı ildәn başlayaraq iqtisadi artım müşahidә olunur?
A) 1990cı ildәn
B) 1993cü ildәn
C) 1996cı ildәn
D) 2000ci ildәn
E) 2003cü ildәn

207) Sual:Azәrbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün әsas mәzmunu nәdәn ibarәt idi?
A) iqtisadi müstәqillik әldә edilmәsi
B) bazar münasibәtlәrinә keçid
C) ümumdünya iqtisadi sisteminә daxil olma
D) sadalananların hamısı
E) sadalananların heç biri
208) Sual:Azәrbaycanda neçәnci ildәn ÜDM vә ÜMM hesablanmasına keçilmişdir?
A) 1986
B) 1987
C) 1988
D) 1989
E) 1990
209) Sual:Sahәlәrin, istehsal növlәrinin vә әrazi komplekslәrinin qarşılıqlı әlaqәli sistemi:
A) milli iqtisadiyyat
B) sahәlәr kompleksinin mәcmusu
C) әrazi iqtisadiyyatı
D) regional iqtisadiyyat
E) bütün istehsal sahәlәrinin mәcmusu
210) Sual:İqtisadi resurslar vә insanın iqtisadi fәaliyyәtinin nәticәlәri:
A) mülkiyyәtin subyektlәridir
B) mülkiyyәtin obyektlәridir
C) mülkiyyәtin hüquqlarıdır
D) mülkiyyәtin funksiyalarıdır
E) sadalananlardan heç biri deyildir
211) Sual:İri müәssisәlәrin özәllәşdirilmәsi üçün zәruri üsul nәdir:
A) onların әvvәlcәdәn sәhmdar cәmiyyәtә çevrilmәsi
B) onların ixtisaslaşdığı fәaliyyәt növünün müәyyәnlәşdirilmәsi

C) onların xüsusu mülkiyyәtә keçirilmәsi
D) onların kiçik müәssisәlәrә bölünmәsi
E) iri müәssisәlәri özәllәşdirmәk lazım deyil.
212) Sual:Azәrbaycanda dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsinin I proqramı nә vaxt qәbul olunmuşdur?
A) 1993cü il
B) 2001ci il
C) 1995ci il
D) 2003cü il
E) 1998 ci il
213) Sual:Özәllәşdirmә metodlarına aid deyildir:
A) dövlәt mülkiyyәtinin әvәzsiz verilmәsi
B) hәrraclardan müәssisәlәrin satışı
C) çek özәllәşdirmәsi
D) xüsusi sahibkarların kooperativlәrdә birlәşmәsi
E) sәhmlәrin sәhmdarlaşdırılması vә satışı
214) Sual:Mәhsulun istehsalı ilә deyil, onu müşayiәt edәn mәsrәflәrlә әlaqәdar xәrclәr adlanır:
A) transaksion
B) hesabi
C) buraxılmış imkanların xәrclәri
D) iqtisadi
E) son hәdd
215) Sual:Kollektiv mülkiyyәtin bir növü deyildir:
A) açıq sәhmdar cәmiyyәtinin mülkiyyәti
B) xüsusi firmaların mülkiyyәti
C) kooperativlәrin mülkiyyәti
D) tam ortaqlıq mülkiyyәti
E) qapalı sәhmdar cәmiyyәtinin mülkiyyәti

216) Sual:Sadalanan sahәlәrdan hansında dövlәt mülkiyyәtinin daha böyük payının olması mәqsәdyönlüdür:
A) turizm sahәsi
B) ayaqqabı istehsalı
C) avtomobil istehsalı
D) elektrik enercisi istehsalı
E) mәnzil tikintisi
217) Sual:Vәtәndaşların şәxsi әmlakı vә yığımları hansı mülkiyyәt formasına aiddir?
A) dövlәt
B) ictimai
C) xüsusi
D) bәlәdiyyә
E) sәhmdar
218) Sual:Şәhәrin bütün texniki xidmәtlәrinin vahid әldә cәmlәşmәsi, istismarını qaydaya salmaqla әhaliyә әlavә rahatlıqların verilmәsinә hansı
mülkiyyәt forması imkan yaradır:
A) xüsusi mülkiyyәt;
B) dövlәt mülkiyyәti;
C) bәlәdiyyә mülkiyyәti;
D) kollektiv mülkiyyәt
E) sәhmdar mülkiyyәti
219) Sual:Hansı meyara görә firmaların (müәssisәlәrin) xüsusi, dövlәt vә qarışıq formaları fәrqlәndirilir?
A) tәşkili formasına görә
B) mülkiyyәt formasına görә
C) sahә mәnsubiyyәtinә görә
D) mәhsulun xarakterinә görә
E) kapitalın hәcminә görә
220) Sual:Xüsusi mülkiyyәt–aşağıdakılardan hansının üzәrindә vәtәndaşların hüququnun möhkәmlәndirilmәsi formasıdır?

A) hәr hansı әmlaka yiyәlәnmәk vә tәtbiq etmәk
B) hәr hansı әmlakdan istifadә etmәk vә onunla әlaqәdar sәrәncam vermәk;
C) hәr hansı әmlakın istifadәsi vә onunla әlaqәdar sәrәncam verilmәsi
D) hәr hansı әmlakla әlaqәdar sahibolma, istifadә vә sәrәncamvermә
E) hәr hansı әmlakın istifadәsi, sahibolması, yiyәlәnmәsi
221) Sual:İqtisadiyyatda xüsusi müllkiyyәtin üstünlük tәşkil etmәsi aşağıdakının sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrini әks etdirir:
A) azad bazar iqtisadiyyatının
B) inzibatiamirlik iqtisadiyyatının
C) qarışıq iqtisadiyyatın
D) keçid iqtisadiyyatının
E) sadalananlardan heç birinin
222) Sual:Mülkiyyәt obyektlәrinin xüsusi mülkiyyәtdәn dövlәt mülkiyyәtinә keçmәsi prosesi adlanır:
A) millilәşdirmә
B) invertarlaşdırma
C) özәllәşdirmә
D) müsadirә
E) spesifiklәşdirmә
223) Sual:Mülkiyyәt obyektlәrinin ictimai mülkiyyәtdәn xüsusi mülkiyyәtә keçmәsi prosesi:
A) millilәşdirmә
B) inventarlaşdırma
C) özәllәşdirmә
D) müsadirә
E) spesifikasiya
224) Sual:Müasir bazar iqtisadiyyatında mülkiyyәtin daha geniş yayılmış növü budur:
A) dövlәt mülkiyyәti
B) sәhmdar mülkiyyәti
C) xüsusi mülkiyyәt

D) bәlәdiyyә mülkiyyәti
E) kooperativ mülkiyyәt
225) Sual:Mülkiyyәt iqtisadi anlayış kimi:
A) insanların әşyalara münasibәtidir.
B) әşyanın özüdür
C) әşyaların mәnimsәnilmәsi ilә әlaqәdar insanların birbirinә münasibәtlәridir.
D) әşyanın icarәyә verilmәsi
E) mülkiyyәt iqtisadi anlayış deyil
226) Sual:Mülkiyyәt hüququ:
A) nemәt üzәrindә müstәsna fiziki nәzarәt hüququdur.
B) nemәtlәrin istifadә olunmasından әldә olunan nәticәlәrә sahib olmaq hüququdur.
C) nemәtin kim vә necә istifadә etmәsi qәrarını qәbul etmәk hüququdur.
D) bütün sadalanan hüquqları
E) sadalanan hüquqlardan heç biri
227) Sual:Ictimai secim nәzәriyyәsinin siyasi proseslәrә yanasmasının xususiyyәti bundadır:
A) dovlәt budcәsi vәsaitlәrinin bolgusu mәsәlәsinә boyuk diqqәt yetirilir
B) fәrdi maraq ictimai hәyatin әsas tәkanverici motivi kimi nәzәrdәn kecirilir
C) ictimai nemәtlәrin ayri ayri fәrdlәr arasinda bolgusu prosesi nәzәrdәn kecirilir
D) ictimai nemәtlәr istehsalinin sәmәrәliliyi tәdqiq olunur
E) dogru cavab yoxdur
228) Sual:Xususi maraqlar qrupu (Lobbi) hәyata keçirir:
A) ayrı ayrı fәrdlәrin üstünlükverimlәrini üzә çıxarır
B) ictimai seçim
C) dövlәt büdcәsinin yenidәn bölgüsü mәsәlәlәrinә tәsirini
D) fәrdlәr arasında rifahın bölgüsünü
E) xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsini

229) Sual:İctimai secim nәzәriyyәsi kim tәrәfindәn yaradılıb?
A) D. Byenken
B) P. Samuelson
C) L. Valras
D) V. Pareto
E) A. Piqu
230) Sual:Hansı nәzәriyyә gorә siyasi sfera bazarın novlәrdәn biridir:
A) ictimai seçim
B) istehlakçı davranışı
C) son hәdd faydalılığı
D) müqayisәli üstünlüklәr
E) izafi dәyәr
231) Sual:İctimai seçim nәzәriyyәsi, bu nәzәriyyә öyrәnirı:
A) istehlakçıların gәlirlәri vә üstünlükverimlәri nәzәrә alınmaqla tәlәbin formalaşmasını
B) amil gәlirlәrinin әldә olunması vә bölgüsü prosesini
C) firmaların davranış motivlәri vә prinsiplәrini
D) insanların dövlәt idarәlәrindәn öz mәnafelәri üçün istifadә etdiklәri üsulları
E) gәlirlәrin cәmiyyәtdә yenidәn bölgüsü metodları
232) Sual:Vәtәndaşların, ilk növbәdә әhalinin әn ağır maddi vәziyyәtdә olanların inflyasiyadan, işsizlikdәn müdafiәsinә yönәldilәn siyasәt:
A) institusional siyasәt
B) sosial siyasәt
C) monetar siyasәt
D) antiinflyasiya siyasәti
E) fiskal siyasәt
233) Sual:Dövlәtin iqtisadiyyatın depresiya dövründә apardığı siyasәt:
A) antiinflyasiya siyasәti
B) antitsiklik siyasәt

C) sosial siyasәt
D) fiskal siyasәt
E) monetar siyasәt
234) Sual:Aşağıda qeyd olunanlardan hansı iqtisadi siyasәtin mәqsәdinә aid deyil?
A) iqtisadi artım
B) dövlәt büdcәsinin kәsiri
C) milli valyutanın dayanıqlığı
D) qiymәtin stabilliyi
E) mәşğulluğun yüksәk sәviyyәsi
235) Sual:Dövlәt tәrәfindәn iqtisadiyyatın idarә edilmәsi prosesindә öz mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün istifadә edilәn strateji vә taktiki tәdbirlәr:
A) iqtisadi proqramlaşdırma
B) dövlәt planlaşdırılması
C) dövlәtin iqtisadi siyasәti
D) iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi
E) iqtisadiyyatın sahә vә regional quruluşu
236) Sual:İslamın müqәddәs kitabı QuraniKәrim dә nәyә icazә verilmir?
A) sahibkarlıq fәaliyyәtinә
B) xüsusi mülkiyyәtçiliyә
C) sәlәmçiliyә, faiz almaq mәqsәdi ilә borc vermәyә
D) alqısatqıya, ticarәtlә mәşğul olmağa
E) xarici malların alqı satqısına
237) Sual: Ekonomiks anlayışı aşağıdakı müәllifin әsәrinin başlığında istifadә edildikdәn sonra qәbul olunmuşdur:
A) Con Stüart Mill
B) Alfred Marşall
C) Karl Marks
D) Con Meynard Keyns
E) Adam Smit

238) Sual:İqtisadi fikrin hansı cәrәyanı da hәmçinin marksizm adı daşıyır:
A) merkantilizm
B) klassik siyasi iqtisad
C) proletar siyasi iqtisadı
D) neoliberal istiqamәt
E) riyazi mәktәb
239) Sual: Görünmәz әl ifadәsi mәşhur iqtisadçılardan kimә mәxsusdur?
A) K. Marks
B) A. Smit
C) A. Marşall
D) J. Keyns
E) D. Rikardo
240) Sual:İqtisad elminә iqtisadi insan terminini kim daxil etmişdir?
A) A. Marşall
B) F. Kene
C) K. Marks
D) A. Smit
E) D. Rikardo
241) Sual:İqtisad elmindә sosial ideyalara ilk dәfә kim baxmışdır?
A) merkantilistlәr
B) marksistlәr
C) sosialutopistlәr
D) neokeynsçilәr
E) fiziokratlar
242) Sual: İctimai seçim nәzәriyyәsi iqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәti çәrçivәsindә yayılmışdır?
A) neoklassik

B) neokeynsçilik
C) marjinalizm
D) sosialinstitusional
E) marksizm
243) Sual:İri iqtisadi sarsıntıların bazar iqtisadiyyatının qeyrisabitliyilә deyil, düzgün olmayan pul siyasәtilә әmәlә gәlmәsi haqqındakı müddәa әsas
ideyalardan birini ifadә edir.
A) neokeynsçiliyin
B) monetarizmin
C) marjinalizmin
D) konvergensiya nәzәriyyәsinin
E) klassik siyasi iqtisadın
244) Sual:Azәrbaycanda ilkin iqtisadi fikir vә tәsәvvürlәr nәdә öz әksini tapmışdır?
A) ӘxlaqiNasirdә
B) Xәmsәdә
C) Kitabi Dәdә Qorqudda
D) Müqәddimәdә
E) heç birindә
245) Sual:Aşağıdakı qruplardan hansının iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsini müsbәt qiymәtlәndirәn tәlimlәr olduğunu göstәrin:
A) fiziokratlar, marksizm, marjinalizm
B) merkantilizm, marksizm, keynsçilik
C) marksizm, keynsçilik, monetarizm
D) fiziokratlar, marksizm, keynsçilik
E) merkantilizm, neoliberalizm, marjinalizm
246) Sual:Konvergensiya nәzәriyyәsi iqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәtinә aiddir?
A) neoklassik
B) neokeynsçilik
C) marjinal

D) sosialinstitusional
E) neoliberalizm
247) Sual:Qәdim Yunanıstanın iqtisadi fikri hansı alimlәrin әsәrlәrindә öz әksini tapmışdır?
A) Platon, Aristotel
B) Konfutsi, SyunTszı
C) Varron, Seneka
D) Qay, Katon
E) İbnXaldun, Foma Akvinski
248) Sual:İqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәtinin nümayәndәlәri ilk dәfә öz tәhlilindә son hәdd kәmiyyәtlәrini istifadә etmәyә başlamışlar?
A) fiziokratlar
B) marjinalistlәr
C) merkantilistlәr
D) neokeynsçilәr
E) monetaristlәr
249) Sual: Ekonomik termini ilk dәfә harada meydana gәlmişdir.
A) qәdim Misirdә
B) qәdim Babilistanda
C) qәdim Çindә
D) qәdim Yunanıstanda
E) qәdim Romada
250) Sual:Bu alimlәrin baxışlarında merkantilizmdәn klassik siyasi iqtisada keçid әks olunmuşdur.
A) A. Smit, D. Rikardo
B) U. Petti, P. Buaqilber
C) K. Marks, F. Engels
D) A. Monkriten, T. Mann
E) F. Kene, A. Türqo

251) Sual:Kim kapitalizmin inkişafının dinamik modelini yaratmışdır?
A) Y. Şumpeter
B) A. Marşall
C) M. Fridman
D) D. M. Keyns
E) L. Valras
252) Sual:Yeni keynsçilәrә aiddir.
A) T. Veblen, D. Qelbreyt
B) U. Mitçell, D. Kommons
C) C. Robinson, A. Xansen
D) M. Fridman, F. fon Xayek
E) L. Erxard, L. fon Mizes
253) Sual:Bazar infrastrukturuna aiddir:
A) banklar
B) yarmarkalar
C) valyuta bircaları
D) reklam agentliyi
E) sadalananların hamısı
254) Sual:Necә bazarın әn birinci tәyini idi?
A) әmtәәpul mübadilәsinin forması
B) alıcıların mәcmusu
C) yer, harada ticarәt hәyata keçirilirdi
D) satıcıların vә alıcıların iqtisadi münasibәtlәri sistemi
E) tәsәrrüfatçılıq subyektlәri arasında ictimai әlaqәlәrin tipi
255) Sual:Bazar iqtisadiyyatının qәrb modeli ilk dәfә harada vә nә vaxt formalaşmağa başlanmışdır?
A) e.ә. XXV әsrdә Qәdim Misirdә
B) e.ә. VIV әsrlәrdә Qәdim Yunanıstanda

C) I әsrdә Qәdim Romada
D) X әsrdә Fransada
E) XV әsrdә İngiltәrәdә
256) Sual:Tәsәrrüfatçılığın bu formasında nemәtlәrin vә xidmәtlәrin istehsalı onların satışı mәqsәdi ilә hәyata keçirilir:
A) natural tәsәrrüfat
B) әmtәә tәsәrrüfatı
C) qarışıq iqtisadiyyat
D) keçid iqtisadiyyatı
E) inzibatiamirlik iqtisadiyyatı
257) Sual:Tәsәrrüfatçılığın bu formasında maddi nemәtlәr vә xidmәtlәr şәxsi istehlak üçün istehsal edilir:
A) natural tәsәrrüfat
B) әmtәә tәsәrrüfatı
C) qarışıq iqtisadiyyat
D) keçid iqtisadiyyatı
E) inzibatiamirlik iqtisadiyyatı
258) Sual:Xidmәtlәr sahәsinin iqtisadiyyatın ayrıca bir sahәsinә çevrilmәsi nә ilә nәticәlәndi?
A) birinci ictimai әmәk bölgüsü
B) ikinci ictimai әmәk bölgüsü
C) üçüncü ictimai әmәk bölgüsü
D) dördüncü ictimai әmәk bölgüsü
E) sadalananlardan heç biri
259) Sual:Ticarәtin istehsaldan ayrılması bununla bağlıdır:
A) birinci ictimai әmәk bölgüsü ilә
B) ikinci ictimai әmәk bölgüsü ilә
C) üçüncü ictimai әmәk bölgüsü ilә
D) dördüncü ictimai әmәk bölgüsü ilә
E) sadalananlardan heç biri ilә bağlı deyil

260) Sual:Maldarlığın vә әkinçiliyin ayrılması belә adlanır:
A) birinci ictimai әmәk bölgüsü
B) ikinci ictimai әmәk bölgüsü
C) üçüncü ictimai әmәk bölgüsü
D) dördüncü ictimai әmәk bölgüsü
E) sadalananların heç biri
261) Sual:İçtimai istehsalda bazarın rolu ibarәtdir:
A) istehsala istehsalın hansı hәcmdә vә quruluşda olması haqqında işarә verilmәsi
B) tәlәb vә tәklif tarazlaşdırılması
C) rәqabәt qabiliyyәtlәrinә görә istehsalçıları differensiallaşdırmaq
D) köhnәlmiş istehsalların bağlanmasına tәsir etmәk
E) bütün göstәrilәnlәrdәn
262) Sual:Bazarın vasitәçi funksiyası ibarәtdir.
A) әmәyin nәticәlәrini mübadilә etmәk mәqsәdi ilә istehsalçılar vә istehlakçıların görüşmәsini tәmin etmәk
B) hәcmi vә quruluşuna görә istehsal vә istehlakın uyğunlaşdırılması
C) xәrclәrin azaldılması, yeni mәhsulların yaradılmasına istehsalçıların hәvәslәndirilmәsi
D) әmtәәlәrin mübadilәsi üçün ekvivalent dәyәrlilәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
E) bazar iştirakçılarına zәruri informasiyaların çatdırılması
263) Sual:Tәdavül sferasında fәaliyyәt göstәrәn kapital necә adlanır?
A) әsas kapital
B) dövriyyә kapitalı
C) ticarәt kapitalı
D) sәnaye kapitalı
E) borc kapitalı
264) Sual:Pul vasitәsi ilә hәyata keçirilәn mübadilә nәdir?
A) ticarәt

B) sahibkarlıq fәaliyyәti
C) әmtәә tәdavülü
D) içtimai tәkrar istehsal
E) әmtәә tәsәrrüfatı
265) Sual:Tәsәrrüfat münasibәtlәrinin iki tipini fәrqlәndirirlәr.
A) sadә vә geniş
B) naturalәşya vә әmtәә
C) maddi vә qerimaddi
D) istehsal vә qeyriistehsal
E) doğru cavab yoxdur
266) Sual:Müxtәlif mәhsulların hazırlanmasının istehsalçıların әmәk bölgüsünә yönәlmәsinә әsaslanması necә adlanır.
A) istehsalçıların tәcrid olunması
B) istehsalçıların müstәqilliyi
C) istehsalçıların ixtisalaşması
D) ilkin kapital yığımı
E) iqtisadi mәnafelәr
267) Sual:әmtәә istehsalının öz yüksәk pillәsinә çatması nә ilә әlaqәdardır.
A) birinci içtimai әmәk bölgüsü ilә
B) ikinci içtimai әmәk bölgüsü ilә
C) üçüncü içtimai әmәk bölgüsü ilә
D) dövlәt mülkiyyәtinin yaranması ilә
E) ilkin kapital yığımı prosesi ilә
268) Sual:Sadә әmtәә tәsәrrüfatı üçün sәciyyәvi olmayanını göstәrin.
A) içtimai әmәk bölgüsü
B) istehsal vasitәldәri üzәrindә xüsusi mülkiyyәt
C) muzdlu әmәyin üstünlüyü
D) әmәk mәhsullarının alqısatqısı yolu ilә tәlәbatların ödәnilmәsi

E) insanlar arasında iqtisadi әlaqәlәrin bazar vasitәsi ilә olması
269) Sual:Tarixәn natural tәsәrrüfat forması nәyә әsaslanırdı.
A) torpaq mülkiyyәtinә
B) istehsalçıların tәcrid olunmasına
C) әmәk bölgüsünә
D) xidmәtlәr istehsalına
E) ixtisaslaşmaya
270) Sual:Sәnәtkarlığın formalaşması vә sәnәtkarlıq sahәlәrinin meydana gәlmәsi hansı ictimai әmәk bölgüsünü yaradır?
A) birinci ictimai әmәk bölgüsünü
B) ikinci iri ictiami әmәk bölgüsünü
C) üçüncü iri ictimai әmәk bölgüsünü
D) dördüncü ictiami әmәk bölgüsünü
E) sadalanan heç biri
271) Sual:Bazarın deformasiyasını aradan götürmәk üçün zәruridir:
A) tәsәrrüfat fәaliyyәtinin sәrbәstliyini tәmin etmәk
B) mülkiyyәt formalarının müxtәliflyini yaratmaq
C) sәrbәst qiymәt әmәlәgәlmә mexanizmini formalaşdırmaq
D) inkişaf etmiş bazar infrastrukturunu yaratmaq
E) bütün sadalananlar
272) Sual:Deformasiya olunmuş bazarın sәciyyәvi cәhәtlәrinә aid deyildir:
A) çoxsaylı bazar subyektlәrinin vә müxtәlif mülkiyyәt formalarının olmaması
B) resurs vә әmtәәnin bölgüsündә mәrkәzlәşdirmә
C) tәlәb vә tәklifin balansızlığı
D) kölgә iqtisadiyyatının böyük miqdarda payı
E) azad rәqabәtin olması
273) Sual:Bazar münasibәtlәrinin maddi әsası:

A) әmәk bölgüsüdür
B) maddi nemәtlәr vә xidmәtlәrdir
C) әmtәәlәrin vә pulun hәrәkәtidir
D) tәlәb vә tәklifin dәyişikliklәridir
E) adları çәkilәnlәrdәn heç biri
274) Sual:Hüquqi cәhәtdәn müstәqil şirkәtlәrin holdinq şirkәti tәrәfindәn maliyyә nәzarәti әsasında birlәşmәsi necә adlanır?
A) konsern
B) konqlomerat
C) ortaqlıq
D) sәhmdar cәmiyyәti
E) kooperativ
275) Sual:Ortaqlığın hansı növlәri mövcuddur?
A) tam ortaqlıq
B) mәhdud mәsuliyyәtli ortaqlıq
C) qarışıq ortaqlıq (kommandit
D) bütün sadalanan növlәr mövcuddur
E) doğru cavab yoxdur
276) Sual:. Firmaların hansı növlәri açıq vә qapalı firmalara bölünür?
A) şәxsi müәssisәlәr
B) dövlәt müәssisәlәri
C) ortaqlıqlar
D) sәhmdar cәmiyyәtlәri
E) kooperativlәr
277) Sual:Firmanın kapitalının müxtәlif sahәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәr üzrә bölgüsü necә adlanır?
A) investisiyalar
B) sәhmlәşdirmә
C) şaxәlәndirmә

D) sahibkarlıq
E) menecment
278) Sual:"Firma" vә "müәssisә" anlayışları nә ilә fәrqlәnir?
A) firmalar xidmәtlәr sahәsindә, müәssisәlәr isә istehsal sferasında fәaliyyәt göstәrirlәr
B) müәssisә bir mәhsul buraxan istehsalatdır, firmanın tәrkibindә isә müxtәlif mәhsullar buraxan müәssisәlәr ola bilәr
C) müәssisә firmadan daha böyük olur
D) müәssisәlәr dövlәt mülkiyyәtindә, firmalar isә xüsusi mülkiyyәtdә olur
E) bu anlayışlar arasında heç bir fәrq yoxdur
279) Sual:Müәssisәlәri adәtәn hansı meyara әsasәn iri, orta vә kiçik müәssisәlәrә bölürlәr?
A) işlәyәnlәrin sayına görә
B) qoyulmuş kapitalın hәcminә görә
C) alınan gәlirin hәcminә görә
D) müәssisәnin tutduğu әraziyә görә
E) sadalanan meyarlardan heç birinә görә
280) Sual:İqtisadiyyatın dövlәt sektoru adәtәn hansı sahәlәrdә mövcuddur?
A) çox böyük kapital qoyuluşları tәlәb edәn sahәlәrdә
B) aşağı gәlirli vә ya ziyanla işlәyәn sahәlәrdә
C) kapital qoyuluşlarının xәrcinin çıxarılması müddәti böyük olan sahәlәrdә
D) strateji sahәlәrdә
E) sadalanan bütün sahәlәrdә
281) Sual:Sәhmdar şirkәtlәrinin әsas fәrqi nәdәn ibarәtdir?
A) onlar böyük müәssisәlәrdir
B) onlar dövlәt mülkiyyәt formalı firmalardır
C) onlar öz kapitalını sәhmlәr buraxılması yolu ilә formalaşdırırlar
D) sәhmdar şirkәtlәr hәmişә effektiv işlәyir
E) sәhmdar şirkәtlәr yalnız xalis bazar iqtisadiyyatı şәraitindә fәaliyyәt göstәrirlәr

282) Sual:Bazar tәsәrrüfatı subyektlәrinin әsas qruplarına aid deyil:
A) ev tәsәrrüfatları
B) firmalar
C) banklar
D) dövlәt
E) ticarәt müәssisәlәri
283) Sual:Bazar iqtisadiyyatının subyekti kimi dövlәt hansı rolu oynayır?
A) istehlakçıdır
B) istehsalçıdır
C) resursların mülkiyyәtçisidir
D) iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsini hәyata keçirir
E) bütün sadalananlar
284) Sual:Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin peşәkarlar qrupu tәrәfindәn idarә olunmasının prinsiplәri, metodları vә formalarının mәcmusubu:
A) biznes
B) kommersiya
C) sahibkarlıq
D) marketinq
E) menecment
285) Sual:Firmaların alıjılıq tәlәbinin qabaqjadan öyrәnilmәsi vә formalaşması üzәrindә qurulmuş fәaliyyәtinin tәşkili sistemi – bu:
A) biznesdir
B) sahibkarlıqdır
C) marketinqdir
D) menecmentdir
E) kommersiyadır
286) Sual:Gәlirin әldә edilmәsi mәqsәdilә tәsәrrüfat fәaliyyәti – bu:
A) biznes
B) kommersiya

C) sahibkarlıq
D) marketinq
E) menecment
287) Sual:Dövlәtin öz funksiyalarını hәyata keçirmәsi üçün zәruri pul fondları yaratmaq mәqsәdilә mәcmu ictimai mәhsulun bir hissәsinin bölgüsü,
tәkrar bölgüsü vә istehlakı ilә әlaqәdar iqtisadi münasibәtlәr sahәsi belә adlanır:
A) dövlәt tәnzimlәmәsi
B) iqtisadiyyatda dövlәt sektoru
C) iqtisadi siyasәt
D) dövlәt maliyyәsi
E) doğru cavab yoxdur
288) Sual:Dövlәtin bazar iqtisadiyyatını tәnzimlәmәsinin sәmәrәliliyini tәmin edәn tәlәblәrә aid deyil:
A) milli spesifikliyin nәzәrә alınması
B) әsasәn iqtisadi tәnzimlәmә metodlarının tәtbiq edilmәsi
C) bazar әlaqәlәrinin qırılmasına yol vermәmәk
D) dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin müsbәt vә mәnfi nәticәlәri üzәrindә nәzarәt
E) iqtisadiyyatda dövlәt sektorunun olmaması
289) Sual:Dövlәtin ictimai istehsalı yönümlәtmәk prosesi belә adlanır:
A) hüquqi tәnzimlәmә
B) indikativ planlaşdırma
C) fiskal siyasәt
D) dövlәt sahibkarlığı
E) innovasiya siyasәti
290) Sual:Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?
A) İqtisadi tәnzimlәyicilәr bazar iqtisadiyyatının tәbiәtinә әn çox uyğun gәlir
B) İnzibati tәnzimlәyicilәr iqtisadi subyektlәrin birbaşa dövlәt orqanlarının qәrarlarına tabe olması ilә bağlıdır
C) Hüquqi tәnzimlәyicilәr qanunvericilik bazasının yaradılmasına vә qanunlara әmәl olunması üzәrindә nәzarәtә yönümlәnir
D) Dövlәtin bazar iqtisadiyyatına birbaşa müdaxilәsi qeyrimümkündür

E) Dolayısı ilә müdaxilә dövlәtin müәyyәn iqtisadi siyasәt aparmasını nәzәrdә tutur
291) Sual:Milli maraqların dünya iqtisadiyyatında realizә olunmasına daxil deyil:
A) iş qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyası üzәrindә nәzarәt
B) valyuta mәzәnnәlәrinә tәsir
C) antiinflyasiya siyasәtinin aparılması
D) dövlәtin müәyyәn xarici ticarәt siyasәtinin aparılması
E) kapitalın beynәlxalq hәrәkәti üzәrindә nәzarәt
292) Sual:İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәmәsi istiqamәtlәrinә aid deyil:
A) regional siyasәt
B) sosial siyasәt
C) institusional siyasәt
D) xarici iqtisadi siyasәt
E) sadalananların hamısı aiddir
293) Sual:Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?
A) Xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsini dövlәt öz üzәrinә götürür
B) Dövlәt inhisarların yaranmasına hәmişә vә hәr yerdә manne olmalıdır
C) Dövlәt informasiyanın asimmetrikliyini әmtәә vә xidmәtlәrin keyfiyyәti üzәrindә nәzarәt vasitәsi ilә zәiflәdә bilir
D) Dövlәtin antitsiklik siyasәti iqtisadiyyatda tsiklik artıbazalmaların yumşaldılmasına yönümlәnir
E) Dövlәtin funksiyalarından biri gәlirlәrin tәkrar bölgüsüdür
294) Sual:Dövlәtin әsas qollarına nә aid deyil?
A) Qanunvericilik orqanları
B) İcra orqanları
C) Mәhkәmә sistemi
D) Sadalananların hamısı aiddir
E) Sadalananların heç biri aid deyil
295) Sual:Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

A) Dövlәt millәtin qalması vә inkişafını tәmin edәn müәyyәn funksiyaların yerinә yetirilmәsinә tәlәbat nәticәsindә yaranmışdır
B) Dövlәt cәmiyyәtin iqtisadi vә sosial inkişafının mәhsuludur
C) A.Smit hesab edirdi ki, dövlәt iqtisadi proseslәrә fәal müdaxilә etmәlidir
D) Monetaristlәr hesab edirlәr ki, dövlәt öz xәrclәrini mәhdudlaşdırmalıdır
E) Dövlәt öz fәaliyyәtini özünün formalaşdırdığı hökumәt vasitәsilә hәyata keçirir
296) Sual:Düzgün olmayanını göstәrin:
A) bazar iqtisadiyyatının dövlәt tәnzimlәnmәsinin funksiyalarından biri pul tәdavülünün tәnzimlәnmәsidir
B) dövlәt gәlirinin yenidәn bölgüsünü dövlәt büdcәsi vasitәsi ilә hәyata keçirir
C) dövlәt antitsiklik siyasәti böhran zamanı tәlәb, investisiya vә mәşğulluğu stimullaşdırmaqla hәyata keçirir
D) bazar iqtisadiyyatında dövlәt mülkiyyәtçi ola bilmәz
E) bazar iqtisadiyyatında dövlәt tәnzimlәnmәsinin funksiyalarından biri reqional siyasәtin hәyata keçirilmәsidir
297) Sual:Aşağıdakılardan düz olmayanını göstәrin:
A) rәqabәtin qorunması dövlәtin bazar iqtisadiyyatında әn mühüm funksiyasıdır
B) ekologiya ilә әlaqәdar xarici effektlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi müasir dünyada mühüm әhәmiyyәtә malikdir
C) dövlәt tәnzimlәnmәsinin neoliberal konsepsiyası keynsçi ilә müqayisәdә daha sәmәrәlilidir
D) dövlәt büdcәsindә gәlir vә xәrclәrin uyğunlaşdırılması mәsәlәsini dövlәt hәll etmәlidir
E) bazar iqtisadiyyatında inhisarlaşma meyli mövcuddur
298) Sual:Keynisin dövlәt tәnzimlәnmәsi konsepsiyası hansı ölkәnin hökumәtinin hansı iqtisadi siyasәtindә daha dolğun tәdliq edilmişdir:
A) F.Ruzveltin ABŞda
B) M.Tetçerin Böyükbritaniyada
C) R.Reyqanın ABŞda
D) Q.Kollun Almaniyada
E) U.Çerçilin Böyükbritaniyada
299) Sual:Doğru olmayanını göstrin:
A) dövlәt cәmiyyәtin iqtisadi vә sosial inkişafı nәticәsindә yaranır
B) dövlәt cәmiyyәtә kәnardan zorla qәbul etdirilmiş qüvvәdir
C) müxtәlif iqtisadi nәzәriyyәlәr dövlәtin iqtisadiyyatda rolunu fәrqli şәkildә müәyyәnlәşdirirlәr

D) dövlәt öz fәaliyyәtini onun formalaşdırdığı hökumәt vasitәsi ilә hәyata keçirir
E) bütün cavablar doğrudur
300) Sual:әhali gәlirlәrinin yenidәn bölgüsü dövlәtin funksiyalarından hansına aiddir:
A) xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsi
B) institusional funksiya
C) rәqabәtli mühitin qorunması
D) iqtisadi stabilliyin qorunması
E) sosial funksiya
301) Sual:Qloballaşma şәraitindә hansı meyil meydana gәlir?
A) iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi üzrә dövlәtin funksiyalarının bir hissәsinin dövlәtlәrarası sәviyyәyә köçürülmәsi
B) iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin zәiflәmәsi
C) iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin güclәnmәsi
D) dövlәtin sosial funksiyalarının güclәnmәsi
E) dövlәtin sosial funksiyalarının zәiflәmәsi
302) Sual:Dövlәtin institusional siyasәti nәzәrәdә tutmur:
A) makroiqtisadi stabilliyin tәmin edilmәsi
B) әtraf mühitin mühafizә edilmәsi
C) ayrıayrı regionların iqtisadi inkişafındakı fәrqlәrin aradan qaldırılması
D) yaxşı investisiya mühitinin yaradılması
E) bütün adları çәkilәn mәqsәdlәr nәzәrә alınır
303) Sual:Dövlәtin sosial funksiyası nәzәrdә tutmır:
A) sosial sahәnin genişlәndirilmәsini
B) iqtisad elminin sosial  institusional istiqamәtinin prinsiplәri әsasında iqtisadi siyasәtin hәyata keçirilmәsini
C) әhalinin sosial müdafiә olunan tәrkib hissәsinin genişlәndirilmәsini
D) sosial tәminat xidmәtlәrinin keyfiyyәt vә kәmiyyәtinin artırılmasını
E) bütün yuxarıda sadalananlar nәzәrә alınır

304) Sual:Azәrbaycan Respublikasının regionlarının sosialiqtisadi inkişafının I Dövlәt Proqramı nә vaxt qәbul edilmişdir?
A) 2004cü ildә
B) 2007ci ildә
C) 2009cu ildә
D) 2011ci ildә
E) 2014cü ildә
305) Sual:Hansı ildә Azәrbaycanın ümumi daxili mәhsulu ümumi daxili mәhsulun keçid dövrünün başlanğıcına qәdәrki (1989cu ildәki) sәviyyәsini
ötmüşdür?
A) 2000ci ildә
B) 2002ci ildә
C) 2004cü ildә
D) 2006cı ildә
E) 2008ci ildә
306) Sual:Azәrbaycandan ixracın strukturunda birinci yeri hansı ölkә tutur?
A) Almaniya
B) İtaliya
C) Türkiyә
D) Rusiya
E) Ukrayna
307) Sual:Azәrbaycana idxalın strukturunda birinci yeri hansı ölkә tutur?
A) Almaniya
B) İtaliya
C) Türkiyә
D) Rusiya
E) Ukrayna
308) Sual:Azәrbaycan Respublikasında "әsrin müqavilәsi" nә vaxt qüvvәyә minmişdir?
A) 1993cü ildә

B) 1994cü ildә
C) 1995ci ildә
D) 1996cı ildә
E) 1997ci ildә
309) Sual:Azәrbaycanda "Antiinhisar fәaliyyәti haqqında" Qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?
A) 1993cü ildә
B) 1995ci ildә
C) 1997ci ildә
D) 2000ci ildә
E) 2002ci ildә
310) Sual:Azәrbaycanda "Sosial sığorta haqqında" Qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?
A) 1993cü ildә
B) 1995ci ildә
C) 1997ci ildә
D) 2000ci ildә
E) 2002ci ildә
311) Sual:Azәrbaycanda "Müәssisәlәr haqqında" Qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?
A) 1992ci ildә
B) 1993cü ildә
C) 1994cü ildә
D) 1995ci ildә
E) 1996cı ildә
312) Sual:İqtisadi sistemlәri predmetyaradıcı meyarlar әsasında necә tәsvir etmәk olar?
A) iqtisadiyyatda funksional әlaqәlәrin mәcmusu kimi
B) istehsal münasibәtlәri sistemi kimi
C) tәsisatların mәcmusu kimi
D) sadalananların hamısı düzgündür

E) doğru cavab yoxdur
313) Sual:İqtisadi nәzәriyyәdә iqtisadi sistemlәrin hansı meyarları mövcuddur?
A) predmetyaradıcı
B) sosialiqtisadi
C) hәcm vә dinamika meyarları
D) sadalanan bütün meyarlar mövcuddur
E) iqtisadi nәzәriyyәdә belә meyarlar yoxdur
314) Sual:Dәyişikliklәr vәziyyәtindә, bir tәsәrrüfat tipindәn digәrinә keçid vәziyyәtindә olan iqtisadiyyat necә adlanır?
A) әnәnәvi iqtisadiyyat
B) qarışıq iqtisadiyyat
C) inzibatiamirlik iqtisadiyyatı
D) azad bazar iqtisadiyyatı
E) keçid iqtisadiyyatı
315) Sual:İqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәti iqtisadi sistemlәri sәnayenin inkişaf sәviyyәsi әsasında xarakterizә edir?
A) merkantilizm
B) klassik siyasi iqtisad
C) marjinalizm
D) keynsçilik
E) sosialinstitusional istiqamәt
316) Sual:Müxtәlif iqtisadi sistemlәri istehsal ilә istehlak arasında әlaqәnin xarakteri әsasında fәrqlәndirәn kim olmuşdur?
A) A. Smit
B) K. Byuxer
C) C. Helbreyt
D) K. Marks
E) M. Fridman
317) Sual:İqtisadi sistemlәrin xarakteristikasına formasiyalı yanaşmanın müәllifi kimdir?

A) A. Smit
B) K. Byuxer
C) C. Helbreyt
D) K. Marks
E) M. Fridman
318) Sual:İqtisadi sistemin istehsal imkanları nә ilә mәhdudlaşır?
A) istifadә olunan ehtiyatların mәhdudluğu ilә
B) insanların tәlәbatlarının sonsuzluğu ilә
C) dövlәtin iqtisadi proseslәrә müdaxilәsi ilә
D) iqtisadi ziddiyyәtlәrlә
E) istehsal münasibәtlәrinin mürәkkәbliyi ilә
319) Sual:Qapalı ev tәsәrrüfatı, şәhәr tәsәrrüfatı, xalq tәsәrrüfatı – iqtisadi sistemlәrin bu növlәri bu әsasla ayrılır:
A) formasiya yanaşması
B) istehsal vә istehlak arasında әlaqәnin xarakteri
C) iqtisadiyyatın sәnayelәşmәsi dәrәcәsi
D) iqtisadiyyatda ETTnin rolu
E) resurslara mülkiyyәtin formaları
320) Sual:İqtisadi sistemin sәmәrәli fәaliyyәtinin әsas problemi:
A) resursların bölgüsünün әn yaxşı üsulunun seçilmәsi problemidir
B) tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinin daha yaxşı bölgüsü problemidir
C) işsizlik problemidir
D) inflyasiya problemidir
E) iş qüvvәsinin istehsal sahәlәri üzrә bölgüsü problemidir
321) Sual:Hәr bir iqtisadi sistem ehtiyatların mәhdudluğu faktı ilә üzlәşir, nә demәkdir?
A) elә ola bilәr ki, bәzi mәhsulları yalnız hәddәn artıq yüksәk qiymәtlә almaq olur.
B) mәhdudluqla kasıb dövlәtlәr qarşılaşır, varlı dövlәtlәrdә isә bu problem hәll olunmuşdur.
C) bütün insan tәlәbatlarını ödәmәk üçün istehsal ehtiyatları heç vaxt kifayәt qәdәr olmur.

D) hәr bir iqtisadiyyatda enmә dövrlәri olur ki, bu zaman ehtiyatların mәhdudluğu mövcud olur.
E) heç bir iqtisadi sistem resursların sәmәrәli istifadә olunmasını tәmin edә bilmәz
322) Sual:Bazar hökmüranlığı nәdir?
A) firmanın alıcılar üzәrindә hökmuranlığı
B) rәqiblәrin öz siyasәtinә tabe edilmәsi
C) bazar qiymәtinә tәsir etmәk imkanı
D) tәlәb qanunu ilә hesablaşmamaq imkanı
E) tam rәqabәt qabiliyyәtlilik
323) Sual:Alıcını inhisarcı vәziyyәti neçә adlanır?
A) oliqopoliya
B) oliqopseniya
C) monopsoniya
D) inhisara rәqabәt
E) diopoliyadır
324) Sual:әvәzlәyicisi olmayan әmtәәnin sahәdә yeğanә istehsalçısı olarsa bu:
A) oliqopoliyadır
B) tәkmil rәqabәtli firmadır
C) monopsoniyadır
D) diopoliyadır
E) inhisardır
325) Sual:Natural inhisar formalarına aid deyildir:
A) tәsadüfi forma
B) tәbii forma
C) sabit forma
D) ümumi forma
E) adı çәkilәnlәrdәn heç biri

326) Sual:Bazarda tәkmil rәqabәtin şәrtlәri o halda yerinә yetirilir ki, әgәr:
A) firmalar qiymәtә tәsir göstәrirlәr
B) istehlakçılar bazar haqqında natamam informasiyaya malik olurlar
C) firmalar bazar qiymәtinә tәsir göstәrmirlәr
D) bazara yeni firmaların daxil olması üçün baryerlәr mövcud olur
E) bütün sadalananların hamısının yeri var
327) Sual:Tәkmil rәqabәt bazarında fәaliyyәt göstәrәn firma öz mәhsulunun tәklifini azalması sәbәb olur:
A) әmtәәnin bazar qiymәtinin azalmasına
B) әmtәәnin bazar qiymәtinin yüksәlmәsinә
C) bazarda әmtәә qıtlığına
D) bazara tәsiri olmur
E) bazarda әmtәә artıqlığına
328) Sual:Hansı rәqabәtin növü deyildir?
A) funksional
B) firmalararası
C) sahәdaxili
D) firmadaxili
E) sahәarası
329) Sual:Tәkmil rәqabәt üçün sadalananlardan nә sәciyyәvi deyildir?
A) istehsal körtәbiiliyi, tәsәrrüfat riski
B) cәmiyyәtin tәbәqәlәşmәsinin qarşını alır
C) yüksәk keyfiyyәtli mәhsul istehsalına nail olunur
D) istehsalın qәnaәtli texnologiyaları istifadә olunur
E) zәif istehsalçılar bazardan sıxışdırılıb çıxarılırlar
330) Sual:Mütlәq inhisar meydana gәlә bilәr, әgәr:
A) bazarda hәcminә görә böyük inhisar firması fәaliyyәt göstәrirsә
B) inhisarın buraxdığı әmtәәnin әvәzedicilәri yoxdursa

C) inhisarçı firmanın әmtәәsi böyük tәlәbә malikdirsә
D) inhisarçı firma tarazlı qiymәtdәn aşağı xәrclәrlә istehsal etirsә
E) sadalanan hallardan heç birindә
331) Sual:Haqsız rәqabәtin әsas metodlarına aid deyil:
A) rüşvәt vә şantajetmә
B) iqtisadi, yaxud sәnaye kәşfiyyatı
C) istehlakçıların aldadılması
D) saxta malların istehsalı
E) satışdan sonrakı xidmәt
332) Sual:Sağlam rәqabәtin әsas metodlarına nәyin aid olmadığını göstәrin:
A) saxta malların istehsalı
B) mәhsulun keyfiyyәtinin artması
C) qiymәtlәrin aşağı düşmәsi
D) yeni әmtәә vә xidmәtlәrin yaradılması vә ETT nin nәticәlәrindәn istifadә
E) reklam
333) Sual:Tәkmil rәqabәt әlamәtlәrinә nә aid olmadığını göstәrin:
A) iştirakçıların qeyri, mәhdud miqdarı
B) yalnız sahәdaxili rәqabәtin olması
C) rәqabәtin hәr bir iştirakçısının qәrarlar qәbul etmәsi sәrbәstliyi
D) rәqabәtin hәr bir iştirakçısında bazarın vәziyyәti haqqında tam informasiyanın olması
E) әmtәәlәrin diferensiasiyasının olmaması
334) Sual:Azәrbaycan Respublikasında Antiinhisar qanunvericiliyinә uyğun olaraq hansı müәssisәlәr inhisar hesab olunur?
A) istehsalın 70% ni öz әlindә cәmlәşdirәn müәssisә;
B) satışın 20% ni öz әlindә cәmlәşdirәn bir müәssisә;
C) satışın 50% ni öz әlindә cәmlәşdirәn iki müәssisә;
D) satışın 35 % ni unsiyası әlindә cәmlәsdirәn bir müәssisә
E) istehsalın 50% ni öz әlindә cәmlәşdirәn bir müәssisә

335) Sual:Tәbii inhisar:
A) әlverişli istehsal şәraitinә malik olan istehsalçı;
B) әlverişsiz istehsal şәraitinә malik olan istehsalçı;
C) nadir vә sәrbәst tәkrar istehsal oluna bilmәyәn elementlәrin sahibi olan istehsal
D) istehsalın hәcmini razılaşdıran müәssisәlәr birliyi;
E) rәqabәt nәticәsindә yaranan inhisar.
336) Sual:İnhisarın sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrinә aid deyildir?
A) istehsalın әksәr hissәsinin bir firmada tәmәrküzlәşmәsi
B) bazar qiymәtinә tәsir göstәrmәk imkanı
C) inhisar mәnfәәtini mәnimsәmәk
D) digәr firmaların bazara girişinә mane olmaq imkanlarının olması
E) bütün resursların tam mobilliyi
337) Sual:İstehsal inhisarçılığı nәdir?
A) әmtәә vә xidmәtlәrin әlverişli istehsal şәraitidir
B) dövlәt tәrәfindәn tәmin edilәn әmtәә satışına әlverişli şәraitdir
C) müәyyәn növ mәhsul istehsalının әsas hissәsinin bir istehsalçının әlindә cәmlәnmәsidir;
D) istehsalçı müәssisәlәrin birlәşmәsidir;
E) hansısa bir әmtәәnin ancaq iri müәssisәlәrdә istehsal olunması
338) Sual:Rәqabәt nәdir?
A) bazar tәsәrrufatı subyektlәri arasında әmtәәlәrin istehsalı vә realaşması әn yaxşı şәrtlәri uğrunda mubarizәdir;
B) eyni әmtәә istehsalçıları arasında mübarizәdir;
C) daha әlverişli qiymәtli әmtәәlәrin alışına görә istehlakçılar arasında mübarizәdir;
D) müәssisәlәr arasında bәhslәşmәdir;
E) istehsalçılar vә istehlakçılar arasında resurslar uğrunda mübarizәdir
339) Sual:Rәqabәtin hәrfi mәnası nәdir?
A) yaxşılaşdırma

B) inkişaf
C) әlverişli şәrait
D) toqquşma
E) bazar
340) Sual:Hörümçәk toru teoreması nәzәrdә tutur ki:
A) qısamüddәtli dövrdә әmtәәlәrin qiymәtlәri dәyişmir
B) bazarda yalnız uzunmüddәtli tarazlıq mümkündür
C) tәcrübә topladıqja sahibkarlar qiymәt dәyişikliklәrinә daha yaxşı uyğunlaşırlar
D) әmtәә qiymәti yalnız onun istehsalına çәkilәn xәrclәrdәn asılıdır
E) әmtәә qiymәti yalnız istehlakçı üstünlüklәrindәn asılıdır
341) Sual:İlk dәfә kim tәlәbin azalması qanununu formulә etmişdir
A) A. Smit
B) İ. Bentam
C) A. Kurno
D) A. Marşall
E) H. Hossen
342) Sual: Qiymәt әmtәәnin Dәyәrinin Pulla İfadәsidir qiymәtә bu tәrifi verәn kimdir?
A) K. Marks
B) A. Marşall
C) С. Keyns
D) F. Kene
E) M. Fridmen
343) Sual:K. Marksın nәzәriyyәsinә uyğun olaraq әmtәәnin bazar dәyәri nәyin әsasında formalaşır?
A) müxtәlif istehsal şәraitlәrindә istehsal olunmuş әmtәәlәrin müxtәlif fәrdi dәyәrlәri әsasında
B) tәlәb vә tәklifin tәrәddüdlәri әsasında
C) istehlakçıların zövq vә üstünlüklәri әsasında
D) sahәlәrarası rәqabәt nәticәsindә

E) bazar mexanizminin fәaliyyәti vә dövlәt qiymәt siyasәti nәticәsindә
344) Sual:әmtәә qiymәtinin azalması sәbәbi ola bilәr:
A) istehsala vergilәrin artması
B) istehlakçıların gәlirlәrinin artması
C) resurslara qiymәtlәrin aşağı düşmәsi
D) qarşılıqlı tamamlanan әmtәәyә qiymәtin enmәsi
E) әmtәә  әvәzedicisinin әmәlә gәlmәsi
345) Sual:Ev tәsәrrüfatının maddi bazasının yaradılması insan kapitalının formalaşmasının hansı mәrhәlәsindә baş verir?
A) insan kapitalının yaranması mәrhәlәsi
B) insan kapitalının istehsalı mәrhәlәsi
C) insan kapitalının reallaşdırılması mәrhәlәsi
D) bütün sadalanan mәrhәlәlәrә aiddir
E) sadalanan mәrhәlәlәrdәn heç birinә aid deyil
346) Sual:Ailә sahibkarlığı insan kapitalının formalaşmasının hansı mәrhәlәsinә aiddir?
A) insan kapitalının yaranması mәrhәlәsi
B) insan kapitalının istehsalı mәrhәlәsi
C) insan kapitalının reallaşdırılması mәrhәlәsi
D) bütün sadalanan mәrhәlәlәrә aiddir
E) sadalanan mәrhәlәlәrdәn heç birinә aid deyil
347) Sual:Ev tәsәrrüfatının iqtisadi funksiyalarına aid deyil:
A) resursların bölgüsü funksiyası
B) istehlak funksiyası
C) istehsal funksiyası
D) bütün sadalananlar iqtisadi funksiyalara aiddir
E) sadalananlardan heç biri iqtisadi funksiyalara aid deyil
348) Sual:Ev tәsәrrüfatının sosial funksiyalarına aid deyil:

A) gәlirin ailә daxilindә bölgüsü
B) uşaqların doğulması
C) uşaqların tәrbiyәsi
D) uşaqların saxlanması
E) bütün sadalananlar ev tәsәrrüfatının sosial funksiyalarına aiddir
349) Sual:Bazar iqtisadiyyatında ev tәsәrrüfatının rolunun sәciyyәlәrinә aid deyil:
A) ev tәsәrrüfatı  әhalinin gәlirlәrini formalaşdıran subyektdir
B) ev tәsәrrüfatı gәlirlәrdәn istifadәnin xarakterini müәyyәn edir
C) ev tәsәrrüfatı iqtisadiyyatda tәnzimlәyici funksiyasını yerinә yetirir
D) ev tәsәrrüfatı  әmәk resurslarının tәkrar istehsalının әsas subyektidir
E) ev tәsәrrüfatı әhalinin mәşğulluğunun xarakterini, onun ictimai istehsal vә ev әmәyi arasında bölgüsünü müәyyәn edir
350) Sual:Ev tәsәrrüfatının iqtisadi sәciyyәsinә aid deyil:
A) ev tәsәrrüfatının әmәk qabiliyyәtli üzvlәrinin sayı
B) ev tәsәrrüfatının üzvlәrinin mәşğulluğu
C) ev tәsәrrüfatının üzvlәrinin peşәkar hazırlığı
D) fәrdi әmәk fәaliyyәti
E) bütün sadalananlar aiddir
351) Sual:Ev tәsәrrüfatının әmlak sәciyyәlәrinә aid deyil:
A) evin xarakteri
B) ev tәsәrrüfatının üzvlәrinin tәhsil sәviyyәsi
C) torpaq sahәsinin, bağın mövcud olubolmaması
D) maddimәişәt nemәtlәri ilә tәmin olunma
E) bütün sadalananlar ev tәsәrrüfatının әmlak xarakteristikalarına aiddir
352) Sual:Ev tәsәrrüfatlarını onların gәlirliliyi әsasında necә tәsnif etmәk olar?
A) ev tәsәrrüfatının üzvlәrinin ortalama gәliri üzrә
B) öhdәdә olanların sayına görә
C) ev tәsәrrüfatının müstәqil dolanışıq vasitәlәri mәnbәyinә malik olan üzvlәrinin sayına görә

D) әsas gәlir mәnbәlәri üzrә
E) bütün sadalanan tәsnifatlar mümkündür
353) Sual:Ev tәsәrrüfatlarının demoqrafik tәsnifatına aid deyil:
A) ev tәsәrrüfatının harada yerlәşmәsi
B) ev tәsәrrüfatının üzvlәrinin sayı
C) ev tәsәrrüfatının üzvlәrinin yaşı
D) ev tәsәrrüfatının üzvlәrinin qohumluq dәrәcәsi
E) ev tәsәrrüfatının üzvlәrinin milli tәrkibi
354) Sual:İqtisadi vahid kimi ev tәsәrrüfatı üçün sәciyyәvi әlamәt hansıdır?
A) hәr bir ev tәsәrrüfatı, sanki bir insandan ibarәt olduğu kimi, vahid qәrar qәbul edir
B) ev tәsәrrüfatları istehsal amillәrinin tam sәlahiyyәtli sahiblәridir vә onların әmtәә vә xidmәtlәrin istehsalçılarına satışı haqqında müstәqil qәrarlar
qәbul edirlәr
C) hәr hansı ev tәsәrrüfatı, qәrar qәbul edәrkәn, öz ehtiyaclarının maksimum tәmin edilmәsinә nail olmağa çalışır
D) sadalananlar hamısı doğrudur
E) sadalananlar hamısı sәhvdir
355) Sual:"Ailә" vә "ev tәsәrrüfatı" anlayışlarının fәrqi nәdәn ibarәtdir?
A) ev tәsәrrüfatı bir neçә ailәdәn ibarәt ola bilәr
B) ev tәsәrrüfatına ailә üzvlәri ilә qohumluq әlaqәlәri olmayan şәxslәr dә daxil ola bilәr
C) ailәsi olmayan tәnha insan ev tәsәrrüfatı hesab edilir
D) sadalananlar hamısı doğrudur
E) sadalananlar hamısı sәhvdir
356) Sual:Ev tәsәrrüfatının hansı müasir modelindә ayrılıqda götürülmüş ev tәsәrrüfatının konkret hәdәflәri bütün sosialiqtisadi vә institusional
mühitin tәsirinә mәruz qalır?
A) neoklassik modeldә
B) institusional modeldә
C) әnәnәvi modeldә
D) nuklear modeldә

E) sadalanan modellәrin heç birindә
357) Sual:İqtisadiyyatda artıq istehsal böhranları hansı vaxtdan müşahidә olunmağa başlanmışdır?
A) XVII әsrin ortalarından
B) XVIII әsrin әvvәlindәn
C) XIX әsrin әvvәlindәn
D) XIX әsrin sonundan
E) XX әsrin әvvәlindәn
358) Sual:İqtisadi tsikllәrin endogen sәbәblәrinә aid deyil:
A) istehsalın strukturunda uyğunsuzluqlar
B) pul tәdavülünün pozulması
C) investisiyaların çatışmazlığı
D) kifayәt etmәyәn istehlak
E) yeni әrazilәrin mәnimsәnilmәsi
359) Sual:Vaxtaşırı olaraq әmtәәlәrin artıq istehsalı ilә bağlı tsikllәr belә adlanır:
A) ehtiyatlar tsikllәri
B) tikinti tsikllәri
C) investisiya tsikllәri
D) uzun tsikllәr
E) sәnaye tsikllәri
360) Sual:İqtisadi tsikllәrin ekzogen sәbәblәrinә aid deyil:
A) siyasi amillәr
B) investisiyaların çatışmazlığı
C) әhalinin miqrasiyası
D) böyük elmi ixtiralar
E) qıtlıqlar
361) Sual:Böyük ixtiraların sәbәb olduğu tsikllәri bu şәxs kәşf etmişdir:

A) S. Kuznets
B) N. Kondratyev
C) K. Marks
D) A. Juqlyar
E) Y. Slutski
362) Sual:Hәkimә yalnız katibreferent işini tәklif edirlәr. Bu şәxs işsizliyin hansı növünә aiddir?
A) friksion
B) tsiklik
C) struktur
D) mövsümi
E) işsiz deyil
363) Sual:әmәk birjasında qeydiyyata alınmış vә tezliklә iş almağa ümid edәn insan hansı kateqoriyaya aiddir?
A) mәşğul
B) işsiz
C) iqtisadi qeyriaktiv
D) natamam mәşğul
E) әmәk qabiliyyәti olmayan
364) Sual:Rusiya firması Azәrbaycanda işlәyir. Onun mәnfәәti buraya daxil edilmәlidir:
A) Azәrbaycanın ümumi milli mәhsuluna vә Rusiyanın ümumi daxili mәhsuluna
B) Azәrbaycanın ümumi daxili mәhsuluna vә Rusiyanın ümumi milli mәhsuluna
C) Hәm Azәrbaycanın, hәm dә Rusiyanın ümumi daxili mәhsuluna
D) Hәm Azәrbaycanın, hәm dә Rusiyanın ümumi milli mәhsuluna
E) onun gәliri heç yerә daxil edilmәmәlidir
365) Sual:Ümumi milli mәhsul nәdir?
A) daxili vә xarici bazarda realizә edilmiş bütün әmtәәlәrin mәblәği
B) ölkәdә istehsal edilmiş bütün әmtәәlәrin mәblәği
C) ölkә әrazisindә istehsal edilmiş bütün son mәhsulların vә xidmәtlәrin mәblәği

D) milli şirkәtlәr tәrәfindәn istehsal edilmiş bütün son mәhsulların vә xidmәtlәrin mәblәği
E) ölkәdә istehsal edilmiş bütün gәlirlәrin cәmi
366) Sual:Ümumi daxili mәhsul nәdir?
A) daxili vә xarici bazarda realizә edilmiş bütün әmtәәlәrin mәblәği
B) ölkәdә istehsal edilmiş bütün әmtәәlәrin mәblәği
C) ölkә әrazisindә istehsal edilmiş bütün son mәhsulların vә xidmәtlәrin mәblәği
D) milli şirkәtlәr tәrәfindәn istehsal edilmiş bütün son mәhsulların vә xidmәtlәrin mәblәği
E) ölkәdә istehsal edilmiş bütün gәlirlәrin cәmi
367) Sual:Düzgün olmayan fikri tapın:
A) iqtisadi artım hәyat sәviyyәsinin artmasına doğru aparır
B) iqtisadi artım dünya bazarında ölkәnin vәziyyәtini yaxşılaşdırır
C) iqtisadi artım tәbii resursların artımına imkan yaradır
D) iqtisadi artım tәhsil sәviyyәsini yüksәltmәk üçün ilkin şәrait yaradır
E) iqtisadi artım ölkәnin müdafiә qabiliyyәtini artırmağa imkan yaradır
368) Sual:İnkişaf etmiş ölkәlәrdә iqtisadi artımın әn әhәmiyyәtli sәbәbi budur:
A) iş vaxtı müddәtinin artırılması
B) istehsalda texnoloji tәkmillәşdirmәlәr
C) tәtbiq edilәn kapitalın artırılması
D) tәtbiq edilәn tәbii resursların keyfiyyәtinin yaxşılaşması
E) istehsalatda mәşğul әhalinin sayının artırılması
369) Sual:Korporasiyaların mәnfәәti bu kәmiyyәtlәrdәn hansını hesablayarkәn nәzәrә alınır:
A) gәlirlәr üzrә ümumi milli mәhsul
B) xәrclәr üzrә ümumi milli mәhsul
C) xalis milli mәhsul
D) sәrәncamda qalan gәlir
E) şәxsi gәlir

370) Sual:Xәrclәr üzrә hesablanmış ümumi milli mәhsula bu kәmiyyәtlәrdәn hansı daxil edilmir?
A) ümumi investisiyalar
B) ev tәsәrrüfatlarının әmtәәlәrin dәyәrinin ödәnişinә xәrclәri
C) dövlәt satınalmaları
D) idxal
E) işçilәrin әmәk haqqı
371) Sual:Ümumi daxili mәhsulun hәcmi tәyin edilәrkәn aşağıda sadalanan kәmiyyәtlәrdәn hansı nәzәrә alınmır?
A) korporasiyaların mәnfәәti
B) dövlәt satınalmaları
C) dövlәt transfertlәri
D) әmәk haqqı
E) kreditә alınmış kapital üçün faizlәr
372) Sual:Sadalananlardan hansı ümumi milli mәhsulun tәrkibinә daxildir?
A) ev sahibәsinin xidmәtlәri
B) işlәnmiş avtomobil alınması
C) şirkәtin sәhmlәrinin alınması
D) kitab mağazasındakı yeni dәrsliyin dәyәri
E) әridilәrәk çuqun halına salınmış dәmir filizinin dәyәri
373) Sual:İqtisadi inkişafın әks etdirәn әsas istiqamәtlәrdәn biri:
A) iqtisadi artımın sürәti
B) urbanizasiya vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması
C) iqtisadiyyatın strukturası
D) әtraf mühitin qorunması
E) tәhsil vә sәhiyyәnin sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
374) Sual:İqtisadi siyasәtin belә növü yoxdur:
A) institusionalhüquqi siyasәt
B) inhisarçılıq siyasәti

C) sosial siyasәt
D) antisiklik siyasәt
E) xarici ticarәt siyasәti
375) Sual:İqtisadi siyasәtin obyektidir:
A) pul tәdavülü
B) iqtisadiyyatın sahәvi strukturu
C) rәqabәt mühiti
D) mәşğulluq
E) sadalananların hamısı
376) Sual:İqtisadi siyasәtin subyektlәrinә aid deyil:
A) parlament
B) hökumәt
C) hәmkarlar ittifaqları
D) sosial tәminat
E) siyasi partiyalar
377) Sual:Dövlәtin daxili qeyristabillik mәnbәlәri var. Hansı bu mәnbәlәrә aid deyil?
A) bürokratiya
B) lobbiçilik
C) korrupsiya
D) sadalanan hamısı
E) sadalanlardan heç biri
378) Sual:Dövlәtin uğursuzluqlarının sәbәbinә aid deyil:
A) zәruri informasiya qәrarlarının qәbul edilmәsi mәhdudiyyәti
B) siyasi proseslәrin qeyri tәkmilliyi
C) bürokratiya üzәrindә nәzarәtә mәhdudiyyәt
D) qeyri tәkmil rәqabәtin olması
E) bütün sadalananlar aiddir

379) Sual:İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi prosesindә dövlәtin qeyri sәmәrәli qәrarlar qәbul etmәsi imkanı hesab olunur:
A) dövlәtin "uğursuzluqları"
B) lobbiçilik
C) loqrollinq
D) siyasi renta
E) informasiyaların assimetrikliyi
380) Sual:İctimai seçim nәzәriyyәsi nә vaxt yaranmışdır:
A) 1990 cı illәrin әvvәllәrindә
B) 1970 ci illәrdә
C) 1980 cı illәrin sonunda
D) 1950 ci illәrdә
E) 1960 cı illәrin sonunda
381) Sual:Loqrollinq, bu:
A) siyasi rentanın әldә edilmәsi
B) ictimai faydalılığın maksumumlaşdırılması
C) ictimai marağın xususi maraqdan üstün olması
D) sәsvermәdә sәslәrlә ticarәt etmәk
E) lobbiçilik
382) Sual:Siyasi proseslәr yolu ilә siyasi institutlar vasitәsilә iqtisadi xeyrin әldә olunması:
A) lobbiçilikdir
B) loqrollinqdir
C) siyasi rentadır
D) differensial rentadır
E) inhisar rentası
383) Sual:Zehindә hadisәni tәrkib hissәlәrinә bölәrәk hәr birinin ayrılıqda öyrәnilmәsinә әsaslanan elmi metod necә adlanır?
A) elmi abstraksiya

B) tәhlil
C) induksiya
D) deduksiya
E) riyazi modellәşdirmә
384) Sual:Elmin tәdqiqat predmetini tәdavüldәn istehsala keçirәn elmi cәrәyanınını göstәrin.
A) utopiksosialitlәr
B) fiziokratlar
C) marjinalistlәr
D) keynsçilәr
E) merkantelistlәr
385) Sual:Ayrıayrı amillәrin öyrәnilmәsindәn ümumi müddәalar vә nәticәlәrә keçid – bu:
A) iqtisadi eksperimentdir
B) elmi abstraksiyadır
C) induksiya metodudur
D) deduksiya metodudur
E) mәntiqi metoddur
386) Sual:Hansı metodoloji yanaşma üçün iqtisadi hadisәlәri qarşılıqlı әlaqәdә vә inkişafda sәçiyyәvidir?
A) subyektiv
B) neopozitivempirik
C) rasionalist
D) dialektikmaterialist
E) bütün sadalanan yanaşmalar üçün
387) Sual:Bu gün iqtisad elminin әsas әhәmiyyәti ondadır ki,
A) sahibkarlara uğurlu biznes aparmaqda kömәk edir:
B) alimlәrә öz istedadlarını reallaşdırmağa imkan yaradır;
C) insanların tәlәbatlarının ödәnilmәsi baxımından cәmiyyәtin daha yaxşı quruluşunun tәşkilinin yollarını göstәrir.
D) insanlara onların davranışının hәqiqi sәbәblәrini göstәrir.

E) insanların ijtimai hәyatında iqtisadiyyatın rolunu müәyyәnlәşdirir
388) Sual:Öyrәnmә metodlarından ümumidәn xüsusiyә doğru hәrәkәti әks etdirәni göstәrin.
A) iqtisadi eksperiment
B) elmi abstraksiya
C) induksiya metodu
D) deduksiya metodu
E) mәntiqi metod
389) Sual:Ümumilәşdirmә metodunun tәtbiqinin nәticәsi nәdәn ibarәtdir?
A) iqtisadi modellәr
B) yekun nәticәlәrin vә xarakteristikaların alınması
C) ayrıayrı iqtisadi hadisәlәrin öyrәnilmәsi
D) qrafiklәrin qurulması
E) әvvәlki tәcrübәnin öyrәnilmәsi
390) Sual:Hansı elmi metod ayrıayrı elementlәrin vahid tam şәklindә birlәşdirilmәsinә vә onların qarşılıqlı әlaqәlәrinin öyrәnilmәsinә әsaslanır?
A) elmi abstraksiya
B) analiz
C) induksiya
D) deduksiya
E) sintez
391) Sual:Mikroiqtisadiyyat nöqteyinәzәrindәn iqtisadiyyatın başlıca problemi ibarәtdir:
A) vәtәndaşlara layiqli hәyat sәviyyәsi tәmin etmәkdәn
B) inflyasiya vә işsizliyin aradan qaldırılmasından
C) resursların sәmәrәli bölgüsünü tәmin etmәkdәn
D) qabaqcıl texnologiyaların tәtbiqini tәmin etmәkdәn
E) bütün sadalananlar düzdür
392) Sual:Cәmiyyәtin iqtisadi hәyatının әn ümumi vә mühüm cәhәtlәrini әks etdirәn mәntiqi anlayışlar – bu

A) ümumi iqtisadi qanunlardır
B) xüsusi iqtisadi qanunlardır
C) spesifik iqtisadi qanunlardır
D) iqtisadi kateqoriyalardır
E) iqtisadi modellәr
393) Sual:Sivilizasiyanın tәbii rasional qanunlarını kәşf etmәyi mәqsәd kimi qәbul edәn elmi yanaşmanı göstәrin:
A) subyektiv
B) empirikneopozitiv
C) rasionalist
D) dialektikmaterialist
E) doğru cavab yoxdur
394) Sual:İqtisadi tәhlilin obyekti kimi iqtisadi subyektin davranışını qәbul edәn yanaşmanı göstәrin:
A) subyektiv
B) empirikneopozitiv
C) rasionalist
D) dialektikmaterialist
E) doğru cavab yoxdur
395) Sual: Millәtin mәhsuldar qüvvәllәri iqtisadi nәzәriyyәnin predmeti kimi qәbul edәn elmi istiqamәti göstәrin:
A) merkantelistlәr
B) fiziokratlar
C) tarixi mәktәb
D) klassik siyasi iqtisad
E) proletar siyasi iqtisadi
396) Sual:İqtisadi hadisә vә ya prosesin onun öyrәnilmәsi mәqsәdilә süni surәtdә canlandırılması – bu:
A) analiz metodudur
B) iqtisadi eksperimentdir
C) statistik tәdqiqat metodudur

D) induksiya metodudur
E) deduksiya metodudur
397) Sual:İqtisad elminin tarixi vә mәntiqi metodların ümumilyi belә bir müddәadan ibarәtdir:
A) iqtisadiyyat vә cәmiyyәtin inkişafı sadәdәn mürәkkәbә doğru gedir
B) yalnız sabit tәkrar olunan hadisәlәri öyrәnmәk zәruridir
C) iqtisadi hәyatın bütün hadisәlәrini öyrәnmәk zәruridir
D) tәdqiqatın statistik üsullarını istifadә etmәk zәruridir
E) bu metodlar arasında ümumi heç nә yoxdur
398) Sual:Elmi abstraksiya metodu ibarәtdir:
A) iqtisadi hadisәlәrin ayrıayrı tәrkib hissәlәrinin öyrәnilmәsindәn
B) iqtisadi hadisәnin bütün mәnzәrәsini bәrpa etmәkdәn
C) riyazi modellәrin qurulmasından
D) iqtisadi hadisәlәri ikinci dәrәcәli cәhәtlәrdәn ayırmaqdan
E) iqtisadi eksperimentlәrin aparılmasından
399) Sual:Hansı metodoloji yanaşma üçün iqtisadi hadisәlәrin әsaslı surәtdә öyrәnilmәsi vә onların qiymәtlәndirilmәsi sәciyyәvidir?
A) subyektiv
B) neopozitivempirik
C) rasionalist
D) dialektikmaterialist
E) bütün sadalanan yanaşmalar üçün
400) Sual:Qarşıya qoyulmuş hәdәflәrә nail olmaq mәqsәdi ilә mәhdud resurslardan istifadә barәsindә qәrarlar qәbul edilmәsi prosesi belә adlanır:
A) iqtisadi nemәtlәr
B) iqtisadi tәlәbat
C) iqtisadi maraqlar
D) iqtisadi resurslar
E) iqtisadi davranış

401) Sual:Nemәtlәrin yaradılması vә insanların ehtiyaclarının tәmin edilmәsi üçün mövcud imkanlar belә adlanır:
A) istehsal texnologiyası
B) iqtisadi tәlәbat
C) iqtisadi maraqlar
D) iqtisadi resurslar
E) doğru cavab yoxdur
402) Sual:Maddi nemәtlәrin vә xidmәtlәrin istehsalı, bölgüsü, mübadilәsi vә istehsalkı ilә әlaqәdar insanların münasibәtlәri nәdir?
A) texnoloji münasibәtlәr
B) sosial münasibәtlәr
C) istehsal münasibәtlәr
D) istehsal imkanları
E) mәhsuldar qüvvәlәr
403) Sual:İstehsal vasitәlәrinin vә istehmsal vasitәlәrini hәrәkәtә gәtirәn bilik vә tәcrübәyә malik olan insanların mәcmu adlanır.
A) mәhsuldar qüvvәlәr
B) istehsal münasibәtlәri
C) iqtisadi sistem
D) istehsal üsulu
E) әmәk vasitәlәri
404) Sual:әgәr ölkә özünün bütün maddi vә әmәk ehtiyatlarını istifadә edәrsә, hәr hansı mәhsuldan çoxlu miqdarda:
A) istehsal oluna bilmәz
B) mümkün ehtiyatları artırmaqla istehsal oluna bilәr
C) ehtiyatların yenidәn bölgüsü ilә istehsal oluna bilәr
D) vergilәrin azalması ilә istehsal oluna bilәr
E) oluna bilәr, әgәr tәbii resurslar kifayәt qәdәrdir
405) Sual:әgәr resursqoruyuju texnologiya tәtbiq olunarsa onda istehsal imkanların әyrisi:
A) daha qabarıq olar
B) çökük olar

C) sola yerini dәyişәr
D) sağa yerini dәyişәr
E) dәyişmәz qalar
406) Sual:İstehsal imkanları әyrisindә mәhsullardan birinin istehsalının artmasına uyğun olaraq:
A) o biri mәhsulun istehsalı aşağı düşür
B) o biri mәhsulun istehsalı artır
C) o biri mәhsulun istehsalının hәcmi sabit qalır
D) o biri mәhsulun istehsalı dayandırılır
E) gәlirlәr artır
407) Sual:Hansı xәrclәr alternativ adlanır?
A) hazır mәhsulun reallaşdırılması ilә әlaqәdar xәrclәr
B) rәqabәt mübarizәsi vә reklamla әlaqәdar xәrclәr
C) istehsalın genişlәndirilmәsilә әlaqәdar xәrclәr
D) resursların mәhdudluğu şәraitindә seçimin zәruriliyilә әlaqәdar xәrclәr
E) sadalanan xәrclәrdәn heç biri
408) Sual:Universitetdә tәlәbәnin tәhsil almasının alternativ qiymәtliliyi әks olunur:
A) tәqaüdün miqdarı
B) tәhsili atıb işlәyәrkәn әldә edәcәk maksimum әmәkhaqqı
C) orta statistik mütәxәssisin tәhsilinә dövlәtin xәrclәri
D) tәlәbәnin saxlanmasına valideynlәrin çәkdiyi xәrclәr
E) tәhsilini bitirәndәn sonra alınan gәlirlәr
409) Sual:İstehsal imkanları әyrisinin iki mәhsulun müxtәlif kombinasiyalarını göstәrәn hala uyğundur:
A) әmәk resurslarının tam istifadә olunması
B) dәyişmәz texnologiya vә mövcud ehtiyatların tam istifadә edilmәsi
C) tәtbiq olunan ehtiyatların kәmiyyәtinin artması
D) maddi ehtiyatların tam istifadә olunması
E) istifadә olunan resursların azalması

410) Sual:İstehsal imkanları әyrisi uzәrindә iqtisadi ehtiyatların tam istifadә olunmasının göstәrәn nöqdә yerlәşir
A) istehsal imkanları әyrisindә yuxarda
B) istehsal imkanları daxilindә
C) istehsal imkanları әyrisi üzәrindә
D) sifırdan başqa
E) düzqün cavab yoxdur
411) Sual:İstehsal funksiyası nәyi göstәrir?
A) mumkün olan maksimum istehsal hәcmi vә istifadә olunan istehsal amillәrinin asılılığını
B) istifadә olunan istehsal amillәrininin kәmiyyәti arasında qarşılıqlı asılılığı
C) firmanın maksimum istehsal hәcmini
D) firmanın iqtisadi ehtiyatlara vә istehsalın başqa şәrtlәrinә tәlәbatını
E) müxtәlif istehsal sahәlәrindә mәhsul istehsalının hәcmini
412) Sual:İstehsalın şәxsi amili nәdir?
A) әmәk vasitәlәri
B) әmәk predmeti
C) istehsal vasitәlәri
D) iş qüvvәsi
E) doğru cavab yoxdur
413) Sual:İstehsalın imkanlarına vә mәhsuldarlığına hәlledici tәsir göstәrәn mühüm element nәdir?
A) әmәk vasitәsi
B) әmәk predmeti
C) istehsal amili
D) texnologiya
E) maddi nemәt
414) Sual:Fasilәsiz tәkrarlanan istehsal prosesi nәdir?
A) tәsәrrüfat fәaliyyәti

B) içtimai tәkrar istehsal
C) maddi istehsal
D) qeyri maddi istehsal
E) doğru cavab yoxdur
415) Sual:Nәticәdә insanın müәyyәn tәlәbatını ödәyәn insanın mәqsәdәuyğun fәaliyyәti nәdir?
A) maddi nemәt
B) qeyrimaddi nemәt
C) xidmәt
D) iqtisadi ehtiyat
E) iqtisadi mәnafe
416) Sual:İş qüvvәsi vә istehsal vasitәlәri arasında qarşılıqlı tәsir әks olunur:
A) istehsal münasibәtlәri ilә
B) istehsal texnologiyası ilә
C) istehsalın tәşkili ilә
D) idarәetmә metodları ilә
E) sadalananlardan heç biri
417) Sual:Mәhdudluq budur:
A) ancaq sәnayelәşmә sisteminin sәciyyәsi
B) iqtisadi resursların xarakteristikası
C) insan tәlәbatlarının tam ödәnilmәsinin qeyrimümkünlüyünü әks etdirәn konsepsiya
D) inzibatiamirlik sisteminin sәciyyәsi
E) tәkrar istehsalın xarakteristikası
418) Sual:İqtisadi resursların hansı növlәri üçün mütlәq mәhdudluq sәciyyәvidir:
A) tәbii
B) maddi
C) maliyyә
D) informasiya

E) resursların bütün sadalanan növlәri üçün nisbi mәhdudluq sәciyyәvidir
419) Sual:Dünya tәsәrrüfat sistemini tәmsil edәn ölkәlәrin beynәlxalq әmtәәpul, ticariiqtisadi vә maliyyәkredit münasibәtlәrinin tarixәn yaranmış
sistemi belә adlanır:
A) dünya tәsәrrüfat sistemi
B) beynәlxalq әmәk bölgüsü
C) dünya valyuta sistemi
D) dünya bazarı
E) böyük açıq iqtisadiyyat
420) Sual:Dünya tәsәrrüfat sisteminin formalaşmasının әn әhәmiyyәtli amillәrinә aid deyil:
A) beynәlxalq әmәk bölgüsü
B) keçid iqtisadiyyatı ölkәlәrinin mövcudluğu
C) müstәmlәkә sisteminin mövcudluğu
D) transmilli korporasiyaların fәaliyyәti
E) tәsәrrüfat hәyatının beynәlmilәllәşmәsi
421) Sual:Dünya tәsәrrüfat sisteminin struktur elementi deyil:
A) dünya әmtәә vә xidmәtlәr bazarı
B) dünya kapital bazarı
C) dünya iş qüvvәsi bazarı
D) dünya valyuta sistemi
E) bütün sadalananlar dünya tәsәrrüfat sisteminin struktur elementlәridir
422) Sual:Dünya tәsәrrüfat sisteminin subyektlәri deyil:
A) dövlәtlәr
B) transmilli korporasiyalar
C) beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
D) beynәlxalq hәrbi bloklar
E) bütün sadalananlar dünya tәsәrrüfat sisteminin subyektlәridir

423) Sual:Dövlәtin daxili bazarı rәqiblәrdәn qorumağa vә xarici bazarları әlә keçirmәyә yönәldilmiş xarici siyasәti necә adlanır?
A) proteksionizm
B) liberalizm
C) utilitarizm
D) sentrizm
E) eqalitarizm
424) Sual:Kapitalın beynәlxalq axınında kapitaldan istifadәnin xarakteri üzrә hansı növlәr fәrqlәndirilir?
A) birbaşa investisiyalar vә portfel investisiyaları
B) borc vә sahibkar investisiyaları
C) qısamüddәtli vә uzunmüddәtli investisiyalar
D) özәl vә dövlәt investisiyaları
E) ixrac vә idxal investisiyaları
425) Sual:Kapitalın beynәlxalq axınında kapital yatırımı müddәtlәri üzrә hansı növlәr fәrqlәndirilir?
A) birbaşa investisiyalar vә portfel investisiyaları
B) ssuda vә sahibkar investisiyaları
C) qısamüddәtli vә uzunmüddәtli investisiyalar
D) özәl vә dövlәt investisiyaları
E) ixrac vә idxal investisiyaları
426) Sual:Kapitalın beynәlxalq axınında onun mәnşәyinә görә hansı növlәr fәrqlәndirilir?
A) birbaşa investisiyalar vә portfel investisiyaları
B) ssuda vә sahibkar investisiyaları
C) qısamüddәtli vә uzunmüddәtli investisiyalar
D) özәl vә dövlәt investisiyaları
E) ixrac vә idxal investisiyaları
427) Sual:İşçi qüvvәsinin miqrasiyasının müsbәt nәticәlәrinә aid deyil:
A) xarici işçi qüvvәsindәn istifadә edәn ölkәlәrdә istehsal xәrclәrinin azalması
B) işçi qüvvәsini qәbul edәn ölkәlәrdә işsizlik sәviyyәsinin artması

C) işçi qüvvәsinin tәrk edib getdiyi ölkәlәrdә işsizlik sәviyyәsinin düşmәsi
D) miqrantların peşәkar vә mәdәni sәviyyәsinin artması
E) miqrantların vә onların ailә üzvlәrinin gәlirlәrinin sәviyyәsinin artması
428) Sual:Müasir beynәlxalq әmәk miqrasiyası üçün sәciyyәvi deyil:
A) miqrasiya müddәtinin artması
B) miqrantların ümumi sayında gәnclәrin payının artması
C) inkişaf etmiş ölkәlәrdәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә miqrasiyanın artması
D) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr arasında miqrasiyanın artması
E) xarici işçi qüvvәsinin keyfiyyәtinә tәlәblәrin artması
429) Sual:İşçi qüvvәsinin miqrasiyasının mәnfi nәticәlәrinә aid deyil:
A) işçi qüvvәsinin tәrk edib getdiyi ölkәlәrdә işsizlik sәviyyәsinin düşmәsi
B) işçi qüvvәsini qәbul edәn ölkәlәrdә işsizlik sәviyyәsinin artması
C) işçi qüvvәsinin tәrk edib getdiyi ölkәlәrdә "beyin axını"
D) işçi qüvvәsini qәbul edәn ölkәlәrdә sosial problemlәrin kәskinlәşmәsi
E) bütün sadalananlar mәnfi nәticәlәrә aiddir
430) Sual:Beynәlxalq әmәk bazarının inkişafına imkan yaradan amillәrә aid deyil:
A) ucuz işçi qüvvәsindәn istifadә etmәk cәhdi
B) ixtisaslı işçi qüvvәsi cәlb etmәk cәhdi
C) transmilli korporasiyaların fәaliyyәti
D) müxtәlif ölkәlәrdә tәhsil vә ixtisaslaşma meyarlarında fәrq
E) nәqliyyat vә rabitә vasitәlәrinin inkişafı
431) Sual:Xarici ticarәtin tәnzimlәnmәsi vasitәlәrinә aid deyil:
A) gömrük tarifi
B) gömrük kvotası
C) valyuta mәzәnnәsi
D) lisenziya sistemi
E) texniki standartlar vә normalar

432) Sual:Dövlәtin daxili bazarı xarici kapital, әmtәә vә işçi qüvvәsi üçün açıq etmәyi hәdәflәyәn xarici siyasәti necә adlanır?
A) proteksionizm
B) liberalizm
C) eqalitarizm
D) utilitarizm
E) sentrizm
433) Sual:Transaksiya xәrclәrinin belә növü yoxdur:
A) informasiya axtarışı ilә bağlı xәrclәr
B) danışıqlar aparılması ilә bağlı xәrclәr
C) mülkiyyәt hüquqlarının spesifikasiyası vә müdafiәsi ilә bağlı xәrclәr
D) opportunist davranışla bağlı xәrclәr
E) sadalanan bütün xәrclәrә transaksiya xәrclәrinә aiddir
434) Sual:Qaydalardan vә normalardan istifadә edәrәk, iqtisadi vә başqa mәsәlәlәrin hәllinә yönәldilmiş fәaliyyәti hәyata keçirәn subyektlәr belә
adlanır:
A) tәşkilatlar
B) institutlar
C) kateqoriyalar
D) nemәtlәr
E) doğru cavab yoxdur
435) Sual:Formal vә qeyriformal qaydalar vә normalar sistemi, hәmçinin onlara riayәt edilmәsinә nәzarәt mexanizmlәri belә adlanır:
A) iqtisadi qanunlar
B) iqtisadi kateqoriyalar
C) institutlar
D) tәşkilatlar
E) firmalar
436) Sual:Azәrbaycanda dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsinin İI proqramı nә vaxt qәbul olunmuşdur?

A) 1993cü il
B) 2000ci il
C) 1995ci il
D) 2003cü il
E) 1998 ci il
437) Sual:Nә ilә әlaqәdar olan xәrclәr transaksion xәrclәrә aid edilmir?
A) qiymәtlәr haqqında informasiya axtarışı ilә
B) avadanlıqın işlәk vәziyyәtdә saxlanması ilә
C) tәrәfmüqabillәrlә müqavilә bağlanması ilә
D) müqavilәlәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәti ilә
E) bütün göstәrilәnlәr tansaksion xәrclәrә aiddir
438) Sual: İqtisadi instititlar anlayışını elmi dövriyyәyә gәtirәn iqtsadi nәzәriyyә istiqamәtini göstәrin.
A) marksizm
B) neokeynsçi
C) neolibereal
D) monetarist
E) sosialinstitusional
439) Sual:Özәllәşdirmәnin zәruri şәrti bu deyildir.
A) özәllәşdirmәnin hüquqi bazasının olması
B) fond bazarının yaradılması
C) iqtitsadiyyatda dövlәt bölmәsinin üstünlüyü
D) özәllәşdirilәcәk obyektlәrә tәlәbin qabaqcadan qiymәtlәndirilmә
E) bütün sadalananlar özәllәşdirmәnin zәruri şәrtidir
440) Sual:Kollektiv mülkiyyәtin hansı forması xüsusi mülkiyyәtin cәhәtlәrә malikdir?
A) kooperativ mülkiyyәt
B) tam yoldaşlıq mülkiyyәti
C) mәhdud mәsuliyyәtli yoldaşlıq mülkiyyәti

D) sәhmdar cәmiyyәtinin mülkiyyәti
E) bu mülkiyyәt formalarının heç biri ümumi cәhәtә malik deyil
441) Sual:Sәhmdar mülkiyyәtinin kontinental modelindә sabit sәhmdarların әlindә cәmlәnmişdir
A) sәhmlәrin 7080%i
B) sәhmlәrin 50%ә yaxını
C) sәhmlәrin 2030%i
D) sәhmlәrin 510%i
E) bu model üçün sabit sәhmdarların olması sәciyyәvi deyildir
442) Sual:Xüsusi mülkiyyәtә aid deyildir?
A) ev tәsәrüffatlarının әmlakı
B) şәxsi yığımlar
C) leqal xüsusi müәssisәlәr
D) qeyrileqal xüsusi müәssisәlәr
E) bütün sadalananlar aiddir
443) Sual:Mülkiyyәt hüquqlarının spesifiklәşdirilmәsi nәyi bildirir?
A) bu hüquqların digәr şәxsә verilmәsi
B) bu hüquqların dәqiq müәyyәnlәşdirilmәsi
C) bu hüquqların lәğv edilmәsini
D) mülkiyyәtin formalarının dәyişdirilmәsini
E) sadalananlardan heç biri
444) Sual:Mülkiyyәt hüquqları nәzәıriyyәsindә mülkiyyәt münasibәtlәri şәrtlәnmişdir:
A) tәsәrrüfatçılığın üstün üsulu ilә
B) istehsalın inkişaf sәviyyәsilә
C) resursların nadirliyilә
D) iqtisadiyyatın dövlәt tәnzirmlәnmәsilә
E) bütün sadalananlarla

445) Sual:Xüsusi mülkiyyәtin әsas mövcudluq şәrtlәrinә aid deyildir:
A) müәssisәlәrin yaradılması vә istәnilәn sahibkarlıq fәaliyyәtinә başlanmasının tam sәrbәstliyi
B) xüsusi mülkiyyәtin zәmanәtli mühafizәsi
C) xüsusi kapital qoyuluşlarının stimullaşdırılması
D) istehsal ixtisaslaşmasının inkişafı
E) bütün sadalananlar aiddir
446) Sual:Hansı sahәdә mülkiyyәtin kooperativ forması daha geniş yayılmışdır?
A) pәrakәndә ticarәt
B) kәnd tәsәrrüfatı
C) avtomobil istehsalı
D) kömür hasilatı sәnayesi
E) ictimai iaşә
447) Sual:İcarәdarın hüquqlarına aiddir:
A) icarәyә götürülmüş әmlaka sahibolma;
B) icarәyә götürülmüş әmlakdan istifadәetmә;
C) icarәyә götürülmüş әmlakın özgәlәşdirilmәsi;
D) sadalanan hamısı
E) sadalananların heç biri
448) Sual:Hansı sahәdә dövlәt mükiyyәtinin üstünlüyü mәqsәdyönlü deyildir:
A) ekoloci tәhlükәsizlik
B) tarixi abidәlәrin mühafizәsi
C) tәhsil
D) fundamental elm
E) bank sahәsi
449) Sual:K.Marksın fikrincә, ictimai istehsalın xarakteri müәyyәn edilir:
A) istehsal vasitәlәri üzәrindә mülkiyyәtin münasibәtlәrilә
B) istehlak şeylәri üzәrindә mülkiyyәt münasibәtlәrilә

C) mülkiyyәt anlayışının hüquqi mәzmunu ilә
D) mülkiyyәt anlayışının iqtisadi mәzmunu ilә
E) mülkiyyәtdәn asılı deyildir
450) Sual:әmtәәnin bazar dәyәri әks etdirir:
A) konkret vaxt mәqamında bazarda bu әmtәәyә tәlәb vә tәklifin nisbәti
B) bu әmtәәnin nadirliyi, istehlakçıların әksәriyyәti üçün әlçatmazlığı
C) bu әmtәәnin istehsalına ictimaizәruri әmәk mәsrәflәri vә bu mәsrәflәrin ictimai tәlәbatlara uyğunluğu
D) әmtәәnin müәyyәn kәmiyyәt nisbәtlәrindә digәr әmtәәlәrә mübadilә oluna bilmәk qabiliyyәti
E) әmtәәnin bu vә ya digәr insan tәlәbatını ödәmә qabiliyyәti
451) Sual:әmtәәnin ictimai dәyәri nә ilә müәyyәn olunur?
A) onun istehsal vә reallaşma şәrtlәrilә
B) onun istehsal şәrtlәrilә
C) әmtәәnin nadirliyilә
D) әmtәәnin faydalılığı ilә
E) bazarda әmtәnin miqdarı ilә
452) Sual:әmtәәni yaradan әmәyi mücәrrәd vә konkret әmәyә bölәn kim olub?
A) K. Menqer
B) A. Smit
C) D. Rikardo
D) A. Marşall
E) K. Marks
453) Sual:әmtәәnin satıcısını ilk növbәdә hәmin әmtәәnin hansı xüsusiyyәti maraqlandırır?
A) İctimaizәruri dәyәri
B) İstehlak dәyәri
C) Mübadilә dәyәri
D) Bazar qiymәti
E) Әmtәәnin qiymәtliliyi

454) Sual:әmtәәnin alıcısını ilk növbәdә hәmin әmtәәnin hansı xüsusiyyәti maraqlandırır?
A) İctimaizәruri dәyәri
B) İstehlak dәyәri
C) Mübadilә dәyәri
D) Bazar qiymәti
E) Әmtәәnin qiymәtliliyi
455) Sual:Xidmәtin әmtәә kimi spesifikası nәdәn ibarәtdir?
A) xidmәt maddi formaya malik deyil
B) xidmәtin istehlak dәyәri әmәyin faydalı effektindәn ibarәtdir
C) xidmәt yalnız onun istehsal edildiyi anda sәrf oluna bilәr
D) sadalananların hamısı
E) sadalananların heç biri
456) Sual:. әgәr iqtisadi nemәt mübadilә üçün nәzәrdә tutulmuşdursa, onun xarakteristikalarından asılı olmayaraq әmtәә olur sözlәri kimә aiddir?
A) K. Menqerә
B) A. Smitә
C) D. Rikardoya
D) A. Marşalla
E) K. Marksa
457) Sual:Doğru olmayanını tapın:
A) istehsal dәyәri kimi reallaşana qәdәr әmtәә mübadilә dәyәri kimi reallaşmalıdır
B) istehlakçını daha çox istehlak dәyәri, istehsalçını isә mübadilә dәyәri maraqlandırır
C) müxtәlif әmtәәlәr mübadilә dәyәri kimi müqaisә oluna bilәndir, istehlak dәyәri kimi isә müqaisә olunmazdır
D) mübadilә dәyәri konkret әmәklә, istehlak dәyәri isә abstrakt әmәklә yaradılır
E) әmtәә mübadilә üçün istehsal olunmuş әmәk mәhsuludur
458) Sual:Doğru olmayanını göstәrin:
A) xidmәtlәrin istehlak dәyәrinin maddi forması mövcud deyil

B) xidmәt yalnız onun istehsalı zamanı istehlak oluna bilәr
C) xidmәtlәri yığmaq olar
D) xidmәtlәr әmtәә kimi çıxış edә bilәr
E) xidmәtin istehlak dәyәriәmәyin faydalı effektidir
459) Sual:Dünya pulu üçün xas olmayanı göstәrin:
A) ümumi dәyәr ölçüsü kimi fәaliyyәt göstәrmәsi
B) ümumi ödәniş vasitәsi kimi fәaliyyәt göstәrmәsi
C) ümumi alqı vasitәsi kimi çıxış etmәsi
D) içtimai şәrvәtin ümumi tәmsilçisi kimi xidmәt göstәrmәsi
E) bütün göstәrilәnlәr dünya pulu üçün sәciyyәvidir
460) Sual:Dәyәr qanununun funksiyalarına aid deyildir:
A) istehsal sahәlәri vә sferaları arasında resursların bölgüsü
B) әmәk mәhsuldarlığının vә ETTnin stimullaşdırılması
C) әmtәә istehsalçılarının diferensiasiyası
D) sadalananlardan heç biri dәyәr qanununun funksiyalarına aid deyil
E) bütün sadalananlar dәyәr qanununun funksiyalarıdır
461) Sual:Pul tәdavülü qanunu nәyi ifadә edir?
A) pul aqreqatlarının cәmini;
B) pulun funksiyalarını;
C) tәdavül üçün zәruri olan pulun miqdarını
D) tәdavüldәn çıxan pul kütlәsini
E) pul tәdavülünü tәnzimlәyәn dövlәt orqanlarının hüquqları
462) Sual:Barter pulun hansı funksiyasını yerinә yetirә bilәr?
A) dәyәr ölçüsü
B) tәdavül vasitәsi
C) yığım vasitәsi
D) dünya pulu

E) tәdiyyә vasitәsi
463) Sual:әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsinin vә maddi resurslardan sәmәrәli istifadәnin stimulu:
A) әmtәәnin istehlak dәyәridir
B) әmtәәnin bazar dәyәridir
C) әmtәnin nadirliyidir
D) әmtәәnin ictimai dәyәridir
E) әmtәәnin mübadilә dәyәridir
464) Sual:Natural tәsәrrüfatından fәrqli olaraq әmtәә tәsәrrüfatda әmәk mәhsulları:
A) istehlak dәyәrinә malik olmur
B) ictimai istehlak dәyәrinә malik olur
C) tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәsi deyil
D) istehsalçıların özü üçün istehlak dәyәrinә malik olur
E) әmtәә tәsәrrüfatındakı әmәk mәhsullarından heç nә ilә fәrqlәnmir
465) Sual: Smit paradoksu adlanan paradoks әmtәәnin hansı xassәsinә әsaslanır?
A) faydalılıq
B) nadirlik
C) mübadilә dәyәri
D) istehlak dәyәri
E) sadalananlardan heç biri
466) Sual:Kağız pulun qızıla dönәrliliyinin lәğvi adlanır:
A) pulun denominasiyası
B) devalvasiya
C) inflyasiya
D) qızılın demonetizasiyası
E) pulun likvidliyi
467) Sual:Tam dәyәrli pullar:

A) kağız pullardır
B) qızıl vә gümüş sikkәlәrdir
C) veksellәr vә çeklәrdir
D) elektron pullardır
E) sadalananlardan heç biri deyildir
468) Sual:Kredit pullarına nә aid deyildir?
A) veksellәr
B) banknotlar
C) çeklәr
D) depozlarda olan pullar
E) kağız pullar
469) Sual:Tәdavül üçün zәruri olan pulun miqdarını bu formulla müәyyәn etmәk olar:
A) M = V – P x Q
B) V = P + Q : M
C) M = P x V  Q
D) M = P x Q : V
E) P = M x V : Q
470) Sual:İqtisadi nәzәriyyәnin sosialinstitusional istiqamәti nә vaxt yaranmışdır?
A) XIX әsrin әvvәlindә
B) XIX әsrin ortalarında
C) XIX әsrin sonunda
D) XX әsrin әvvәlindә
E) XX әsrin sonunda
471) Sual:Müasir iqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәti insana vә sosial problemlәrә böyük diqqәtlә sәciyyәlәnir?
A) neokeynsçilik
B) neoinstitusionalizm
C) monetarizm

D) neoliberalizm
E) marksizm
472) Sual:Postsәnaye cәmiyyәti nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir?
A) D. Kommons
B) A. Marşall
C) D. Helbreyt
D) L. Erhard
E) V. Pareto
473) Sual:R. Harrod vә E. Hansen hansı elmi istiqamәtin nümayәndәlәridir?
A) neokeynsçilik
B) neoinstitusionalizm
C) monetarizm
D) neoliberalizm
E) marksizm
474) Sual:Sosial yönümlü bazar tәsәrrüfatı nәzәriyyәsini kim yaratmışdır?
A) M. Fridman
B) L. Erhard
C) D. Robinson
D) T. Veblen
E) C. Keyns
475) Sual:T. Veblen vә U. Mitçell iqtisadi nәzәriyyәdә hansı istiqamәtin nümayәndәlәridir?
A) keynsçilik
B) sosialinstitusional
C) marksizm
D) monetarizm
E) neoliberalizm

476) Sual:İqtisadi nәzәriyyәdә müasir makroiqtisadi analizin әsaslarını yaradan kim olmuşdur?
A) M. Fridman
B) L. Erhard
C) D. Robinson
D) T. Veblen
E) C. Keyns
477) Sual:İnhisarçı rәqabәt nәzәriyyәsini kim yaratmışdır?
A) A. Marşall
B) C. Keyns
C) M. Fridman
D) E. Çemberlin
E) A. Piqu
478) Sual:Hansı alim öz nәzәriyyәsindә klassik vә marjinalist yanaşmaları birlәşdirmişdir?
A) D. Klark
B) A. Marşall
C) D. Rikardo
D) L. Valras
E) K. Menger
479) Sual:Torpaq rentası nәzәriyyәsini kim yaratmışdır?
A) A. Monkretyen
B) A. Smit
C) D. Rikardo
D) T. Men
E) F. Kene
480) Sual: әmәk sәrvәtin atası, torpaq isә onun anasıdır ifadәsinin müәllifi kimdir?
A) U. Petti
B) A. Smit

C) D. Rikardo
D) T. Men
E) F. Kene
481) Sual: Ekonomika ( iqtisadiyyat ) termini qәdim yunan dilindәn tәrcümәdә nәyi ifadә edir?
A) maliyyә
B) әmtәә istehsalı
C) tәsәrrüfat fәaliyyәti
D) ticarәt
E) ev tәsәrrüfatının idarә edilmәsi qaydaları
482) Sual:Aristotel ekonomika ( iqtisadiyyat ) termini ilә nәyi ifadә edirdi?
A) hәyat üçün zәruri olan nemәtlәrin istehsalı
B) cәmiyyәtin sinfi bölgüsü
C) iqtisadi fәaliyyәt
D) pul yığımı, mәnfәәt әldә edilmәsi
E) tәbiәtin qanunları
483) Sual:Aristotel xrematistika termini ilә nәyi ifadә edirdi?
A) hәyat üçün zәruri olan nemәtlәrin istehsalı
B) cәmiyyәtin sinfi bölgüsü
C) iqtisadi fәaliyyәt
D) pul yığımı, mәnfәәt әldә edilmәsi
E) tәbiәtin qanunları
484) Sual:Qәdim dövrlәrdә sәrvәtin iki formasını – iqtisadiyyat ı vә xrematistika nı fәrqlәndirәn alim kim olmuşdur?
A) Ksenofont
B) Aristotel
C) Seneka
D) Konfutsi
E) Platon

485) Sual:Neoliberalizmin әsas nümayәndәlәri kimlәrdir:
A) L. fon Mizes, F. fon Hayek
B) T. Veblen, D. Helbreyt
C) K. Marks, F. Engels
D) U. Mitçell, D. Kommons
E) D. Robinson, A. Hansen
486) Sual: Mәşğulluğun, faizin vә pulun ümumi nәzәriyyәsi kitabının müәllifi kimdir?
A) A. Smit
B) A. Marşall
C) D. Rikardo
D) M. Fridman
E) C. Keyns
487) Sual:Özәllәşdirmәnin hәyata keçirilmәsi metodlarına aid deyil:
A) dövlәt müәssisәlәrinin sәhmlәşdirilmәsi
B) dövlәt mülkiyyәtinin әvәzsiz olaraq şәxsi mülkiyyәtә verilmәsi
C) dövlәt mülkiyyәtinin hәrraclarda satışı
D) özәllәşdirmә çeklәrinin (vauçerlәrin) buraxılışı
E) kooperativlәrin yaradılması
488) Sual:Bu şәrtlәrdәn hansı xüsusi mülkiyyәtin inkişafının әsas şәrtlәrinә aid deyil?
A) sahibkar fәaliyyәtinin azadlığı
B) xüsusi mülkiyyәtin qanunla zәmanәt verilmiş tәhlükәsizliyi
C) şәxsi kapital qoyuluşlarının stimullaşdırılması
D) şәxsi müqavilәlәrin icrasına qanunla zәmanәt verilmәsi
E) dövlәt mülkiyyәtinin yoxluğu
489) Sual:Mülkiyyәtin hansı növü makroiqtisadi tәnzimlәmәni hәyata keçirmәyә, milli iqtisadiyyatın strukturunu optimallaşdırmağa imkan verir?
A) dövlәt mülkiyyәti

B) sәhmdar mülkiyyәt
C) xüsusi mülkiyyәt
D) bәlәdiyyә mülkiyyәti
E) kooperasiya mülkiyyәti
490) Sual:Nemәt üzәrindә müstәsna fiziki nәzarәt hüququ belә adlanır:
A) mәnimsәmә hüququ
B) özgәninkilәşdirmә hüququ
C) istifadә hüququ
D) sahiblik hüququ
E) sәrәncam hüququ
491) Sual:Mülkiyyәt hüququnun sahibi tәrәfindәn hәmin hüququn başqa şәxsә verilmәsi belә adlanır:
A) mәnimsәmә
B) özgәninkilәşdirmә
C) sahiblik
D) istifadә
E) sәrәncam
492) Sual:Hansı iqtisadi proses nәticәsindә müәyyәn insan müәyyәn şey vә ya nemәt üzәrindә müstәsna hüquq әldә edir?
A) mәnimsәmә
B) özgәninkilәşdirmә
C) sahiblik
D) istifadә
E) sәrәncam
493) Sual:Mülkiyyәt obyektinin faktiki tәtbiqi vaxtı hәmin mülkiyyәtin tәyinatından asılı olaraq hansı hüquq hәyata keçirilir?
A) mәnimsәmә hüququ
B) özgәninkilәşdirmә hüququ
C) istifadә hüququ
D) sahiblik hüququ

E) sәrәncam hüququ
494) Sual:Mülkiyyәt obyektinin fәaliyyәti haqqında qәrarlar qәbul edilәrkәn hәmin mülkiyyәtin sahibi vә ya başqa şәxs tәrәfindәn hansı hüquq
hәyata keçirilir?
A) mәnimsәmә hüququ
B) özgәninkilәşdirmә hüququ
C) istifadә hüququ
D) sahiblik hüququ
E) sәrәncam hüququ
495) Sual:Hansı iqtisadi sistemdә mülkiyyәt münasibәtlәrinin dәyişikliyi hәlledici әhәmiyyәtә malikdir?
A) inzibatiamirlik iqtisadiyyatında
B) azad bazar iqtisadiyyatında
C) qarışıq iqtisadiyyatda
D) keçid iqtisadiyyatında
E) әnәnәvi iqtisadiyyatda
496) Sual:Tәsisatlar iqtisadiyyatda hansı funksiyaları yerinә yetirirlәr?
A) koordinasiya vә bölgü funksiyalarını
B) stimullaşdırma vә tәnzimlәmә funksiyalarını
C) informasiya vә әlaqәlәndirmә funksiyalarını
D) stimullaşdırma vә bölgü funksiyalarını
E) tәsisatlar iqtisadiyyatda heç bir funksiya yerinә yetirmir
497) Sual: әgәr mülkiyyәt hüquqları aydın müәyyәn edilmişdirsә vә transaksiya xәrclәri sıfıra bәrabәrdirsә, onda resursların yerlәşdirilmәsi
mülkiyyәt hüquqlarının bölgüsündә dәyişikliklәrdәn asılı olmayaraq dәyişmәz vә effektiv qalacaq . Bu hökm necә adlanır?
A) tәlәb qanunu
B) Kouz teoremi
C) Pareto optimumu
D) Pozner qaydası
E) Ouken qanunu

498) Sual:Opportunist davranışla bağlı transaksiya xәrclәri nә ilә şәrtlәnir?
A) informasiyanın әldә edilmәsi vә emalı ilә bağlı xәrclәrlә
B) Mübadilәyә daxil olan әmtәә vә xidmәtlәrin kәmiyyәtinin vә keyfiyyәtinin dәqiq tәyin edilmәsi zәrurәti ilә
C) mülkiyyәt hüquqlarının müdafiә edilmәsi zәrurәti ilә
D) danışıqlar aparılmasına vә müqavilәlәr bağlanmasına çәkilәn xәrclәrlә
E) fәaliyyatin iştirakçılarının haqsız davranışı nәticәsindә yaranan itkilәrlә
499) Sual:Mülkiyyәt hüquqlarının spesifikasiyası vә müdafiәsi ilә bağlı transaksiya xәrclәri nә ilә şәrtlәnir?
A) informasiyanın әldә edilmәsi vә emalı ilә bağlı xәrclәrlә
B) mübadilәyә daxil olan әmtәә vә xidmәtlәrin kәmiyyәtinin vә keyfiyyәtinin dәqiq tәyin edilmәsi zәrurәti ilә
C) mülkiyyәt hüquqlarının müdafiә edilmәsi zәrurәti ilә
D) danışıqlar aparılmasına vә müqavilәlәr bağlanmasına çәkilәn xәrclәrlә
E) әqdin iştirakçılarının haqsız davranışı nәticәsindә yaranan itkilәrlә
500) Sual:Danışıqlar aparılması ilә bağlı transaksiya xәrclәri nә ilә şәrtlәnir?
A) informasiyanın әldә edilmәsi vә emalı ilә bağlı xәrclәrlә
B) Mübadilәyә daxil olan әmtәә vә xidmәtlәrin kәmiyyәtinin vә keyfiyyәtinin dәqiq tәyin edilmәsi zәrurәti ilә
C) mülkiyyәt hüquqlarının müdafiә edilmәsi zәrurәti ilә
D) danışıqlar aparılmasına vә müqavilәlәr bağlanmasına çәkilәn xәrclәrlә
E) әqdin iştirakçılarının haqsız davranışı nәticәsindә yaranan itkilәrlә
501) Sual:Ölçmәlәrlә bağlı transaksiya xәrclәri nә ilә şәrtlәnir?
A) informasiyanın әldә edilmәsi vә emalı ilә bağlı xәrclәrlә
B) mübadilәyә daxil olan әmtәә vә xidmәtlәrin kәmiyyәtinin vә keyfiyyәtinin dәqiq tәyin edilmәsi zәrurәti ilә
C) mülkiyyәt hüquqlarının müdafiә edilmәsi zәrurәti ilә
D) danışıqlar aparılmasına vә müqavilәlәr bağlanmasına çәkilәn xәrclәrlә
E) әqdin iştirakçılarının haqsız davranışı nәticәsindә yaranan itkilәrlә
502) Sual:İnformasiya axtarışı ilә bağlı transaksiya xәrclәri nә ilә şәrtlәnir?
A) informasiyanın әldә edilmәsi vә emalı ilә bağlı xәrclәrlә

B) mübadilәyә daxil olan әmtәә vә xidmәtlәrin kәmiyyәtinin vә keyfiyyәtinin dәqiq tәyin edilmәsi zәrurәti ilә
C) mülkiyyәt hüquqlarının müdafiә edilmәsi zәrurәti ilә
D) danışıqlar aparılmasına vә müqavilәlәr bağlanmasına çәkilәn xәrclәrlә
E) әqdin iştirakçılarının haqsız davranışı nәticәsindә yaranan itkilәrlә
503) Sual:Hansı metod dövlәt antiinflyasiya siyasәti metodu deyil?
A) dövlәt xәrclәrinin azaldılması
B) yeni iş yerlәri yaradılması
C) vergilәrin artırılması
D) faizin uçot dәrәcәsinin artırılması
E) dövlәt qiymәtli kağızlarının satışı
504) Sual:İnflyasiyanın әsas göstәricisi budur:
A) qiymәt indeksi
B) tәdavüldә olan pul kütlәsi
C) pulun tәdavül sürәti
D) real gәlir
E) ümumi daxili mәhsul
505) Sual:İnflyasiya prosesini doğuran amillәrdәn asılı olaraq inflyasiyanın hansı növlәrini fәrqlәndirirlәr?
A) idarә olunan vә idarә olunmayan inflyasiya
B) gözlәnilәn vә gözlәnilmәz inflyasiya
C) tarazlaşdırılmış vә balanslaşdırılmamış inflyasiya
D) tәlәb inflyasiyası vә tәklif inflyasiyası
E) açıq vә gizli inflyasiya
506) Sual:Qiymәtlәrin artması ildә 34%dәn çox olmayan halda inflyasiya necә adlanır?
A) mülayim inflyasiya
B) sürәtli inflyasiya
C) normal inflyasiya
D) hiperinflyasiya

E) deflyasiya
507) Sual:İnflyasiyanın mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?
A) qiymәtlәrin artması
B) qiymәtlәrin düşmәsi
C) pulun qiymәtdәn düşmәsi
D) milli valyutanın mәzәnnәsinin artması
E) milli valyutanın mәzәnnәsinin düşmәsi
508) Sual:İşsizliyin sosialiqtisadi nәticәlәrinә aid deyil:
A) işsizlәrin hәyat sәviyyәsi pislәşir
B) iqtisadiyyatın potensialından tam istifadә olunmur
C) cәmiyyәtdә sosial gәrginlik artır
D) işsizlәr ixtisaslaşmanı itirirlәr
E) sadalanan halların hamısı işsizliyin nәticәlәrinә aiddir
509) Sual:Hansı amillәr işsizliyin dәrәcәsinin dәyişmәsinә tәsir etmir?
A) demoqrafik amillәr
B) tәbiiiqlim amillәri
C) texnikiiqtisadi amillәr
D) iqtisadi amillәr
E) institusional amillәr
510) Sual:İşsizlik sәviyyәsi necә hesablaşır?
A) işsizlәrin sayının iqtisadi aktiv әhalinin sayına nisbәti kimi
B) mәşğul әhalinin sayının әmәk qabiliyyәtli әhalinin sayına nisbәti kimi
C) әmәk qabiliyyәtli әhalinin sayı ilә mәşğul әhalinin sayının fәrqi kimi
D) mәşğul әhalinin sayının әhalinin ümumi sayına nisbәti kimi
E) iqtisadi aktiv әhalinin sayı ilә işsizlәrin sayının fәrqi kimi
511) Sual:İşsizliyin sәbәblәrinә aid deyil:

A) müәssisәlәrin müflislәşmәsi
B) istehsalın tsiklik xarakteri
C) müasir әmәk bazarında rәqabәtin mükәmmәl olmaması
D) iqtisadi artım
E) bәzi sahәlәrdә istehsalın mövsümi xarakteri
512) Sual:İşdәn öz arzusu ilә çıxmış vә başqa iş axtarmayan insan hansı kateqoriyaya aiddir?
A) mәşğul
B) işsiz
C) iqtisadi qeyriaktiv
D) natamam mәşğul
E) әmәk qabiliyyәti olmayan
513) Sual:Hansı tsikllәr 1825 illik dövrü әhatә edir?
A) S. Kuznets tsikllәri
B) N. Kondratyev tsikllәri
C) K. Marks tsikllәri
D) A. Juqlyar tsikllәri
E) D. Kitçin tsikllәri
514) Sual:Hansı tsikllәr investisiyaların hәcmlәrindә tәrәddüdlәrlә bağlıdır?
A) S. Kuznets tsikllәri
B) N. Kondratyev tsikllәri
C) K. Marks tsikllәri
D) A. Juqlyar tsikllәri
E) D. Kitçin tsikllәri
515) Sual:İqtisadi böhran nәticәsindә işini itirmiş insan işsizliyin hansı formasına aiddir?
A) friksion
B) tsiklik
C) struktur

D) mövsümi
E) texnoloji
516) Sual:Sadalanan hadisәlәrdәn hansı tәnәzzül mәrhәlәsindә müşahidә olunmur?
A) investisiyaların azaldılması
B) әmәyә tәlәbatın azalması
C) büdcәyә vergi daxilolmalarının azalması
D) әhalinin gәlirlәrinin azalması
E) işsizlik müavinәtlәrinin miqdarının azaldılması
517) Sual:Sәhmlәrin mәzәnnәsinin sürәtli artımı iqtisadi tsiklin hansı mәrhәlәsi üçün sәciyyәvidir?
A) yüksәliş mәrhәlәsi
B) depressiya mәrhәlәsi
C) böhran mәrhәlәsi
D) canlanma mәrhәlәsi
E) heç bir mәrhәlә
518) Sual:İqtisadi tsiklin hansı mәrhәlәsindә firmaların mәnfәәtlәrinin azalması baş verir?
A) yüksәliş mәrhәlәsindә
B) depressiya mәrhәlәsindә
C) böhran mәrhәlәsindә
D) canlanma mәrhәlәsindә
E) heç bir mәrhәlәdә
519) Sual:Azәrbaycan "TRACEKA" ("İpәk yolu") regionlararası texniki yardım proqramına nә vaxt üzv olmuşdur?
A) 1993cü ildә
B) 1994cü ildә
C) 1995ci ildә
D) 1996cı ildә
E) 1997ci ildә

520) Sual:Bakı – Tbilisi – Qars dәmir yolunun tikintisi nә vaxt başlanmışdır?
A) 2000ci ildә
B) 2002ci ildә
C) 2004cü ildә
D) 2005ci ildә
E) 2007ci ildә
521) Sual:Bakı – Tbilisi – әrzurum qaz kәmәrinin rәsmi açılışı hansı ildә olmuşdur?
A) 2004cü ildә
B) 2007ci ildә
C) 2009cu ildә
D) 2011ci ildә
E) 2014cü ildә
522) Sual:Bakı – Supsa neft kәmәri nә vaxt istifadәyә verilmişdir?
A) 1995ci ildә
B) 1997ci ildә
C) 1999cu ildә
D) 2000ci ildә
E) 2002ci ildә
523) Sual:Bakı – Tbilisi – Ceyhan neft kәmәri hansı ildә tam istifadәyә verilmişdir?
A) 2000ci ildә
B) 2002ci ildә
C) 2004cü ildә
D) 2006cı ildә
E) 2008ci ildә
524) Sual:Azәrbaycan Respublikasının regionlarının sosialiqtisadi inkişafının III Dövlәt Proqramı hansı dövr üçün nәzәrdә tutulmuşdur?
A) 20042009cu illәr
B) 20072011ci illәr

C) 20092014cü illәr
D) 20142018ci illәr
E) 20152020ci illәr
525) Sual:Azәrbaycan Respublikasının regionlarının sosialiqtisadi inkişafının II Dövlәt Proqramı nә vaxt qәbul edilmişdir?
A) 2004cü ildә
B) 2007ci ildә
C) 2009cu ildә
D) 2011ci ildә
E) 2014cü ildә
526) Sual:Qlobal problemlәrә aid deyil:
A) ekologiya problemi
B) әrzaq problemi
C) sülhün qorunub saxlanılması
D) tәbii resursların tükәnә bilmәsi
E) iqtisadiyyatın tsiklik inkişafı
527) Sual:Dünyanın әsas maliyyә mәrkәzlәrinә aid deyil:
A) NyuYork
B) London
C) Sürix
D) Roma
E) Tokio
528) Sual:Dünya Ticarәt Tәşkilatı nә vaxt yaradılmışdır?
A) 1944cü ildә
B) 1945ci ildә
C) 1947ci ildә
D) 1973cü ildә
E) 1998ci ildә

529) Sual:Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı nә vaxt yaradılmışdır?
A) 1944cü ildә
B) 1945ci ildә
C) 1947ci ildә
D) 1973cü ildә
E) 1998ci ildә
530) Sual:Beynәlxalq Valyuta Fondu nә vaxt yaradılmışdır?
A) 1944cü ildә
B) 1945ci ildә
C) 1947ci ildә
D) 1973cü ildә
E) 1998ci ildә
531) Sual:Bir ölkәnin pul vahidinin başqa ölkәnin pul vahidi ilә ifadә edilmiş qiymәti belә adlanır:
A) valyutanın dönәrliliyi
B) valyuta mәzәnnәsi
C) valyuta pariteti
D) devalvasiya
E) revalvasiya
532) Sual:Beynәlxalq maliyyәkredit münasibәtlәrinin subyektlәri deyil:
A) dövlәtlәr
B) fiziki şәxslәr
C) xarici iqtisadi әmәliyyatları hәyata keçirәn banklar
D) transmilli korporasiyalar
E) sadalananlar hamısı beynәlxalq maliyyәkredit münasibәtlәrinin subyektlәridir
533) Sual:Valyuta münasibәtlәrinin dünya tәsәrrüfat sisteminin inkişafı ilә әlaqәdar olan vә dövlәtlәrarası sazişlәrlә hüquqi cәhәtdәn tәsbit edilmiş
tәşkilati forması necә adlanır?

A) dünya ssuda kapitalı bazarı
B) dünya tәsәrrüfat sistemi
C) dünya valyuta sistemi
D) dünya bazarı
E) transmilli korporasiyalar
534) Sual:Beynәlxalq kredit әmәliyyatlarının hәyata keçirildiyi bazar belә adlanır:
A) dünya borc kapitalı bazarı
B) dünya tәsәrrüfat sistemi
C) dünya valyuta sistemi
D) dünya bazarı
E) transmilli korporasiyalar
535) Sual:Beynәlxalq korporasiyaların fәaliyyәtinә daxildir:
A) kapitalın yerdәyişmәsi
B) texnologiyaların ötürülmәsi
C) idarәetmә tәcrübәsinin ötürülmәsi
D) istehsalın tәşkilinin yeni metodlarının ötürülmәsi
E) bütün sadalananlar daxildir
536) Sual:Transmilli korporasiyalar üçün sәciyyәvi deyil:
A) vahid mәrkәzdәn nәzarәt
B) inkişaf etmiş korporativ daxili әlaqәlәr sistemi
C) yeni texnologiyaların işlәnib hazırlanması vә onlardan istifadә
D) mәşğulluğun beynәlxalq strukturu
E) qәbul edәn ölkәlәrdәn güclü asılılıq
537) Sual:Kapitalın beynәlxalq axınında kapital yatırımının hәdәflәri üzrә hansı növlәr fәrqlәndirilir?
A) birbaşa investisiyalar vә portfel investisiyaları
B) ssuda vә sahibkar investisiyaları
C) qısamüddәtli vә uzunmüddәtli investisiyalar

D) özәl vә dövlәt investisiyaları
E) ixrac vә idxal investisiyaları
538) Sual:Dünyada әrzaqla tәminatın sәviyyәsinә görә neçә zona fәrqlәndirilir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
539) Sual:Ekologiya probleminin hәllinә yönәlmiş tәdbirlәrә aid deyil:
A) ekoloji tәhlükәsizlik meyarlarının işlәnib hazırlanması
B) ekoloji tәhlükәsiz texnologiyalarının tәtbiqi
C) atmosferin ozon qatının qorunması
D) zәhәrli tullantıların әtraf mühitә atılmasının azaldılması
E) istehsalın idarә edilmәsinin ekstensiv metodlarının inkişafı
540) Sual:Şәxsi yardımçı tәsәrrüfatda yaradılan vә әhalinin şәxsi istehlakına natural şәkildә daxil olan vәsaitlәrin dәyәrini әks etdirir:
A) pul gәlirlәri
B) real gәlirlәr
C) şәxsi sәrәncamda qalan gәlirlәr
D) nominal gәlirlәr
E) natural gәlirlәr
541) Sual:"Ailәnin, xüsusi mülkiyyәtin vә dövlәtin mәnşәyi" kitabının müәllifi kimdir?
A) T. Maltus
B) D. Rikardo
C) K. Marks
D) F. Engels
E) F. Kene

542) Sual:Orta statistik ailәnin normal ehtiyaclarının tәmin olunması üçün onun normal hәyat fәaliyyәtini tәmin edәn zәruri istehlak nemәtlәrinin vә
xidmәtlәrin tam dәsti necә adlanır?
A) transfert
B) istehlak sәbәti
C) real gәlir
D) yaşayış minimumu
E) ailә büdcәsi
543) Sual:Ev tәsәrrüfatlarının istehlak xәrclәri hansı iki qrupa bölüşür?
A) cari vә әsaslı istehlak xәrclәri
B) pul şәklindә vә natural formada istehlak xәrclәri
C) nominal vә real istehlak xәrclәri
D) ümumi vә xüsusi istehlak xәrclәri
E) istehlak xәrclәri qruplara bölünmür
544) Sual:әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin qiymәtlәri nәzәrә alınmaqla ev tәsәrrüfatlarının gәliri necә adlanır?
A) ümumi gәlir
B) tәbii gәlir
C) pul gәliri
D) real gәlir
E) mülkiyyәtdәn gәlir
545) Sual:Ev tәsәrrüfatları hansı mәnbәlәrindәn gәlir әldә edә bilәrlәr?
A) әmәk haqqı
B) pensiyalar vә müavinәtlәr
C) sahibkar fәaliyyәtindәn gәlirlәr
D) mülkiyyәtdәn gәlirlәr
E) bütün sadalanan mәnbәlәrdәn
546) Sual:İnsan kapitalının formalaşmasının hansı mәrhәlәsindә ev tәsәrrüfatının tәrbiyәvi funksiyanı yerinә yetirir?
A) insan kapitalının yaranması mәrhәlәsi

B) insan kapitalının istehsalı mәrhәlәsi
C) insan kapitalının reallaşdırılması mәrhәlәsi
D) bütün sadalanan mәrhәlәlәrә aiddir
E) sadalanan mәrhәlәlәrdәn heç birinә aid deyil
547) Sual:Şәxsi gәlir nә demәkdir?
A) İl әrzindә istehsal edilmiş әmtәә vә xidmәtlәrin dәyәri
B) ev tәsәrrüfatlarının il әrzindә әldә etdiyi gәlir
C) gәlirin vergilәrin ödәnilәndәn sonra qalan vә şәxsi mәsrәflәr üçün nәzәrdә tutulan hissәsi
D) şәxsi yığımların mәblәği
E) qiymәtlәrin sәviyyәsi nәzәrә alınmaqla gәlirin mәblәği
548) Sual:Vergi çıxılmaqla qalan әhali gәlirlәri bu:
A) әhalinin pul gәlirlәri
B) әmәk haqqı
C) real pul gәlirlәri
D) orta aylıq әmәk haqqı
E) ev tәsәrrüfatlarının sәrәncamında qalan gәlir
549) Sual:Müәyyәn dövrdә ev tәsәrrüfatları tәrәfindәn әldә edilmiş natural vә pul vәsaitlәrinin mәcmusu:
A) әhalinin natural gәlirlәri
B) pul gәlirlәri
C) nominal pul gәliri
D) real pul gәlirlәri
E) әhali gәlirlәri
550) Sual:İnsanın normal hәyat fәaliyyәtini tәmin etmәk üçün zәruri olan sosial minimum hәddindә әmtәә vә xidmәtlәr:
A) yoxsulluq nisbi hәddi
B) yoxsulluq mütlәq hәddi
C) yaşayış minimumu
D) yoxsulluq

E) minimum istehlak büdcәsi
551) Sual:Iqtisadi nәzәriyyәnin metodoloji funksiyası nәdәn ibarәtdir?
A) Sosialiqtisadi inkişafın gәlәcәk perspektivlәrinin tәyin edilmәsi
B) milli tәsәrrüfat inkişaf qanunlarını kәşf etmәk üçün iqtisadi hadisәlәrin vә onların daxili mahiyyәtinin öyrәnilmәsi
C) dövlәtin iqtisadi siyasәtinin elmi cәhәtdәn әsaslandırılması
D) onun bütün qalan iqtisadi elmlәr üçün metodoloji әsas olması
E) doğru cavab yoxdur
552) Sual:Iqtisadi nәzәriyyәnin praktik funksiyası nәdәn ibarәtdir?
A) Sosialiqtisadi inkişafın gәlәcәk perspektivlәrinin tәyin edilmәsi
B) milli tәsәrrüfat inkişaf qanunlarını kәşf etmәk üçün iqtisadi hadisәlәrin vә onların daxili mahiyyәtinin öyrәnilmәsi
C) dövlәtin iqtisadi siyasәtinin elmi cәhәtdәn әsaslandırılması
D) onun bütün qalan iqtisadi elmlәr üçün әsas olması
E) doğru cavab yoxdur
553) Sual:İqtisadi nәzәriyyәnin proqnozlaşdırma funksiyası nәdәn ibarәtdir?
A) Sosialiqtisadi inkişafın gәlәcәk perspektivlәrinin tәyin edilmәsi
B) milli tәsәrrüfatın inkişaf qanunlarını kәşf etmәk üçün iqtisadi hadisәlәrin vә onların daxili mahiyyәtinin öyrәnilmәsi
C) dövlәtin iqtisadi siyasәtinin elmi cәhәtdәn әsaslandırılması
D) onun bütün qalan iqtisadi elmlәr üçün әsas olması
E) doğru cavab yoxdur
554) Sual:İqtisadi nәzәriyyәnin idrak funksiyası nәdәn ibarәtdir?
A) Sosialiqtisadi inkişafın gәlәcәk perspektivlәrinin tәyin edilmәsi
B) milli tәsәrrüfat inkişaf qanunlarını kәşf etmәk üçün iqtisadi hadisәlәrin vә onların daxili mahiyyәtinin öyrәnilmәsi
C) dövlәtin iqtisadi siyasәtinin elmi cәhәtdәn әsaslandırılması
D) onun bütün qalan iqtisadi elmlәr üçün әsas olması
E) doğru cavab yoxdur
555) Sual:İqtisadi hadisәlәrdә vә proseslәrdә әn әhәmiyyәtli, sabit, daim tәkrarlanan obyektiv sәbәbnәticә әlaqәlәri vә qarşılıqlı asılılıqlar belә

adlanır:
A) iqtisadi modellәr
B) iqtisadi eksperimentlәr
C) iqtisadi kateqoriyalar
D) iqtisadi qanunlar
E) iqtisadi siyasәt
556) Sual:Aşağıda sadalananlardan hansı iqtisadi nәzәriyyәdә tәtbiq edilmir?
A) riyazi modellәr
B) qrafiklәr
C) funksiyalar
D) sadalananların hamısı tәtbiq edilir
E) sadalananların heç biri tәtbiq edilmir
557) Sual:İqtisadi hadisәnin vә ya prosesin formallaşdırılmış tәsviri belә adlanır:
A) iqtisadi model
B) iqtisadi eksperiment
C) iqtisadi kateqoriya
D) induksiya
E) deduksiya
558) Sual:İqtisadiyyatda gәlәcәkdә baş verә bilәcәk hadisәlәrin elmi uzaqgörәnliyi belә adlanır:
A) modellәşdirmә
B) funksional analiz
C) son hәdd analizi
D) verifikasiya
E) proqnozlaşdırma
559) Sual:İqtisadi nәzәriyyәnin xalq tәsәrrüfatının ayrıayrı sferalarının vә sahәlәrinin iqtisadiyyatını öyrәnәn hissәsi necә adlanır?
A) mikroiqtisadiyyat
B) makroiqtisadiyyat

C) mezoekonomika
D) meqaekonomika
E) ekonometrika
560) Sual:Dövlәtin vә firmanın nemәtlәrin istehsalı, bölgüsü, mübadilәsi vә istehlakı sahәsindә mәqsәdyönlü tәdbirlәri sistemi necә adlanır?
A) iqtisadi nәzәriyyә
B) metodoloji yanaşma
C) iqtisadi fәaliyyәt
D) iqtisadi siyasәt
E) tәkamül yanaşması
561) Sual:İqtisadi hadisәlәrin iqtisadi kәmiyyәtlәr arasında qarşılıqlı asılılıqların üzә çıxarılması nöqteyinәzәrindәn tәdqiqatı necә adlanır?
A) funksional analiz
B) son hәdd analizi
C) modellәşdirmә
D) tarazlıq yanaşması
E) tәkamül yanaşması
562) Sual:İqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәti mәhdud rasionallıq prinsipindәn geniş istifadә edir?
A) keynsçilik
B) sosialinstitusionalizm
C) marksizm
D) monetarizm
E) neoliberalizm
563) Sual:Hәr hansı iqtisadi dәyişәnin ayrılıqda dәyişmәsi zamanı yaranan kәmiyyәt dәyişikliklәrinin tәdqiq edilmәsi necә adlanır?
A) funksional analiz
B) son hәdd analizi
C) modellәşdirmә
D) tarazlıq yanaşması
E) tәkamül yanaşması

564) Sual:İqtisadiyyatda qanunauyğunluqların üzә çıxarılması vә әsaslandırılması üçün әsas vasitә nәdir?
A) qrafiklәr
B) riyazi modellәr
C) statistik mәlumatlar
D) tәkamül yanaşması
E) nәzәri ideyalar
565) Sual:Hansı elmi yanaşmada abstrakdan konkretә yüksәlmә idrakın әsas metodlarından biridir?
A) subyektivist yanaşma
B) pozitivist yanaşma
C) rasionalist yanaşma
D) dialektik yanaşma
E) strukturalist yanaşma
566) Sual:Hansı metodoloji yanaşmada sistemin strukturunun, onun daxili quruluşunun üzә çıxarılmasına xüsusi diqqәt yetirilir?
A) subyektivist yanaşma
B) pozitivist yanaşma
C) rasionalist yanaşma
D) dialektik yanaşma
E) strukturalist yanaşma
567) Sual:Elmi nәticәlәrin tәcrübәdә bilavasitә tәsdiq edilmәsi necә adlanır?
A) praqmatizm
B) eksplikasiya
C) verifikasiya
D) abstraksiya
E) saxtalaşdırma
568) Sual:Milli iqtisadiyyatın iqtisadi vә siyasi müstәqillik sәviyyәsinә görә formaları:
A) asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyat

B) açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat
C) zәif inkişaf etmiş vә inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat
D) sәnaye yönümlü vә aqrar yönümlü milli iqtisadiyyat
E) qapalı vә asılı milli iqtisadiyyat
569) Sual:Hәr bir ölkәnin milli sәrhәdlәri çәrçivәsindә tәşәkkül tapmış iqtisadiyyat:
A) açıq iqtisadiyyat
B) milli iqtisadiyyat
C) qapalı iqtisadiyyat
D) mezoiqtisadiyyat
E) mikroiqtisadiyyat
570) Sual:Nәsildәn nәslә ötürülәn әnәnәlәrә әsaslanan, mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafının aşağı sәviyyәdә olması ilә sәciyyәlәnәn iqtisadi sistem necә
adlanır?
A) әnәnәvi iqtisadiyyat
B) qarışıq iqtisadiyyat
C) inzibatiamirlik iqtisadiyyatı
D) azad bazar iqtisadiyyatı
E) keçid iqtisadiyyatı
571) Sual:İqtisadi sistemin әn әhәmiyyәtli elementlәrinә aiddir:
A) mәhsmәhsuldar qüvvәlәr
B) istehsal münasibәtlәri
C) istehsalat imkanları
D) tәsәrrüfat fәaliyyәti
E) sadalanan elementlәrin hamısı
572) Sual:Hansı amillәri milli iqtisadiyyatın inkişafının vә fәaliyyәtinin spesifik amillәrinә aid etmәk olar?
A) tәbiiiqlim amillәrini
B) coğrafi vә iqtisadi amillәri
C) texnoloji amillәri

D) sosiomәdәni amillәri
E) sadalanan bütün amillәr
573) Sual:Qarışıq iqtisadiyyatın hansı modelini әsasәn sosialist iqtisadiyyatı modeli hesab etmәk olar?
A) yapon modeli
B) Çin modeli
C) amerikan modeli
D) alman modeli
E) İsveç modeli
574) Sual:Sosial yönümlü bazar tәsәrrüfatı modelinin başqa adı necәdir?
A) amerikan modeli
B) alman modeli
C) İsveç modeli
D) yapon modeli
E) italyan modeli
575) Sual:Tәnzimlәnәn korporativ kapitalizmin modelinin başqa adı necәdir?
A) amerikan modeli
B) alman modeli
C) İsveç modeli
D) yapon modeli
E) italyan modeli
576) Sual:Gәlirlәrin geniş miqyasda yenidәn bölüşdürülmәsinә әsaslanan sosial zәmanәtlәrin yüksәk sәviyyәsi ilә sәciyyәvi olan qarışıq iqtisadiyyat
modeli necә adlanır?
A) amerikan modeli
B) alman modeli
C) İsveç modeli
D) yapon modeli
E) italyan modeli

577) Sual:Xüsusi mülkiyyәtin prioritetini, bazar rәqabәt mexanizmi vә sosial diferensiasiyanın yüksәk sәviyyәsini nәzәrdә tutan qarışıq iqtisadiyyat
modeli necә adlanır?
A) amerikan modeli
B) alman modeli
C) İsveç modeli
D) yapon modeli
E) italyan modeli
578) Sual:Qarışıq iqtisadiyyatın belә modeli yoxdur:
A) amerikan modeli
B) alman modeli
C) İsveç modeli
D) yapon modeli
E) italyan modeli
579) Sual:Dövlәt tәnzimlәnmәsinin belә forması mövcud olmur:
A) xarici iqtisadi
B) firmadaxili
C) inzibati
D) büdcәvergi
E) kreditpul
580) Sual:Bazar mexanizminin fәaliyyәti üçün normal şәraitin tәmin edilmәsi, hәmçinin ekoloji vә sosial problemlәrin hәlli mәqsәdilә dövlәtin
tәsәrrüfatçılıq subyektlәrinin fәaliyyәtinә vә bazar konyunkturuna tәsiri belә adlanır:
A) dövlәt tәnzimlәmәsi
B) iqtisadiyyatda dövlәt sektoru
C) iqtisadi siyasәt
D) dövlәt maliyyәsi
E) doğru cavab yoxdur

581) Sual:Dövlәt büdcәsindәn qanunvericiliklә nәzәrdә tutulan tәlәbatı ödәmәk üçün ayrılan vәsait:
A) büdcә gәlirlәri
B) büdcә profisiti
C) büdcә fondları
D) büdcә xәrclәri
E) büdcә defisiti
582) Sual:Dövlәtin vәtәndaşlara vә firmalara borcu:
A) büdcә profisiti
B) büdcә xәrclәri
C) xarici borc
D) daxili borc
E) kassa borcu
583) Sual:Büdcә gәlirlәrinin büdcә xәrclәrindәn artıq olan mәblәği:
A) büdcә defisiti
B) büdcә xәrclәri
C) faktiki defisit
D) büdcә profisiti
E) büdcә gәlirlәri
584) Sual:Dövlәt orqanlarına mәxsus vәzifә vә funksiyaların yerinә yetirilmәsi üçün lazım olan pul vәsaitlәrinin yığılması vә istifadә olunması
formasıdır:
A) dövlәt gәlirlәri
B) büdcә fondları
C) dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi
D) dövlәt büdcәsi
E) dövlәt xәrclәri
585) Sual:Dövlәtin xarici dövlәtlәrә, xarici hüquqi vә fiziki şәxslәrә, beynәlxalq maliyyә tәşkilatlarına borcu:
A) qısamüddәtli borc

B) ortamüddәtli borc
C) uzunmüddәtli borc
D) xarici borc
E) dövlәt büdcәsi
586) Sual:Dövlәt borcunun formaları:
A) uzunmüddәtli borc, xarici borc
B) xarici borc, ortamüddәtli borc
C) xarici borc, qısamüddәtli borc
D) daxili borc, xarici borc
E) xarici borc, uzunmüddәtli borc
587) Sual:Vergilәr nәdir?
A) mәrkәzi vә yerli hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn tutulan mәcburi ödәnişlәr
B) fiziki vә hüquqi şәxslәrin dövlәtә könüllü ödәnişlәri
C) dövlәt tәrәfindәn insanlardan vә müәssisәlәrdәn tutulan könüllü vә mәcburi ödәnişlәr
D) yuxarıdakıların hamısı düzdür
E) yuxarıdakıların heç biri doğru deyil
588) Sual:Mütәrәqqi vergilәr zamanı gәlir artdığı halda:
A) vergi dәrәcәlәri artır
B) vergi dәrәcәlәri sabit qalır
C) vergi dәrәcәlәri aşağı düşür
D) vergi dәrәcәlәri dәyişkәndir
E) yuxarıdakıların heç biri düz deyil
589) Sual:әgәr gәlir artdıqca tutulan vergilәrin payı azalır, onda bu:
A) reqressiv vergilәr
B) proporsional vergilәr
C) sabit vergi
D) mütәrәqqi vergi

E) xüsusi vergilәr
590) Sual:Dövlәt xәrclәrinin gәlirlәrdәn üstün artması:
A) büdcә tarazlığının pozulması
B) büdcә mәsrәflәrinin azalması
C) büdcә daxilolmalarının azalması
D) büdcә xәrclәrin azalması
E) büdcә kәsiri
591) Sual:Dövlәt borcu nә demәkdir:
A) bütün büdcә kәsirlәrinin cәmi
B) bütün büdcә artıqlarının cәmi
C) büdcә tarazlığının pozulması
D) büdcә kәsirlәrinin cәmi ilә büdcә artıqlarının cәmi arasındakı fәrq
E) büdcә artıqlarının cәmi ilә büdcә kәsirlәrinin cәmi arasındakı fәrq
592) Sual:Vergilәrin әsas funksiyaları necә adlanır?
A) stimullaşdırıcı vә tәnzimlәyici funksiyaları
B) diferensiasiyaedici vә fiskal funksiyaları
C) fiskal vә iqtisadi
D) iqtisadi vә stimullaşdırıcı
E) diferensiasiyaedici vә tәnzimlәyici
593) Sual:Vergitutmanın әsas prinsiplәrini kim ifadә etmişdir?
A) A. Monkreyten
B) T. Men
C) U. Petti
D) A. Smit
E) D. Rikardo
594) Sual:Dövlәt müәssisәlәrinin mәcmusu belә adlanır:

A) dövlәt tәnzimlәmәsi
B) iqtisadiyyatda dövlәt sektoru
C) dövlәt büdcәsi
D) dövlәt maliyyәsi
E) doğru cavab yoxdur
595) Sual:Müasir iqtisadiyyatda dövlәt maliyyәsinin rolu nәdәn ibarәtdir?
A) ictimai istehsal prosesinә tәsir
B) iqtisadi artım sürәtinin saxlanılması
C) sosial proqramların maliyyәlәşdirilmәsi
D) elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәndirilmәsi
E) bütün sadalananlar
596) Sual:Zәruri ümumdövlәt, sahәdaxili, sahәlәrarası vә regional nisbәtlәrin formalaşmasına yönәldilmiş tәdbirlәr sistemi necә adlanır?
A) iqtisadi tәhlükәsizlik siyasәti
B) struktur siyasәti
C) xarici iqtisadi siyasәt
D) sabitlәşdirmә siyasәti
E) antiinhisar siyasәti
597) Sual:Milli iqtisadiyyatda milli maraqların müdafiәsinin hәyata keçirilmәsini, daxili tәhlükәlәrә vә xarici tәhdidlәrә qarşı davamlılıq vәziyyәtini
tәmin edәn iqtisadi siyasәt necә adlanır?
A) iqtisadi tәhlükәsizlik siyasәti
B) struktur siyasәti
C) xarici iqtisadi siyasәt
D) sabitlәşdirmә siyasәti
E) antiinhisar siyasәti
598) Sual:İqtisadi subyektlәrin fәaliyyәtinin hüquqi әsasını tәmin edәn iqtisadi siyasәt necә adlanır?
A) sabitlәşdirmә siyasәti
B) institusionalhüquqi siyasәt

C) struktur siyasәti
D) xarici iqtisadi siyasәt
E) büdcәvergi siyasәti
599) Sual:İqtisadi siyasәtin hansı növü fiskal siyasәt adlanır?
A) sabitlәşdirmә siyasәti
B) pulkredit siyasәti
C) struktur siyasәti
D) xarici iqtisadi siyasәt
E) büdcәvergi siyasәti
600) Sual:Başqa ölkәlәrlә iqtisadi әlaqәlәrin inkişaf etdirilmәsinә vә tәnzimlәnmәsinә yönәldilmiş iqtisadi siyasәt necә adlanır?
A) sabitlәşdirmә siyasәti
B) pulkredit siyasәti
C) struktur siyasәti
D) xarici iqtisadi siyasәt
E) büdcәvergi siyasәti
601) Sual:Qiymәtlәrin sabit sәviyyәsi şәraitindә makroiqtisadi tarazlıq amillәrinin bәrpasına vә tam mәşğulluğa yaxın sәviyyәdә saxlanılmasına
yönәldilmiş iqtisadi siyasәt necә adlanır?
A) sabitlәşdirmә siyasәti
B) pulkredit siyasәti
C) struktur siyasәti
D) xarici iqtisadi siyasәt
E) büdcәvergi siyasәti
602) Sual:Pul dövriyyәsinin tәnzimlәnmәsinә yönәldilmiş iqtisadi siyasәt necә adlanır?
A) sabitlәşdirmә siyasәti
B) büdcәvergi siyasәti
C) antiinhisar siyasәti
D) pulkredit siyasәti

E) struktur siyasәti
603) Sual:Rәqabәt mühitinin saxlanılmasına yönәldilmiş iqtisadi siyasәt necә adlanır?
A) sabitlәşdirmә siyasәti
B) büdcәvergi siyasәti
C) antiinhisar siyasәti
D) pulkredit siyasәti
E) struktur siyasәti
604) Sual:Mәhsulun iqtisadi fәaliyyәtin iştirakçılarının sәrәncamına daxil olan hissәsinin vә hәcminin tәyin edilmәsi prosesi belә adlanır:
A) istehsal münasibәtlәri
B) bölgü
C) istehsal
D) mübadilә
E) istehlak
605) Sual:İnsan hazır mәhsulu yaradarkәn әmәk predmetinә bununla tәsir edir:
A) istehsal vasitәlәri
B) iş qüvvәsi
C) әmәk vasitәsi
D) nemәt
E) istehsal münasibәtlәri
606) Sual:İnsanın әmәyinin yönәldiyi, gәlәcәk hazır mәhsulun maddi әsasını tәşkil edәn element belә adlanır:
A) istehsal vasitәlәri
B) iş qüvvәsi
C) әmәk vasitәlәri
D) әmәk predmetlәri
E) istehsal münasibәtlәri
607) Sual:İnsanın fiziki vә mәnәvi qüvvәlәrinin mәcmusu, onun әmәklә mәşğul olmaq qabiliyyәti belә adlanır:

A) istehsal vasitәlәri
B) iş qüvvәsi
C) әmәk vasitәlәri
D) әmәk predmetlәri
E) istehsal münasibәtlәri
608) Sual:Tәmin olunması tәlәb edilәn ehtiyac, orqanizmin, şәxsiyyәtin hәyat fәaliyyәtinin dәstәklәnmәsi vә inkişafı üçün zәruri olan element belә
adlanır:
A) tәlәbat
B) nemәt
C) xidmәt
D) istehsal
E) bölgü
609) Sual:Aşağıda sadalananlardan hansı iqtisadi sәmәrәlilik göstәricilәrinә aid deyil?
A) әmәk mәhsuldarlığı
B) fond tutumu
C) kapital verimliliyi
D) material tutumu
E) resurslarla tәmin olunma
610) Sual:Sәmәrәlilik nәdir?
A) İqtisadiyyatın subyektlәrinin bu vә ya digәr mәhsulun növünün istehsalı üzrә ixtisaslaşması
B) xәrclәrin vә nәticәlәrin әn yaxşı nisbәti
C) iqtisadi fәaliyyәtin әlaqәlәndirilmәsi üsulu
D) ictimai tәkrar istehsalın vәziyyәti
E) Resursların nemәtlәrә vә xidmәtlәrә çevrilmәsi prosesi
611) Sual:İqtisadiyyatın subyektlәrinin bu vә ya digәr mәhsulun növünün istehsalı üzrә ixtisaslaşması necә adlanır?
A) iqtisadi davranış
B) tәsәrrüfat fәaliyyәti

C) ictimai әmәk bölgüsü
D) ictimai tәkrar istehsal
E) istehsal münasibәtlәri
612) Sual:Tәbiәtlә bilavasitә qarşılıqlı tәsirdә olan sahәlәr vә müәssisәlәr belә adlanır:
A) iqtisadiyyatın birinci sektoru
B) iqtisadiyyatın ikinci sektoru
C) әmtәә istehsalı sahәsi
D) xidmәt sahәsi
E) doğru cavab yoxdur
613) Sual:İstehsalın nәticәlәrindәn tәlәbatların ödәnilmәsi üçün istifadә prosesi belә adlanır:
A) istehsal münasibәtlәri
B) bölgü
C) istehsal
D) mübadilә
E) istehlak
614) Sual:Maddi nemәtlәrin vә xidmәtlәrin bir subyektdәn başqa subyektә keçmәsi prosesi vә istehsalçılarla istehlakçıların ictimai әlaqә forması
belә adlanır:
A) istehsal münasibәtlәri
B) bölgü
C) istehsal
D) mübadilә
E) istehlak
615) Sual:Resursların nemәtlәrә vә xidmәtlәrә çevrilmәsi prosesi belә adlanır:
A) istehsal münasibәtlәri
B) bölgü
C) istehsal
D) mübadilә

E) istehlak
616) Sual:Cәmiyyәtin mövcud resurslarından yeni istehsalatlar yaratmaq vә istehsalı artırmaq imkanları belә adlanır:
A) mәhsuldar qüvvәlәr
B) iqtisadi tәlәbat
C) iqtisadi maraqlar
D) istehsal münasibәtlәri
E) iqtisadi davranış
617) Sual:Mәhsuldar qüvvәlәr vә texnoloji münasibәtlәr sistemi nәdir?
A) iqtisadi sistem
B) texnoloji istehsal üsulu
C) içtimai istehsal üsulu
D) tәkrar istehsal prosesi
E) tәsәrrüfat fәaliyyәti
618) Sual:İnsanlar tәrәfindәn yeni yaradılmış ictimai mәhsulun onların hәyat fәaliyyәti üçün zәruri yaşayış vasitәlәrdәn әlavә istehsal edilmiş hissәsi
belә adlanır:
A) zәruri mәhsul
B) izafi mәhsul
C) ictimai mәhsul
D) son mәhsul
E) doğru cavab yoxdur
619) Sual:Maddi istehsal sahәsindә çalışan işçilәr tәrәfindәn yeni yaradılmış mәhsulun onların hәyatının qorunub saxlanması vә normal tәkrar
istehsalı üçün nәzәrdә tutulmuş hissәsi belә adlanır:
A) zәruri mәhsul
B) izafi mәhsul
C) ictimai mәhsul
D) son mәhsul
E) doğru cavab yoxdur

620) Sual:İstehlakçılar tәrәfindәn emal edilmәk üçün deyil, son istifadә üçün alınan әmtәәlәr vә xidmәtlәr belә adlanır:
A) zәruri mәhsul
B) izafi mәhsul
C) ictimai mәhsul
D) son mәhsul
E) doğru cavab yoxdur
621) Sual:Milli iqtisadiyyat çәrçivәsindә yaradılmış maddi vә qeyrimaddi nemәtlәrin mәcmusu belә adlanır:
A) zәruri mәhsul
B) izafi mәhsul
C) ictimai mәhsul
D) son mәhsul
E) doğru cavab yoxdur
622) Sual:İqtisadiyyatda seçim problemi nә ilә bağlıdır?
A) resursların mәhdudluğu vә onlardan alternativ istifadә etmәyin mümkün olması ilә
B) fiziki vә zehni әmәyin mövcudluğu ilә
C) istehsal münasibәtlәrinin tәkmil olmaması ilә
D) әmәk vasitәlәri vә әmәk predmetlәri arasında uyğunsuzluqla
E) belә problem yoxdur
623) Sual:Pul tәdavülü sürәti nәdir ?
A) iqtisadiyyata nәqd pul kütlәsi
B) nәqd vә nәqsiz formada olan bütün pul vasitәlәrinin miqdarı
C) pul әskinasını hәyata keçirdiyi bir dövranı vaxtı
D) müәyyәn vaxt әrzindә pulların xidmәt etdiyi әmәliyyatların sayı
E) bir pul vahidinә әldә etmәk mümkün olan әmtәә vә xidmәtlәrin miqdarı
624) Sual:İki nәcib metalın ümumi ekvivalent rolunun tәsbit edildiyi pul sistemi necә adlanır?
A) monometallizm

B) bimetallizm
C) qızıl sikkә standartı
D) qızıl külçә standartı
E) qızıl valyuta standartı
625) Sual:Qızıl sikkә standartı pul sisteminin tipi kimi qanunvericilık yolu ilә ilk dәfә harada vә nә vaxt tәsbit edilmişdir?
A) 1816cı ildә Böyük Britaniyada
B) 1865ci ildә Fransada
C) 1843cü ildә Rusiyada
D) 1847ci ildә Hollandiyada
E) 1852ci ildә Hindistanda
626) Sual:Pulun hansı növü hazırda getdikcә daha geniş yayılmaqdadır?
A) qızıl pulu
B) gümüş pul
C) elektron pul
D) kağız pul
E) kredit pulu
627) Sual:Dünya pulu hansı funksiyaları yerinә yetirir?
A) dәyәrin ümumi ölçüsü kimi xidmәt edir
B) ümumi tәdiyyә vasitәsi kimi çıxış edir
C) ümumi tәdavül vasitәsi kimi çıxış edir
D) ümumi yığım vasitәsi kimi xidmәt edir
E) dünya pulu sadalanan funksiyaların hamısını yerinә yetirir
628) Sual:Hansı halda pul tәdiyyә funksiyasını yerinә yetirmir?
A) mәvacib ödәnilәn vaxtda
B) taksi xidmәtinin ödәnişi vaxtı
C) kommunal xidmәtlәrin ödәnişi vaxtı
D) әmtәәlәrin kreditә alınması vaxtı

E) vergilәrin ödәnişi vaxtı
629) Sual:Pulun yığım vasitәsi funksiyası onun hansı xassәsi ilә bağlıdır?
A) Pulun likvidliyi ilә
B) Pulun istәnilәn әmtәәlәrlә mübadilә edilmәk qabiliyyәti ilә
C) Pulun әmtәәlәrin dәyәrini ifadә etmәk qabiliyyәti ilә
D) ödәnişi möhlәtlә icra etmәk imkanı ilә
E) bu funksiya pulun heç bir xassәsi ilә bağlı deyildir
630) Sual:әmtәәlәrin qiymәtlәrinin azalması ilә müşayiәt olunan pulun nisbi dәyәrinin artması necә adlanır?
A) inflyasiya
B) deflyasiya
C) devalvasiya
D) revalvasiya
E) denominasiya
631) Sual:Milli valyutanın qızıla vә ya hәr hansı başqa valyutaya nisbәtdә mәzәnnәsinin artması necә adlanır?
A) inflyasiya
B) deflyasiya
C) devalvasiya
D) revalvasiya
E) denominasiya
632) Sual:Pul dövriyyәsinin sadәlәşdirilmәsi üçün ölkәnin pul vahidinin adını dәyişmәdәn onun nominalının irilәşdirilmәsi necә adlanır?
A) inflyasiya
B) deflyasiya
C) devalvasiya
D) revalvasiya
E) denominasiya
633) Sual:Milli valyutanın qızıla vә ya hәr hansı başqa valyutaya nisbәtdә mәzәnnәsinin aşagı düşmәsi necә adlanır?

A) inflyasiya
B) deflyasiya
C) devalvasiya
D) revalvasiya
E) denominasiya
634) Sual:әmtәәlәrin qiymәtlәrinin artması ilә müşayiәt olunan pulun qiymәtdәn düşmәsi necә adlanır?
A) inflyasiya
B) deflyasiya
C) devalvasiya
D) revalvasiya
E) denominasiya
635) Sual:Pulun hansı funksiyası әPә' ifadәsi ilә göstәrilir?
A) dәyәr ölçüsü
B) tәdavül vasitәsi
C) tәdiyyә vasitәsi
D) dünya pulu
E) yığım vasitәsi
636) Sual:Qanunla tәsbit olunmuş pul vahidi kimi qәbul edilmiş qızılın çәki miqdarı belә adlanır:
A) qiymәt miqyası
B) istehlak dәyәri
C) mübadilә dәyәri
D) dәyәr ölçüsü
E) ictimai dәyәr
637) Sual:Pulun mәnşәyinin hansı konsepsiyasına görә iddia edilir ki, pul – insanlar arasında razılaşmanın mәhsuludur?
A) tәkamül konsepsiyası
B) rasionalizm
C) әmәkdәyәr nәzәriyyәsi

D) son hәdd faydalılıq nәzәriyyәsi
E) sadalananlardan heç biri
638) Sual:Kim iddia edirdi ki, әmtәәnin dәyәri bu әmtәәnin istehsalına çәkilmiş xәrclәrinin onun faydalılığına nisbәti ilә tәyin edilir?
A) K. Menqer
B) A. Smit
C) D. Rikardo
D) A. Marşall
E) K. Marks
639) Sual:İqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәtinin nümayәndәlәri әmtәәnin dәyәrini onun son hәdd faydalılığı әsasında müәyyәn edirdilәr?
A) merkantilistlәr
B) fiziokratlar
C) klassiklәr
D) marjinalistlәr
E) keynsçilәr
640) Sual:Kimi әmәkdәyәr nәzәriyyәsinin banisi hesab etmәk olar?
A) T. Meni
B) A. Monkretyeni
C) J. Sismondini
D) A. Smiti
E) Q. Qosseni
641) Sual:әmtәәnin istehlak dәyәri yaradılır:
A) mücәrrәd әmәklә
B) konkret әmәklә
C) mәhsuldar әmәklә
D) fiziki әmәklә
E) zehni әmәklә

642) Sual:әmtәәnin mübadilә dәyәri hansı әmәklә yaradılır:
A) mücәrrәd әmәklә
B) konkret әmәklә
C) mәhsuldar әmәklә
D) fiziki әmәklә
E) zehni әmәklә
643) Sual:Bunlardan hansı rәqabәt mühitinin formalaşmasının mühüm şәrti deyil?
A) mülkiyyәt mәsәlәlәrinin tәnzimlәnmәsi vә onun mühafizәsi
B) sahibkarlığın inkişafına kömәk
C) inhisarların fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi
D) istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi
E) yalnız tәkmil rәqabәtin mövcudluğu
644) Sual:Bunlardan hansı qeyritәkmil rәqabәtin növü deyil?
A) inhisarçılıq
B) oliqopoliya
C) polipoliya
D) monopsoniya
E) oliqopsoniya
645) Sual:Qeyritәkmil rәqabәt nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir?
A) C. Keyns
B) M. Fridman
C) A. Marşall
D) C. Robinson
E) L. Valras
646) Sual:Porter modelinә әsasәn hansı element beş rәqabәt qüvvәsindәn biri deyil?
A) tәlәb vә tәklifin qarşılıqlı tәsiri
B) satıcılar arasında rәqabәt

C) alıcıların iqtisadi imkanları vә sövdәlәşmә qabiliyyәti
D) әvәzedici әmtәәlәrin rәqabәti
E) yeni rәqiblәr yaranması tәhlükәsi
647) Sual:Hansı halda bazarda tarazlıq dәyanaqlı tarazlıq adlanır?
A) әgәr tәlәbat tәklifә bәrabәrdirsә
B) әgәr tarazlıqdan kәnarlaşma ilkin vәziyyәtә qayıdışla müşayiәt olunursa
C) әgәr o tarazlıq qiymәtinin dәyişikliyi nәticәsindә yaranırsa
D) әgәr әmtәәnin tarazlıq hәcmi dәyişmirsә
E) davamlı tarazlıq yoxdur
648) Sual:Bazar qiymәtinin nisbi dәyişikliyinә uyğun olaraq tәklifin nisbi dәyişikliyi göstәricisi necә adlanır?
A) tәklif qanunu
B) tәklif funksiyası
C) tәklifin hәcmi
D) tәklifin qiymәtә görә elastikliyi
E) tәklif әyrisi
649) Sual:Tәlәb funksiyası nәyi göstәrir?
A) tәlәbin strukturunu
B) tәlәbin qiymәtdәn asılılığını
C) tәlәbin hәcminin ona tәsir edәn amillәrdәn asılılığını
D) tәlәbin vaxtdan asılı olaraq dәyişmәsini
E) belә funksiya yoxdur
650) Sual:Tәklifin әyrisi bu elementi әks etdirәn xәtdir:
A) tәlәb vә tәklifin qarşılıqlı әlaqәsini
B) tәklifin strukturunu
C) әmtәәnin qiymәtinin dәyişmәsindәn asılı olaraq onun tәklifinin hәcminin dәyişmәsini
D) satıcıların bu әmtәәni satmağa hazır olmasını
E) tәklifin hәcminin müxtәlif amillәrdәn asılı olmasını

651) Sual:Tәklif nәyin hesabına formalaşır?
A) bazarda olan әmtәәlәr hesabına
B) yolda olan әmtәәlәr hesabına
C) әmtәә ehtiyatları hesabına
D) әmtәәlәrin idxalı hesabına
E) bütün sadalananların hesabına
652) Sual:İstehsalçıların nemәtlәri bazara çatdırmaq arzusunu vә qabiliyyәtini әks etdirәn davranış forması hansı terminlә ifadә edilir?
A) ehtiyac
B) tәlәb
C) iqtisadi maraq
D) tәklif
E) faydalılıq
653) Sual:Spekulyativ tәlәb nә ilә bağlıdır?
A) qiymәtlәrin artmasının gözlәnmәsi ilә
B) alıcıların irrasional davranışı ilә
C) alıcıların öz әtrafındakılardan seçilmәk arzusu ilә
D) alıcıların eyni malları almağa adәt etmәsi ilә
E) bu, hökumәt tәrәfindәn stimullaşdırılan tәlәbdir
654) Sual:Tәlәbin tәmin edilmәmiş hissәsi necә adlanır?
A) hәqiqi tәlәbat
B) tәmin edilmәmiş tәlәb
C) istehsal amillәrinә tәlәb
D) istehlak predmetlәrinә tәlәb
E) doğru cavab yoxdur
655) Sual:Marjinalizm nәzәriyyәsinә әsasәn bazar mexanizminin әsas qanunu hansı qanundur?
A) tәlәb qanunu

B) tәklif qanunu
C) dәyәr qanunu
D) son hәdd faydalılıqının azalması qanunu
E) mәhsuldar qüvvәlәrin vә istehsal münasibәtlәrinin uyğunluğu qanunu
656) Sual:Klassik vә marksist siyasi iqtisad elminә әsasәn bazar mexanizminin әsas qanunu hansı qanundur?
A) tәlәb qanunu
B) tәklif qanunu
C) dәyәr qanunu
D) son hәdd faydalılıqının azalması qanunu
E) mәhsuldar qüvvәlәrin vә istehsal münasibәtlәrinin uyğunluğu qanunu
657) Sual:Bunlardan hansı bazar mexanizminin fәaliyyәt sahәsinә aid deyil?
A) qiymәtlәrin formalaşması
B) resursların bölgüsü
C) alıcılar üçün zәruri әmtәәlәrin kәmiyyәtinin vә keyfiyyәtinin tәyin edilmәsi
D) istehsalın strukturunun tәyin edilmәsi
E) bütün insanların gәlirlәrinin yüksәk sәviyyәdә olmasının tәmin edilmәsi
658) Sual:Bazar mexanizminin fәaliyyәti nәyә әsaslanır?
A) hökumәt tәrәfindәn qәbul edilәn qanunlara
B) dövlәtin iqtisadi siyasәtinә
C) insanın tәbiәtәn rifaha meyl etmәsinә
D) ümumbәşәr әxlaqı prinsiplәrinә
E) sadalananlardan heç birinә
659) Sual:Tәlәb qanunu nәyi ifadә edir?
A) alınan әmtәәnin qiymәti ilә onun miqdarı arasında әks әlaqәni
B) alıcıların tәlәbinin onların gәlirlәrindәn asılılığını
C) alınan әmtәәnin qiymәti ilә onun miqdarı arasında birbaşa әlaqәni
D) hәr әmtәәyә tәlәbin elastikliyini

E) tәlәb vә tәklif arasında әlaqәni
660) Sual:Rәqabәtin qeyri –qiymәt metodlarına aid deyil.
A) әmtәәnin satışdansonrakı xidmәti
B) istehsalcılara әmtәәlәrin catdırılması
C) mәhsulun kefiyyәtinin yükәldilmәsi
D) dempinq qiymәtlәrinin tәdbiqi
E) bütün qöstәrilәnlәr rәqabәtin qeyri qiymәt metodlarına aiddir
661) Sual:Qeyritәkmil rәqabәt növlәrinә nә aid deyil:
A) inhisar
B) inhisarçı rәqabәt
C) oliqopoliya
D) oliqopsoniya
E) sadalananların hamısı aiddir
662) Sual: Rәqabәtin beş quvәsi modelinin müәllifi kimdir?
A) M. Porter
B) E.Çemberlin
C) P.Samuelson
D) İ.Bentam
E) A.Smit
663) Sual:Rәqabәtin funksiyalarına aid deyil:
A) istehsalçıların differensiasiyası
B) әmtәәlәrin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsini stimullaşdırma
C) resursların iqtisadi sәmәrәli bölgüsü
D) istehsalın sәmәrәliliyini stimullaşdırması
E) cәmiyyәtdә sosial әdalәti tәmin etmәsi
664) Sual:Rәqabәtin müsbәt cәhәtinә aid deyil:

A) qeyrisәmәrәli müәssisәlәrin sıxışdırılıb çıxarılmasına rәvac vermәsi
B) resurslardan rasional istifadәyә rәvac vermәsi
C) istehsalçıların istehlakçılara nisbәtdә diktәsinin qabağını alması
D) inhisarların yaranmasına gәtirib çıxarda bilmәsi
E) qiymәtlәrin süni sürәtdә şişirdilmәsinә mane olması
665) Sual:Sadalananlardan hansı rәqabәti doğuran şәraitlәrә aid deyil?
A) Çoxsaylı bәrabәrhüquqlu bazar subyektlәrinin mövcud olması
B) Dövlәtin bazar subyektlәrindәn biri kimi bazarda iştirakı
C) Bazar subyektlәrinin tam iqtisadi tәcridliyi
D) Bazar subyektlәrinin bazarın konyukturasından asılılığı
E) Sadalananların hamısı aiddir
666) Sual:Müxtәlif peşә işçilәrinin maraqlarının müdafiә edәn bazar infrastrukturu elementini göstәrin
A) hәmkarlar tәşkilatı
B) sahibkarlar cәmiyyәti
C) istehlakçılar ittifaqı
D) iqtisadi tәhsil sistemi
E) әmәk birjası
667) Sual:İqtisadiyyatı zәruri miqdarda pulla tәmin edәn bazar infrastrukturu elementini göstәrin:
A) konsaltinq şirkәtlәri
B) vergi sistemi
C) emissiya sistemi
D) sığorta sistemi
E) ticarәt palatası
668) Sual:әmtәә birjasının funksiyalarına aid deyildir:
A) ticarәt üçün yerin verilmәsi
B) qiymәtlәrin müәyyәn edilmәsi
C) informasiyanın verilmәsi

D) mübahisәlәrin tәnzimlәnmәsi
E) boş iş yerlәrinin uçotu
669) Sual:Azad iqtisadi zonalar nә üçün yaradılır?
A) xarici kapitalı cәlb etmәk üçün
B) azad rәqabәti tәmin etmәk üçün
C) müxtәlif mülkiyyәt formalarının inkişafı üçün
D) vergi sisteminin tәkmillәşdirilmәsi üçün
E) bütün sadalananlar üçün
670) Sual:әmәk birjalarının vәzifәlәrinә aid olmayanını göstәrin:
A) boş iş yerlәrinin uçotu
B) iş axtaranların boş iş yerlәrinә yönәldilmәsi
C) әmәkhaqqının hәcminin müәyyәn edilmәsi
D) işsizlәrin ixtisasının artırılmasının vә «yaxın» peşәlәrә yiyәlәnmәsinin tәşkili
E) işsizlәrә maddi yardımın verilmәsi
671) Sual:Bazar infrastrukturunun funksiyalarına aid deyil.
A) bazar münasibәtlәri iştirakçılarına öz maraqlarını reallaşdırmağı yüngüllәşdirmәk;
B) iqtisadiyyatın ayrıayrı subyektlәrinin vә fәaliyyәt növlәrinin ixtisaslaşdırılması әsasında bazar subyektlәrinin operativliyini vә sәmәrәliliyini
yüksәltmәk;
C) hüquqi vә iqtisadi nәzarәt formalarını, işgüzar tәcrübәnin dövlәt vә ictimai tәnzimlәnmәsini sadәlәşdirmәk;
D) istehsal sahәlәri arasında resursların bölünmәsi
E) sadalananların hamısı aiddir
672) Sual:Bazar infrastrukturunun hansı elementi iqtisadiyyatı zәruri kadrlarla tәmin edir?
A) hәmkarlar ittifaqları
B) sahibkarların birliklәri
C) istehlakçıların birliklәri
D) iqtisadi tәhsil sistemi
E) emmisiya sistemi

673) Sual:Bazar infrastrukturunun hansı elementi firmanın maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtini yoxlamağa vә tәhlil etmәyә imkan verir?
A) konsaltinq şirkәtlәri
B) vergi sistemi
C) auditor firmaları
D) sığorta sistemi
E) ticarәt palatası
674) Sual:Kütlәvi standart әmtәәlәrin topdansatış ticarәtinin tәşkilati forması – bu:
A) yarmarkadır
B) hәrracdır
C) birjadır
D) reklam agentliyidir
E) investisiya fondudur
675) Sual:Aşağıdakı bazarın bazar әmәliyyatlarının tәşkili üzrә bazar tәsnifatı ilә әlaqәsi yoxdur:
A) topdansatış bazarı
B) pәrakәndәsatış bazarı
C) dövlәt müәssisәlәri bazarı
D) ixrac bazarı
E) idxal bazarı
676) Sual:Alıcı bazarı bu halda yaranır:
A) tәklif tәlәbdәn artıq olduqda
B) tәlәb tәklifdәn artıq olduqda
C) bazarda aralıq satıcılar fәaliyyәt göstәrәndә
D) satıcıların sayı alıcıların sayından çox olduqda
E) alıcıların sayı satıcıların sayından çox olduqda
677) Sual:Satıcı bazarı o yerdә olur ki, әgәr orada:
A) tәklif tәlәbi üstәlәyirsә

B) tәlәb tәklifi üstәlәyirsә
C) bazarda aralıq satıcılar fәaliyyәt göstәrirlәrsә
D) satıcılar alıcılara nisbәtәn çoxdursa
E) alıcılar satıcılardan çoxdursa
678) Sual:Bu bazarlardan hansı subyektlәr üörә bazar tәsnifatına aid deyildir?
A) alıcılar bazarı
B) satıcılar bazarı
C) vasitәçilәr bazarı
D) dövlәt müәssisәlәri bazarı
E) bütün sadalananlar aiddir
679) Sual:Aşağıdakı bazarda ixtiralar, yeniliklәr, patentlәr әmtәәdir:
A) istehsal vasitәlәri
B) tәdavül vasitәlәri
C) innovasiyalar
D) informasiya
E) qiymәtli kağızlar
680) Sual:Azad iqtisadi zonalar nә vaxt vә harada ilk dәfә yaranıb?
A) İrlandiya, 1959cu ildә
B) İslandiyada, 1969cu ildә
C) ABŞda, 1929cu ildә
D) Böyük Britaniyada, 1776cı ildә
E) Fransada, 1897 ci ildә
681) Sual:Müasir bazarın infrastrukturunun әsas elementlәrinә aid olmayanını seçin:
A) audit şirkәtlәri
B) xammal birjaları
C) kommersiya bankları
D) istehsal müәssisәlәri

E) konsaltinq firmaları
682) Sual:Bazarın normal fәaliyyәtini tәmin edәn sistemlәr, xidmәtlәr, müәssisәlәr, tәşkilatların mәcmusu – bu:
A) bazar strukturudur
B) bazarın infrastrukturudur
C) bazar mexanizmidir
D) bazarlar sistemidir
E) sadalananlardan heç biri deyildir
683) Sual:Bazarın ayrıayrı elementlәrinin daxili quruluşu, yerlәşmәsi; bazarın ümumi hәjmindә onların xüsusi çәkisi  bu:
A) bazarın strukturudur
B) bazarın infrastrukturudur
C) bazar mexanizmidir
D) bazarlar sistemidir
E) sadalananlardan heç biri deyildir
684) Sual:Hansı bazarın әrazi әlamәti üzrә bazar strukturunun tәsnifatı ilә әlaqәsi yoxdur?
A) leqal bazar
B) lokal bazar
C) regional bazar
D) milli bazar
E) dünya bazarı
685) Sual:Obyektlәr üzrә bazar quruluşu vә sistemini sәciyyәlәndirmәyәn meyarı seçin.
A) istehlak bazarı
B) iş qüvvәsi bazarı
C) istehsal vasitәlәri bazarı
D) satıcı bazarı
E) innovasiya bazarı
686) Sual:Qiymәtli kağızlar bazarı necә adlanır ?

A) hәrrac
B) yarmarka
C) fond birjası
D) әmtәә birjası
E) emissiya sistemi
687) Sual:Aktiv sahibkarlıq fәaliyyәti üçün hansı şәrtlәr lazımdır?
A) müstәqil әmtәә istehsalçılarının tәsәrrüfat fәaliyyәtinin maksimal sәrbәstliyi
B) bütün mülkiyyәtin növlәrinin bәrabәr hüquqları vә öz iqtisadi fәaliyyәtinin nәticәlәri üçün tam mәsuliyyәt
C) bütün mülkiyyәtin növlәrinin bәrabәr hüquqları vә öz iqtisadi fәaliyyәtinin nәticәlәri üçün tam mәsuliyyәt
D) bazarda sәrbәst qiymәtyaranma
E) sadalanan şәrtlәrin hamısı zәruridir
688) Sual:İqtisadiyyatın normal fәaliyyәti üçün lazım olan pul kütlәsinin hәrәkәtini tәnzimlәyәn maliyyәkredit müәssisәsi belә adlanır:
A) Ev tәsәrrüfatı
B) Firma
C) Dövlәt
D) Bank
E) Sadalananlardan heç biri
689) Sual:Transfert nәdir?
A) dövlәt tәrәfindәn yerli hakimiyyәt orqanlarına müәyyәn müddәtә konkret mәqsәdlәr üçün ayrılan pul vәsaiti
B) dövlәt tәrәfindәn yerli hakimiyyәt orqanlarına cari xәrclәrin ödәnilmәsi üçün әvәzsiz olaraq vә qaytarılmamaq şәrtilә verilәn vәsaitlәr
C) hüquqi vә fiziki şәxslәrә (firmalara) dövlәt büdcәsinin hesabına pul şәklindә vә ya natural formada verilәn müavinәt
D) dövlәt büdcәsindәn әhaliyә әvәzsiz ödәmәlәr
E) doğru cavab yoxdur
690) Sual:Subsidiya nәdir?
A) dövlәt tәrәfindәn yerli hakimiyyәt orqanlarına müәyyәn müddәtә konkret mәqsәdlәr üçün ayrılan pul vәsaiti
B) dövlәt tәrәfindәn yerli hakimiyyәt orqanlarına cari xәrclәrin ödәnilmәsi üçün әvәzsiz olaraq vә qaytarılmamaq şәrtilә verilәn vәsaitlәr
C) hüquqi vә fiziki şәxslәrә (firmalara) dövlәt büdcәsinin hesabına pul şәklindә vә ya natural formada verilәn müavinәt

D) dövlәt büdcәsindәn әhaliyә әvәzsiz ödәmәlәr
E) doğru cavab yoxdur
691) Sual:Dövlәt firmalardan vә ev tәsәrrüfatlarından nә alır?
A) xәrclәr
B) vergilәr
C) istehlak xәrclәri
D) transfertlәr
E) subsidiyalar
692) Sual:Bazar iqtisadiyyatının dövlәt tәnzimlәnmәsi mәqsәdlәrinә aid deyildir:
A) işsizliyin azaldılması
B) rәqabәt mühitinin tәmin olunması
C) iqtisadi artımın tәmin olunması
D) әmtәәlәrә qiymәtlәrin tәyin edilmәsi
E) ekoloci problemlәrin hәlli
693) Sual:Firmanın müştәrilәrә tәlәblәrinin alınması yolu ilә ticarәt әqdlәrini (sövdәlәşmәlәri) sürәtlәndirәn kommersiya fәaliyyәti forması necә
adlanır?
A) faktorinq
B) biznes
C) lizinq
D) marketinq
E) menecment
694) Sual:İstehsal vasitәlәri satışının maliyyәlәşdirilmәsi üçün tәtbiq edilәn icarә ilә kreditin әlaqәlәndirilmәsi necә adlanır?
A) faktorinq
B) biznes
C) lizinq
D) marketinq
E) menecment

695) Sual:Ticarәt mәnfәәti әldә edilmәsinә yönәlmiş ticarәt fәaliyyәti belә adlanır:
A) biznes
B) kommersiya
C) sahibkarlıq
D) marketinq
E) menecment
696) Sual:Gәlir vә ya şәxsi mәnfәәt gәtirәn fәaliyyәtin istәnilәn növü belә adlanır:
A) biznes
B) kommersiya
C) sahibkarlıq
D) marketinq
E) idarәetmә
697) Sual:Kiçik firmaların xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:
A) onlarda idarәetmә xәrclәri aşağıdır
B) bazarda dәyişәn şәraitә tez uyğunlaşırlar
C) öz sahәlәrindә liderdirlәr
D) çoxsaylıdırlar
E) kiçik firmalar heç bir xüsusiyyәtә malik deyil
698) Sual:İri firmaların xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:
A) davamlıdırlar
B) kütlәvi istehsal onlar üçün әlçatandır
C) onlarda idarәetmә xәrclәri yüksәkdir
D) onlar elmitexniki araşdırmalara xeyli vәsait xәrclәyә bilәrlәr
E) onlar hәmişә mәnfәәt әldә edirlәr
699) Sual:Orta firmaların davranışının xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?
A) onlar hәmişә gәlirlә işlәyirlәr

B) onlar yalnız xidmәtlәr sahәsindә işlәyirlәr
C) onlar bazarın iri firmalar tәrәfindәn tutulmamış seqmentlәrini ("taxçalar"ını) tuturlar
D) onlar çox nadir hallarda müflislәşirlәr
E) orta firmaların heç bir xüsusiyyәti yoxdur
700) Sual:Bir sahibә aid olan, birbirindәn asılı olmayan iqtisadi siyasәt yürüdәn, hüquqi cәhәtdәn müstәqil şirkәtlәr qrupu necә adlanır?
A) konsern
B) konqlomerat
C) ortaqlıq
D) sәhmdar cәmiyyәti
E) kooperativ

