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1901y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1901Y İnstitusional iqtisadiyyat
1 Kontraktların natamamlığı sәbәblәrinә nә aid deyil:

•

yoxlanmağı mümkün olmayan müәyyәn fәaliyyәt vә ya informasiya
kontrakt tәrәflәrinin iqtisadi sәmәrәliliyi
kontraktın dilinin qeyri – dәqiqliyi vә mürәkkәbliyi
hesablaşmalar vә danışıqların hәyata keçirilmәsi xәrclәri
insanın bәzi vәziyyәtlәri qabaqcadan ğörmәyinin mәhdudluğu

2 Mülkiyyәt hüquqlarının strukturu vә onların tәmin olunması mexanizimlәri mövqeyindәn kontraktlar nәyi
әks etdirir:

•

işgüzar praktika әnәnәlәri vә adәtlәri
stimul vә antistimulların strukturu
münasibәtlәrin yarandığı sәbәbә görә obyektin spesifikliyi
tәrәflәrin qeyri  bәrabәr vәziyyәti
kontrakt tәrәflәrinin transformasiya xәrclәrinin strukturu

3 Kontraktlar nәzәriyyәsindә formal vә qeyri formal qaydaların mövcud olmasını nә doğurur:

•

kontrakt üzrә danışıqların xarakteri
kontraktların tamlığı problemi
kontrakt tәrәflәrinin qeyri bәrabәr vәziyyәti
kontrakt formalarının çoxnövluluyü
kontraktların predmetinin spesifliyi

4 İnstitusional iqtisadi nәzәzriyyәdә klassik anlamda kontrakt nәyi tәmsil edir:

•

iki vә ya daha çox şәxsin mülki hüquqlarının vә vәzifәlәrinin tәyin edilmәsi , dәyişdirilmәsi vә ya ixtisar olunması
barәdә razılaşması
müqavilәdәn irәli qәlәn mülki hüquqi münasibәt vә yazılı formada bağlanmış müqavilәnin mәzmununun әks
olunduğu sәnәd
tәrәflәr arasında müәyyәn müddәtә baglanan vә onların hüquqları, vәzifәlәri vә mәsuliyyәti tәyin edәn sәnәd,
yazılı müqavilә
iki tәrәfin (çox tәrәflәrin) müәyyәn qarşılıqlı öhdәliklәrә razılaşdığı iki tәrәfli(çox tәrәfli) qanuni transaksiya
onların tәrәfindәn icraya mәruz qalan fәaliyyәtlәrin vә onların yerinә yetirilmәsinә görә mәsuliyyәtin
müәyyәnlәşdirildiyi iki vә bir neçә şәxs arasında mәcburi razılaşma

5 Hüquqi mәnada kontrakt nәyi ifadә edir:

•

tәrәflәrin onların münasibәtlәrinә, yaxud da bu münasibәtlәrin planlaşdırılmasına dair razılaşmaları
tәrәflәr arasında müәyәn müddәtә bağlanan vә onların hüquqları vәzifәlәri vә mәsuliyyәtini tәyin edәn sәnәd,
yazılı müqavilә
oliqopolist firmalar arasında tәsir sferalarının bölüşdürülmәsi vә satış bazarlarının ayrılması haqqında qeyriformal
müqavilә
elә bir ikitәrәfli (vә ya coxtәrәfli) qanuni transaksiyadır ki, bunda iki tәrәf (vә ya çox tәrәf) müәyyәn qarşılıqlı
öhdәliklәrә razılaşmışlar
müәyyәn vaxt müddәti әrzindә qarşılıqlı dәst maliyyә transaksiyalarının hәyata kiçirilmәsi barәsindә yazılı
müqavilә

6 İnstitusional iqtisadiyyatda hansı fәaliyyәt kontraktlar vasitәsilә hәyata keçirilir:

•

müxtәlif maliyyә sövdәlәşmәlәri
nemәt üzәrinәdә mülkiyyәtin verilmәsi
mülkiyyәtçi әmlakının vakalәtli idarә edilmәsi
informasiya –konsaltinq xidmәtlәrinin göstәrilmәsinә görә mükafatlandırma
işçilәrin muzd tutulması /azad edilmәsi
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7 Öz maraqlarına yönümlәnmәyin zәif formasını göstәrin

•

oppotunizm
tabeçilik
informasiyanı tәhrif etmәk
rәqibini çaşdırma
dәlәduzluq

8 Neoinstitusional iqtisadiyyatda opportunizm anlayışı altında aşağıdakı davranış tipini başa düşmәk qәbul
olunmuşdur

•

öz xüsusi maraqlarına rәqibini inandırmaq yolu ilә çatmaq
öz xüsusi maraqlarına yalançıliq yolu ilә , aldatma , oğurluq, dәlәduzluq , informasiyanı tәhrif etmә, hәqiqәti
gizlәtmә , rәqibini dolaşıqlığa salmaq hesabına çatmaq
öz xüsusi maraqlarına özünә qәbul etdiyi öhdәliklәri yerinә yetirmәkdәn imtina etmәk yolu ilә çatmaq
öz xüsusi maraqlarına zәruri qәrarlar lobbilәşdirmә yolu ilә çatmaq
öz xüsusi maraqlarına öz nöqteyi nәzәzrindә qalmaqla çatmaq

9 Öz xüsusi mәnafeyinә yönümlәnmә aşağıdakı formada reallaşdırıla bilәr

•

inandırmaq
tabeçilik
inadlılıq
lobbilәşdirmә
sobataj

10 O.Ulyamsona görә sәmәrәliliyin neçә әsas forması mövcuddur

•

5.0
3.0
2.0
1.0
4.0

11 İqtisadi nәzәriyyәdә sәmәrәli davranışın hansı iki әsas modeli istifadә olunur.

•

iqtisadi fәrdiyyәtçilik vә mәhdud sәmәrәlilik
elә belә sәmәrәlilik vә özünün xüsusi mәnafeyinә yönümlәnmiş sәmәrәlik
lider arxasınca getmәk vә işdәn boyun qaçırmaq
üzvi sәmәrәlilik vә mәhdud sәmәrәlilik
iqtisadi sәmәrәlilik vә mәhdud sәmәrәlilik

12 Hansı alim ilk dәfә olaraq institutların meydana gәlmәsi sәbәbi kimi bәrabәrsizlik anlayışını elmi
dövriyyәyә daxil etmişdir

•

Uilyam Meklinq
Edna Ulman Marqalit
Loran Teveno
Karl Brunner
Siqvort Lindenberq

13 Edna Ulman –Marqalit institutların meydana çıxmasına qәtirib çıxaran sadalanan situasiyalarından birini
ayırmışdır:

•

resurs tәminatlılığı
bәrabәrsizlik
bәrabәr imkanlar
qeyri – formal kontraktasiya
resursdan asılılıq
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14 İnstitutların yaradılmasının әsas mәqsәdi nәdir

•

maraqlar vә ixtisaslaşma üzrә qrupların yaradılması
öz mәnafeylәrini lobbilәşdirmәk
qaydanın qorunub saxlanması vә mübadilәnin qeyri müәyyәnliyinin ixtisar edilmәsi
nadir resursları inhisarcasına әldә etmәk
istehsalın miqyaslarını artırmaq

15 Duqlas Nortun institut anlayışına tәklif etdiyi klassik tәrif aşağıdakı kimi ifadә olunur.

•

müәyyәn tәlәbatın ödәnilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş rol vә statusların mәcmusu
qaydalar, onların yerinә yetirilmәsini tәmin edәn mexanizmlәr , insanlar arasında tәkrar olunan qarşılıqlı tәsirlәri
struklaşdıran davranış normaları
fәrdi fәaliyyәtin nәzarәt olunması, azad edilmәsi vә genişlәndirilmәsi üzrә kollektiv fәaliyyәt
hökmran vә yüksәk dәrәcәdә standartlaşdırılmış ictimai vәrdişlәr
Hüquq vә vәzifәlәrә, hakimiyyәt vә toxunulmazlığa uyğun olaraq vәzifә vә mövqeyi müәyyәn edәn qaydaların
ümumi sistemi

16 İnstituta klassik tәrifi kim vermişdir

•

Ronald Kouz
Duqlas Nort
Harold Demsets
Armen Alçian
Herbert Saymon

17 Uesli Mitçel institut anlayışını belә başa düşmüşdür

•

müәyyәn tәlәbatın ödәnilmәsi üçün nәzrdә tutulmuş rol vә statuslrın mәcmusu.
hökmran vә yüksәk dәrәcәdә standartlaşdırılmış ictimai vәridişlәr
halhazırda qәbul edilmiş ictimai hәyat sistemi
fәrdi fәaliyyәtin nәzarәt olunması, azad edilmәsi vә genişlәndirilmәsi üzrә kollektiv fәaliyyәt
hüquq vә vәzifәlәrә, hakimiyyәt vә toxunulmazliğa uyğun olaraq vәzifә vә mövqeyi müәyyәn edәn qaydaların
ümumi sistemi

18 Con Kommons institut dedikdә nәyi başa düşmüşdür.

•

müәyyәn tәlәbatın ödәnilmәsi üçün nәzәzrdә tutulmuş rol vә statusların mәcmusu
fәrdi fәaliyyәtin nәzarәt olunması, azad edilmәsi vә genişlәndirilmәsi üzrә kollektiv fәaliyyәti
hal hazırda qәbul olunmuş ictimai hәyat sistemi
hökmran vә yüksәk dәrәcәdә standartlaşdırılmış ictimai vәrdişlәr
hüquq vә vәzifәlәrә, hakimiyyәt vә toxunlmazlığa uyğun olaraq vәzifә mövqeyi müәyyәn edәn qaydaların ümumi
sistemi

19 Torsteyn Veblen görә, institut anlayışlarından biri belәdir

•

müәyyәn tәlәbatın ödәnilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş rol vә statusların mәcmusu
hal hazırda qәbul edilmiş ictimai hәyat sistemi
fәrdi fәaliyyәtin nәzarәt edilmәsi, azad olunması vә genişlәndirilmәsi üzrә kollektiv fәaliyyәt
hökmran vә yüksәk dәrәcәdә standartlaşdırılmış ictimai vәrdişlәr
hüquq vә vәzifәlәrә , hakimiyyәt vә toxunulmazlığa uyğun olaraq vәzifә vә mövqeyi müәyyәn edәn qaydaların
ümumi sistemi

20 Con Roulz institut dedikdә nәyi başa düşmüşdür.

•

müәyyәn tәlәbatın ödәnilmәsi üçün nәzәzrdә tutulmuş rol vә statusların mәcmusu.
hüquq vә vәzifәlәrә hakimiyyәt vә toxunulmazlığa uyğun olaraq vәzifә vә mövqeyi müәyyәn edәn qaydaların
ümumi sistemin
fәrdi fәaliyyatın nәzarәt olunması, azad edilmәsi vә genişlәndirilmәsi üzrә kollektiv fәaliyyәt
hökmran vә yüksәk dәrәcәdә standartlaşdırılmış ictimai vәrdişlәr
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halhazırda qәbul olunmuş ictimai hәyat sistemi

21 Müәyyәn tәlәbatın ödәnilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş rol vә statusların mәcmusu instisional iqtisadiyyatın
hansı kateqoriyalarını әks etdirir.

•

formal qaydalar
institut
qeyri –formal qaydalar
kontrakt
mülkiyyәt hüquqları

22 İnstitut adi altında ümumi halda nәyin başa düşülmәsi qәbul olunmuşdur.

•

hüquq vә vәzifәlәrә, hakimiyyәt vә toxunulmazlığa uyğun olaraq vәzifә vә mövqeyi müәyyәn edәn qaydaların
ümumi sistem
müәyyәn tәlәbatın ödәnilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş rol vә statusların mәcmusu
fәrdi fәaliyyәtin nәzarәti azad olunması qenişlәndirilmәsi üzrә kollektiv fәaliyyәt
hökmran vә yüksәk dәrәcәdә standartlaşdırılmış ictimai vәrdişlәr
hal –hazırda qәbul olunmuş ictimai hәyat sistemi

23 Sazişlәr iqtisadiyyatı nәzәriyyası nümayәndәlәri tәrәfindәn bazar iqtisadiyyatı necә baxılır.

•

instisional dәyişikliklәr prizması vasitәsilә
cәmiyyәtin yarımsistemi kimi
tarazlı sistem kimi
qeyri –tarazlı sistem kimi
özözünә tәnzimlәnәn sistem kimi

24 Fransada neoinstitusionalizmdә hansı cәrayan әmәlә gәlmişdir.

•

ransaksiya xәrclәri
sazişlәr iqtisadiyyatı
mülkiyyәt hüquqları nәzәriyyәsi
ictimai seçim
iqtisadi tәşkilatlar nәzәzriyyәsi

25 Hansı ölkәdә neoinstitusional sazişlәr iqtisadiyyatı cәrәyanlardan biri kimi meydana çıxdı

•

ABŞ
Fransa
Böyük Britaniya
Avstriya
Almaniya

26 Neoinstitusionalizmdә sazişlәr iqtisadiyyatı cәrәyanlarlan biri kimi hansı illәrin hüdudunda meydana
çıxmışdır.

•

19902000 ci illәr
19801990 ci illәr
19601970ci illәr
19501960cı illәr
19701980 ci illәr

27 Hansı nәzәriyyәnin әsas nümayәndәlәrindәn biri Loran Tevenodur.

•

iqtisadi tәşkilatları
sazişlәr iqtisadiyyati
mülkiyyәt hüqüqları
içtimai seçim
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transaksiya xәrclәri

28 Sazişlәr iqtisadiyyati nәzәriyyәsinin әsas nümayәndәlәri kimi aşağıdakı iqtisadçıları hesab etmәk qәbul
olunmuşdur.

•

Riçard Nelson
Loran Tevenoe
Herbert Saymon
Harold Demsets
Ceyms Byukenen

29 Köhnәliklәrin sabitliyi sәbәblәri nәdәn ibarәtdir:

•

firmanın struktur ierarxiyasında
onların әvәz edilmәsi üçün böyük mәsrәflәr tәlәb olunur
qanunvericilik baryerlәrindә
opportunist davranış nәticәsindә
qәbul edilmiş qәrarların mexanizmlәrindә

30 Davranışın sabit stereotiplәri nәyi әks etdirir?

•

formal qaydalar
köhnәliklәr
adәtlәr
qeyriformal qaydalar
әnәnәlәr

31 Mühafizәkarlıqlar (köhnәliklәr) bunu bildirir:

•

formalar,qaydalar
davranışın sabit stereotiplәri
daxili vә xarici kontraktlar sistemi
transaksiya xәrclәrinin müәyyәn tipi
firmanın nizamnamәsi, onun tәlimatları vә müddәaları

32 ”İnstitutların konqruentliliyi” prinsipi nәyi bildirir?

•

formal vә qeyriformal institutların birbirini tamamlaması prinsipi
formal vә qeyriformal qaydaların o cümlәdәn hәm dә onların da dәyişikliklәrinә dәxli olan uyğunluq prinsipi
formal vә qeyriformal institutların tabeçiliyi prinsipi
formal vә qeyriformal institutların qarşılıqlı tәsir prinsipi
formal vә qeyriformal institutların birbirini әvәz etmәsi prinsipi

33 Qeyriformal qaydalar ifadә edir:

•

tәsәrrüfat fәaliyyәtinin müxtәlif sferalarını tәnzimlәyәn lokal tәlimatlar, qaydalar, normalar vә standartlar
adәtlәr, әnәnәlәr
ARnin mәcәllәlәri
ARnin qanunları
dövlәtin qanunaltı normativ aktları

34 Formal qaydalar ifadә edir:

•

insanın adamların müәyyәn sosial qrupa mәxsusluğunu әks etdirәn kütlәvi mәdәniyyәt qaydaları
dövlәtin konkret qanunları vә normativ aktları
dinietik normalar
adәtlәr, әnәnәlәr
vәrdişlәr, qәrarlaşmış davranış stereotiplәri

5/100

22.12.2016

35 İnstitusional mühüt vә ya sözün dar mәnasında institutlar nәyi ifade edir.

•

Bazis iqtisadi qanunları
insanlar arasinda siyasi. sosial vә hüquqi qarşılıqlı tәsir çәrçivәlәrinin yaradan “oyun qaydaları” mәcmusu, yaxud
qaydalar, normalar vә sanksiyalar
iqtisadi subyektlәr arasında üfiqi tәsәrrüfat әlaqәlәri
iqtisadi subyektlәr arasında şaquli tәsәrrüfat әlaqәlәri
ayrıayrı fәrdlәr aradında transaksiya xәrclәrinin azadılmasına yönәdilmiş müqavilәlәr

36 Ayrı ayrı fәrdlәr arasındakı transaksiya xәrclәrini azaldılmasına yönәldilmiş müqavilәlәr nәyi ifadә edir?

•

formal qaydalar
institusional sazişlәr
qeyriformal qaydalar
xarici effektlәr
mülkiyyәt hüqüqları

37 Mülkiyyәt hüqüqları cәmiyyәt nöqteyinәzәrindәn belә çıxış edir:

•

Q.Qossenin birinci vә ikinci qanunları;
ayrı ayrı agentlәr arasındakı münasibәtlәri nizamlayan oyun qaydaları;
dövlәtin iqtisadi siyasәtinin әsas istiqamәtlәri vә prioritetlәri;
bu vә ya digәr resurs üzrә qәrarların qәbul edilmәsi sәlahiyyәtlәrinin dәsti;
ümumi nadirlik qanunu;

38 Nemәtlәrin mövcud olması ilә әlaqәdar meydana çıxan vә onların istifadәsinә dәxli olan insanlar
arasındakı sanksiyalaşlırılmış davranış münasibәtlәri institusional iqtisadiyyatın hansı kateqoriyasını әks
etdirir:

•

formal qaydalar;
mülkiyyәt hüqüqları;
kontrakt münasibәtlәri;
xarici effektlәr;
transanksiya xәrclәri;

39 Neoinstitusionalistlәr tәrәfindәn mülkiyyәt hüqüqları aşağıdakı kimi başa düşülür:

•

Mayorat prinsipi üzrә ötürülәn tәyin olunmuş mirasvarislik hüquqları
insanlar arasında nemәtlәrin mövcudluğu ilә әlaqәdar vә onların istifadәsilә dәxli olaraq meydana çıxan
sanksiyalaşdırılmış davranış münasibәtlәri
mütәşәkkil cinayәtkar qrupların tәyin etdiyi normalar vә qaydaları
müәyyәn sosial mühitdә (ailә, partiya,әmәk kollektivi) qәbul olunmuş davranış münasibәtlәrinin qeyriformal
normaları
bütün tәsәrrüfatçılıq subyektlәrinin iqtisadi azadlıq vә bәrabәr imkanları prinsiplәri

40 Neoinstitusionalizm nöqteyinәzәrindәn iqtisadi agentlәrin davranışına aşağıdakı cәhәtlәr xasdır:

•

mәsrәflәrin minimumlaşdırılması prinsipi;
mәhdud sәmәrәlilik vә opportunizm;
tam sәmәrәliliyә cәhd;
mütlәq sәmәrәlilik;
faydalılığın maksimumlaşdırılması prinsipi;

41 Tәkamül neoinstitusionalizm nәzәriyyәsinin әsas müddәalarına aşağıdakı bәndlәrdәn biri aid deyil:

•

firmanın tәsәrrüfat inkişafında mühafizәkarlıq anlayışı
mәhz müәyyәn tip firma üçün sәciyyәvi olan kontrakt normaları
tarixi vaxtın rolunun nәzәrә alınması
iqtisadi dәyişikliklәrin tәdqiqini xüsusi vurğulamaq
bioloji anologiyaların aparılması
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42 Riçard Nelson hansı nәzәriyyәnin әsas nümayәndәlәrindәn biridir?

•

iqtisadi tәşkilatlar
tәkamül neoinstitusionalizmi
mülkiyyәt hüqüqları
içtimai seçim
transaksiya xәrclәri

43 Tәkamül neoinstitusionalizm nәzәriyyәsinin әsas nümayәndәlәri kimi aşağadakı iqtisadçıları hesab etmәk
qәbul olunmuşdur:

•

Riçard Pozner
Riçard Nelson
Herbert Saymon
Harold Demsets
Ceyms Byukenen

44 İqtisadiyyat tarixinә yeni iqtisadi tarix nәzәriyyәsi nümayәndәlәri hansı mövqelәrdәn baxırdılar.

•

qeyriformal qaydalarda tәsbit olunmuş adәt vә әnәnәlәr
institusional dәyişikliklәr
millietnik xüsusiyyәtlәr
ümumi tarixi proses
iqtisadi inkişaf templәri

45 Robert Foqel hansı nәzәriyyәnin әsas nümayәndәlәrindәn biridir?

•

iqtisadi tәşkilatlar
yeni iqtisadi tarix
mülkiyyәt hüqüqları
içtimai seçim
transaksiya xәrclәri

46 Yeni iqtisadi tarix nәzәriyyәsinin әsas nümayәndәlәri kimi aşağıdakıları hesab etmәk qәbul olunmuşdur:

•

Riçard Pozner
Robert Foqel
Herbert Saymon
Harold Demsets
Ceyms Byukenen

47 Amеrika institusiоnalistlәri qәbul еdirlәr.

•

iqtisadiyyatın inkişafında dövlәtin tәdric еdilmәsini
iqtisadiyyata dövlәtin müdaхilә еdilmәsinin zәruriliyi
iqtisadi inkişafın әsas istiqamәtlәrinin müәyyәn еdilmәsindә inhisarların üstünlüyünü
iqtisadi prоsеslәrin idarә еdilmәsindә dövlәtin hәllеdici rоlunu
iqtisadi tәrәqqidә maliyyә kapitalının başlıca rоlunu

48 T.Bеblеnin, C. Kоmmоnsun, U.Mitçеllin әsәrlәrindә aşağıdakı ümumi cәhәtlәri göstәrmәk оlar.

•

«ali tәbәqәnin» tәnqidi
iqtisadi tsiklin öyrәnilmәsi
adәtlәrә әsaslanan, davranış mоdеli
tranmaksiоn хәrclәrin tәhlil еdilmәsi
dövlәtin iqtisadi fәaliyyәtinin araşdırılması

49 Müasir «köhnә» vә «yеni» institualizmin әsas fәrqlәri.
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•

bütün cavablar düzdür
cәmiyyәtә vahid tam halında baхılması
institutların hәllеdici rоlu vә оnların cәmiyyәtin inkişafına tәsiri
iqtisadi tәhlildә «transaksiоn хәrclәr» katеqоriyasını «institut» katеqоriyası ilә bәrabәr istifadә еtmәsi
amеrika institualizslәrinәsәrlәrindә fоrmalaşan әsas müddalar

50 «Köhnә» institualizmin әsas katеqоriyasına aiddir.

•

dövlәt
institutlar
sоn hәdd faydalığı
transaksiоn хәrclәr
istеhsal amillәri

51 İnstitualizmin banisi әnәnәvi оlaraq hеsab еdilir.

•

U.Mitçеll
T.Bеblеn
D.Nоrt
R.Kоuz
О.Ulyamsоn

52 İnstitusionalizmin marksizmdәn fәrqi nәdәdir?

•

әmәk dәyәr nәzәriyyәsini qәbul etmәmәk;
sadalananların hamısında.
xalis kapitalizmin deyil, qarışıq iqtisadiyyatın öyrәnilmәsi;
cәmiyyәtin inkişafı tәkamül yolu ilә gedir;
kommunizm modelinә tәnqidi yanaşma;

53 İnstitusionalizm vә marksizmin oxşar әlamәtlәrinә nә aiddir?

•

sadalananların heç biri aid deyil.
sadalananların hamısı aiddir;
insan, cәmiyyәt onu necә edirsә, elәdir;
cәmiyyәtin sosialiqtisadi quruluşu tarixi sәciyyә daşıyır;
cәmiyyәtin sosialiqtisadi quruluşu cәmiyyәtdә nemәtlәrin müәyyәn istehsal, bölgü, mübadilә vә istehlakı
formaları ilә bağlıdır;

54 İnstitusionalizmdәki institut anlayışı marksizmdәki hansı anlayışa yaxındır?

•

ictimaiiqtisadi formasiya.
istehsal münasibәtlәri;
әmәk dәyәri;
mәhsuldar qüvvәlәr;
izafi dәyәr;

55 F.Mirovski modelinin әsas ideyası nәdәn ibarәtdir?

•

xarici effektlәrin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәmәsinin zәruriliyindә.
bundadır ki, insan vә tәbiәt inkişaf prosesindә birbirinә tәsir edirlәr;
cәmiyyәtin hәyatında institutların xüsusi rolunda;
praqmatik yanaşmanın üstünlüyündә;
mülkiyyәt hüquqularının spesifikasiyasının zәruriliyindә;

56 Sosialiqtisadi inkişaf prosesini tәdqiq etmәk üçün «DMD burulğan» modelini kim tәklif etmişdir?

•

Ceyms;
F.Mirovski.
8/100

22.12.2016

K.Eyres;
C.Xocston;
Ç.Pirs;

57 İnstitusionalizm fәlsәfәnin hansı istiqamәtinә daha yaxındır?

•

materializm.
praqmatizm;
utopizm;
dialektika;
Empirizm;

58 Praqmatizm fәlsәfәsinin әsas müddәalarını birinci kim vermişdir?

•

F.Mirovski;
K.Eyres;
C.Xecston;
U.Mitçell.
Ç.Pirs;

59 Hansı elmi istiqamәt insanın davranışını hәm istehsalda, hәm dә istehlakda fasilәsiz proses kimi nәzәrdәn
keçirir?

•

sadalanan istiqamәtlәrin hamısı.
әnәnәvi institusionalizm;
marksizm;
neoinstitusionalizm;
neoklassik;

60 İnsanın mәhdud resurslar şәraitindә seçim anında davranışını öyrәnәn elmi istiqamәt necә adlanır?

•

sadalanan istiqamәtәrin heç biri.
neoinstitusionalizm;
marksizm;
әnәnvi institusionalizm;
sadalanan istiqamәtlәrin hamısı;

61 İnstitusionalistlәr nәyi «resursların resursu» adlandırırlar?

•

әmәyi;
texnologiyanı.
torpağı;
enerji daşıyıcılarını;
pulu;

62 İnstitusionalizmdә iqtisadiyyatda nәyin xüsusi rolunun öyrәnilmәsinә xüsusi diqqәt yetirilir?

•

maliyyәnin.
texnologiyaların;
kapitalın;
әmәyin;
tәbii resursların;

63 Fәrdin arzu vә istәklәrinin fәrdin mövcud olduğu iqtisadi sistemin mәdәni vә sosial xüsusiyyәtlәrinin әksi
olduğunu bildirәn fikir hansı elmi istiqamәt üçün sәciyyәvidir?

•

sadalananların heç biri üçün.
әnәnәvi institusionalizm;
yeni institusional iqtisadiyyat;
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neoinstitusionalizm;
keynsçilik;

64 Neoinstitusionalizmdәn fәrqli olaraq әnәnәvi institusionalizm:

•

әnәnәvi institusionalizm vә neoinstitusionalizm heç nә ilә fәrqlәnmirlәr.
iqtisadiyyatı daha geniş vә realistik nәzәrdәn keçirir;
iqtisadi münaqişәlәri nәzәrdәn keçirir;
«institut anlayışından istifadә etmir;»
fәrdlәrin fәaliyyәtinin mәhdudlaşdırılmasına yönümlәnib;

65 Neoinstitusionalizm hansı elmә daha yaxındır?

•

heç birinә.
hüquqşünaslıq;
fәlsәfә;
klassik iqtisadi nәzәriyyә;
tarix;

66 «Neoinstitusionalizm» terminini ilk dәfә kim işlәtmişdir?

•

U.Mitçell;
A.Qraçi.
K.Eyres;
C.Xocson;
C.Dyui;

67 Qeyriinstitusional istiqamәtli iqtisadi әdәbiyyatda özünә yer almış «yalançı alternativlәrә» nә aid deyil?

•

sadalananların hamısı aiddir.
institutların formal vә qeyriformala bölünmәsi;
idrak metodları kimi induksiya vә deduksiyanın qarşıqarşıya qoyulması;
iqtisad elminin pozitiv vә normativә bölünmәsi;
iqtisadiyyatda statika vә dinamikanın qarşıqarşıya qoyulması;

68 Kim institusionalizmi XXİ әsrin iqtisad elmi adlandırmışdır?

•

U.Mitçell.
C.Xodjson;
C.Dyui;
F.Mirovski;
T.Veblen;

69 İqtisad elminin «budәt» adlanan istiqamәtlәrini nә birlәşdirir?

•

bu istiqamәtlәri heç nә birlәşdirmir.
onların neoklassik istiqamәtә qarşıdurması;
elmitexniki tәrәqqinin öyrәnilmәsi;
tarixi yanaşma;
onların hamısı marksizmdәn törәmәdir;

70 Praqmatizm fәlsәfәsinin özәl әlamәtlәrinә nә aid deyil?

•

sadalananların hamısı aiddir.
inqilabi ideyaların tәbliği;
Hegl dialektikasının sonrakı inkişafı;
insan fәaliyyәtinin bütün şüur formalarının әsası kimi dәrki;
Dekart fәlsәfәsinin inkarı;
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71 İnstitusionalizmin yaranmasının ilkin şәrti nә olmuşdur?

•

XX әsrdәki sürәtli texniki vә iqtisadi tәrәqqi.
birinci dünya müharibәsi;
XX әsrdә sosialist tәsәrrüfat sisteminin meydana gәlmәsi;
iqtisadi böhran vә 19291932ci illәrin depressiyası;
ikinci dünya müharibәsi;

72 Nә ictimai vә iqtisadi elmlәrdә yeni nәzәriyyәlәrin yaranması üçün mühüm şәrt deyil?

•

sadalananların heç biri aid deyil.
sadalananların hamısı aiddir;
mövcud nәzәri konsepsiyalar;
yaranmış ictimaiiqtisadi vәziyyәt;
yeni nәzәriyyәnin әvvәlki nәzәriyyәlәrә vә ictimaiiqtisadi vәziyyәtә münasibәti;

73 «İqtisadi nәzәriyyәnin rekonstruksiyası» ideyası nә vaxt yaranmışdır?

•

XXI әsrdә.
XX әsrin 7080ci illәrindә;
XX әsrin 5060cı illәrindә;
XX әsrin 30cu illәrindә;
XX әsrin әvvәllәrindә;

74 İqtisadiyyatın institusional inkişafının әsasında hәr şeydәn öncә texnoloji dәyişikliklәrin durması ideyası
hansı müәlliflәrә mәxsusdur?

•

Marks, Keyns;
Frimen, Dosi;
Mitçell, Qelbreyt;
Kommons,Veblen;
Nort, Alle;

75 İnstitusionalizmin sırf Amerika elmi istiqamәti olması fikrini hansı alim tәkzib etmişdir?

•

C.Qobson.
K.Eyres;
K.Marks;
A.Marşall;
T.Veblen;

76 Hansı elmi istiqamәt «büdәt» adlananlara aid deyil?

•

tәkamül nәzәriyyәsi.
neoklassik
marksizm;
institusionalizm;
postkeynsçilik;

77 «Köhnә» institusiоnalizm vә nеоinstitusiоnalizm arasında ümumi оlanı göstәrin.

•

dоğru cavab yохdur
adәtlәr әsasında fәrdlәrin davranışının tәhlili, cәmiyyәtdә baş vеrәn hadisә vә prоsеslәrin tәdqiqindә «institut»
katеqоriyasının istifadәsi
ictimai prоssеslәrin iqtisadi nәticәlәrә tәsiri
sоsial agеntlәr baхımından iqtisadiyyatın öyrәnilmәsi
cәmiyyәtdә davranış mоdеllәrinin tәhlili vә оnların sistеm әsasında fоrmalaşması

78 Nеоinstitusiоnalizmin (yеni institusiоnalizmin) tәrifini göstәrәn cavab.
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•

düzgün cavab yохdur
institutların rоlunun vә оnların rasiоnal prinsiplәri vә individualizm (fәrdiyyәçilik) mеtоdоlоgiyası әsasında
tәsәrrüfata tәsirinin iqtisadi tәhlili
sоsial agеntlәrin stеrcоtiplәri baхımından iqtisadi davranışların öyrәnilmәsi
sәrvәt haqqında еlmin, ictimai tәsәrrüfatın tәşkilinin sәmәrәli fоrmasının aхtarışı haqqında
nеmәtlәrin istеhsalı, bölgüsü, mübadilәsi vә istеhlak prоsеsindә siniflәr arasında оbyеktiv iqtisadi münasibәtlәr
sistеmi haqqında

79 İnstitusiоnalizm әsaslanır.

•

bütün cavablar dоğrudur
cәmiyyәtin insanlarının, idarәеtmә institutlarının vә hüquqların öyrәnilmәsi
fәaliyyәtlәr baхımından hәr hansı sоsial hadisәlәrin öyrәnilmәsi
iqtisadi kәmiyyәtlәr arasında asılılıqların yaranması baхımından iqtisadi hadisәlәrin öyrәnilmәsi
iqtisadi davranışın әn yaхşı vasitәsi kimi еhtiyatlılığın öyrәnilmәsi

80 Mеtоdоlоji fәrdiyyәçilik (individualizm).

•

kоnstitusiya qaydalarının yеrinә yеtirilmәsi ilә әlaqәdar gözlәnilәn mübadilәlәr
tәhlil оlunan hәr bir şеy fәrdin tәsiri ilә baş vеrir, fikrinә әsaslanan, әmәl
pоzulduğuna görә cәzalandırılan davranış mоdеli
bir qrup adamın müstәsna hüququ оlan mülkiyyәt rеjimi
mәlumatların işlәnmәsi üzrә iqtisadi agеntlәrin imkanlarının mәhdudluğu

81 İnstitusiоnal iqtisadiyyat öyrәnir.

•

dayanıqlı iqtisadi inkişafın tәmin еdilmәsi prоblеmlәrini
оyun qaydalarının sәmәrәli hәllin tapılmasına tәsirini
dövlәtin iqtisadi siyasәtinin makrоiqtisadi sәviyyәdә hәyata kеçirilmәsi istiqamәtlәri vә mехanizmini
mәhdud iqtisadi еhtiyatlarla mәqsәdlәrin uyğunluğu baхımından insanların davranışını
makrоiqtisadiyyatda mәhdud еhtiyatlar şәraitindә sәmәrәliliyin yüksәldilmәsi

82 İnstitusiоnal iqtisadiyyatın öyrәnilmә prеdmеti nәdir.

•

makrоiqtisadi tarazlığın tәmin оlunması prоblеmi, iqtisadiyyatda kәskin tsikli tәrәddüdlәrin qarşısını alan,
işsizliyin lәğv еdilmәsi vә stabillәşmә tәdbirlәrinin hәyata kеçirilmәsi
mikrо vә makrоsәviyyәdә iqtisadi siyasәtin fоrmalaşması vә qәrarların qәbul еdilmәsi sahәsindә fоrma vә qеyri
fоrmal institutların rоlu
dövlәtin iqtisadi siyasәtinin makrоsәviyyәdә mехanizmlәri vә rеallaşması istiqamәtlәri
rеsursların mәhdudluğu şәraitindә mikrоsәviyyәdә sәmәrәliliyin artırılması prоblеmi
iqtisadi inkişafın dayanıqlığının tәmin еdilmәsi prоblеmi, tәsәrrüffat subyеktlәrinin rеntabеlli inkişafına nail
оlunması

83 C. Qelbreytin «Yeni institusional cәmiyyәt» kitabı hansı ildә çap edilib?

•

1951.0
1967.0
1927.0
1899.0
1934.0

84 Kim ilk dәfә «texnostruktur» anlayışını istifadә edib?

•

C.Kommons
R.Kouz
U.Mitçell
C.Qelbreyt
D.Nort

85 Göstәrilәn alimlәrdәn kim yeni institusional iqtisadiyyat axınının nümayәndәsi hesab edilir?
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•

D.Nort
Q.Saymon
R.Kouz
C.Qelbreyt
T.Beblen

86 Aşağıdakı nәzәriyyәlәrdәn institusionalizmin istiqamәtinә aid olmayanını göstәrin:

•

optimal müqavilәsi
natamam rasionallıq nәzәriyyәsi
ictimai seçim nәzәriyyәsi
mülkiyyәt hüququ nәzәriyyәsi
transaksion xәrclәr nәzәriyyәsi

87 Göstәrilәn alimlәrdәn kim institusionalizmin II inkişaf mәrhәlәsinin nümayәndәlәrinә aiddir.

•

D.Nort
C.Qelbreyt
C.Byükenen
R.Kouz
T.Beblen

88 Göstәrilәn alimlәrdәn kim institusionalizmin I inkişaf mәrhәlәsinә aid deyil.

•

B.Klark
R.Kouz
C.Kommons
T.Beblen
U.Mitçell

89 İnstitusional iqtisadiyyatın müasir axınlarına aiddir.

•

bütün deyilәnlәrә aiddir
neoinstitusionalizm vә yeni institusional iqtisadiyyat
marjinalizm vә neoinstitusionalizm
marksizm vә merkantilizm
merkantilizm vә ya yeni institusional iqtisadiyyat

90 İqtisad elminin institusional istiqamәtinin ilk elmi әsәri aşağıdakı kitab hesab edilir.

•

U.Mitçellin «İqtisadi nәzәriyyәnin tiplәri haqqında mühazirә»
T.Beblenin «Tüfeyli sinfin nәzәriyyәsi»
C.Kommonsun «İnstitusional iqtisadiyyat»
C.Qelbreytin «Yeni institusional cәmiyyәt»
R.Kouzun «Firmanın tәbiәti»

91 İqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәti ilә institusional iqtisadiyyat daha az әlaqәlidir?

•

marjinalizmlә
merkantilizmlә
tarixi mәktәblә
marksizmlә
riyazi mәktәblә

92 İnstitusional iqtisadiyyat nәyi öyrәnir?

•

ali tәhsil sahәsini
iqtisadi davranış qaydalarını
istehsal xәrclәrini
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milli iqtisadiyyatın inkişaf yollarını
beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәri

93 İnstitusionalizmin sosial hüquqi istiqamәtinin yaradıcısını göstәrin:

•

J.B.Sey
C. Kommons
T.Veblen
U. Mitçel
P.Samuelson

94 İnstitusionalizmin sosialpsixoloji istiqamәtinin yaradıcısını göstәrin:

•

J.B.Sey
T.Veblen
C. Kommons
U. Mitçel
P.Samuelson

95 İnstitusionalizmin empirik vә ya konyunkturstatistik istiqamәtin yaradıcısını göstәrin:

•

J.B.Sey
U. Mitçel
C. Kommons
T. Veblen
P. Samuelson

96 İnstitusionalizmin daxilindә onun ideoloqlarının baxdıqları mәsәlәlәr dairәsilә tamamilә fәrqlәnәn neçә
istiqamәt mövcuddur:

•

6 istiqamәt
3 istiqamәt
4 istiqamәt
2 istiqamәt
5 istiqamәt

97 ABŞda institusionalizmin әsas yaradıcısı:

•

A.Smit
K.Marks
T.Veblen
P.Samuelson
D.Rikardo

98 İnstitusionalizm bir iqtisadi istiqamәt kimi ilk dәfә harada formalaşıb?

•

Böyük Britaniyada
ABŞda
Keçmiş SSRİdә
Rusiyada
ÇXRda

99 İqtisadi nәzәriyyәdә institusionalizm nә zaman yaranmışdır?

•

XXI әsrin әvvәllәrindә
XIX әsrin axırı vә XX әsrin әvvәllәrindә
XVIIәsrdә
XV  XVI әsrlәrdә
XVIII әsrin sonunda
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100 Neoinstitusionlizmin әn görkәmli nümayәndәlәrinә aiddir

•

Fridrix fon Xayek
Oliver Uilyamson
Con Kommons
Con Kennet Qelbreyt
Uesli Mitçell

101 Neoinstitusionalizmin әsas konsepsiyasına aşağıdakı nәzәriyyә aid deyil

•

razılaşmalar iqtisadiyyatı nәzәriyyәsi
sahәlәrarası balans nәzәriyyәsi
yeni iqtisadi tarix nәzәriyyәsi
ictimai seçim nәzәriyyәsi
tәkamüllü neoinstitusionalizm nәzәriyyәsi

102 Neoinstitusionalizmin әsas konsepsiyasına aşağıdakı nәzәriyyә aid deyil

•

iqtisadi hüquq nәzәriyyәsi
özözünә tәnzimlәnәn bazar nәzәriyyәsi
transaksiya xәrclәri nәzәriyyәsi
mülkiyyәt hüququ nәzәriyyәsi
iqtisadi tәşkil nәzәriyyәsi

103 Neoinstitusionalistlәr iqtisad elmindә aşağıdakı istiqamәtin tәdqiqatlarının bazis müddәalarını tәnqid
etmişlәr

•

monetarist
neoklassik
keynsçi
klassik
merkantilist

104 Neoinstitusionalizmin sәlәflәrinә aşağıdakı mәktәbin (istiqamәtin) iqtisadçıları aiddir

•

monetarist
Avstiya
klassik
keynsçi
merkantilist

105 Neoinstitusionalizm bu istiqamәtin aşağıdakı nümayәndәsinin әsәrindә öz başlanğıcını tapır

•

Fridrix fon Xayek
Ronald Kouz
Con Kommons
Con Kennet Qelbreyt
Uesli Mitçell

106 “Köhnә” institusionalizmin әn tanmmış üzvünә aiddir

•

Qerbert Saymon
Torsteyn Beblen
Ronald Kouz
Armen Alçian
Duqlas Nort

107 İnstitusionalizmin meydana gәlmәsi aşağıdakı iqtisadi mәktәblә (istiqamәtlә) әlaqәdardır
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•

merkantilist
tarixi
keynsçi
Avstriya
klassik

108 Köhnә institusionalizm aşagıdakı әsrlәrin hüdudunda yaranmışdır

•

XX  XXI
XIX  XX
XVII  XVIII
XVI  XVII
XVIII  XIX

109 İnstitusionalizmi nәzәrdәn keçirdikdә onun inkişafında iki mәrhәlәni fәrqlәndirirlәr

•

radikal vә liberal
köhnә vә yeni
әnәnәvi vә müasir
ilkin vә sonrakı
klassik vә liberal

110 Alimlәrdәn kim ilk dәfә olaraq elmi dövriyyәyә resursların spesifikliyi anlayışını daxil etmişdir:

•

Uesli Mitçell
Qeri Bekker
Harold Demsets
Armen Alçıan
Con Kommons

111 Opportunist davranış tәhlükәsi buna gәtirib çıxarır

•

әlverişsiz secim
hәr iki tәrәf üçün transaksiya xәrclәrinin artmı
xarici effekt
“bazrın uğursuzluğu”
mәnavi risk

112 Әlverişsiz nәticәdәn sığortanın tәqdim olunması hesabına agentә yaxşı işә stimullar yaratmaq üçün hansı
kontraktı bağlamaq zәruridir:

•

eksplisit kontrakt
qarışıq kontrakt
münasibәt kontraktı
implisit kontrakt
stimullaşdırıcı kontrakt

113 Qarışıq kontraktların bağlanması nәyi nәzәzrdә tutur.

•

agentin öz fәaliyyәtinin nәticәlәrindә iştirakı
agentә yaxşı isә görә әlverişsiz nәticәdәn sığorta verilmәsi hesabına stimulların yaradılması
agent tәrәfindәn daha sәrt şәrtlәrin könüllü qәbul edilmәsi
qabaqcadan görünmәyәn vәziyyәtlәrә çevik reaksiya vermәk imkanı
kontraktdan sonrakı opportunizmә görә öhdәlik vә sanksiyaların mükәmmәlliyi

114 Agentin öz fәaliyyәtinin nәticәsindә iştirakı üçün hansı kontraktın bağlanması zәruridir.

•

eksplisit kontrakt
stimullaşdırıcı kontrakt
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münasibәt kontraktı
implisit kontrakt
qarışıq kontrakt

115 Prinsipal vә agenti birlәşdirmәk üçün hansı kontraktın bağlanması zәruridir.

•

eksplisit kontrakt
stimullaşdırıcı kontrakt
münasibәt kontraktı
implisit kontrakt
qarışıq kontrakt

116 Stimullaşdırıcı kontraktların bağlanmasını nә tәlәb edir

•

agentә yaxşı isә görә әlverişsiz nәticәdәn sığorta verilmәsi hesabına stimulların yaradılması
agentin öz fәaliyyәtinin nәticәlәrindә iştirakı
agent tәrәfindәn daha şәrt şәrtlәrin könüllü qәbul edilmәsi
qabaqcadan gözünmәyәn vәziyyәtlәrә çevik reaksiya vermәk imkanı
kontraktdan sonrakı opportunizmә görә öhdәliklәrin vә sanksiyaların mükәmmәlliyi

117 Sadalananlardan nә mәnәvi risklә mübarizә üsullarına aid deyil:

•

“ özun et” prinsipi
mülkiyyәtin strukturunun dәyişdirilmәsi
implisit kontraktlar
agent tәzәlindәn daha sәrt şәrtlәrin könüllü qәbul edilmәsi
tәşkilatı yenidәn qurma

118 Sadalananlardan nә mәnәvi risklә mübarizә üsullarına aid deyil.

•

agentin fәaliyyәtin nәticәlәrindә iştirakı
eksplisit kontraktlar
qarışıq kontraktlar
”özün et” prinsipi
stimullaşdırıcı kontraktlar

119 Sadalananlardan nә mәnәvi riskin sәviyyәsinin azaldılması üsullarına aid deyil.

•

agentlәr arasında rәqabәtin yaranması
siqnalın verilmәsi vә әlәkdәn keçirilmәsi
fond bazarı vә qovuşma vә udma bazarı mexanizmi vasitәsilә nәzarәt
agentin fәaliyyәtlәrinә nәzarәt
agent haqqında informasiyanın әlavә mәnbәlәrinin axtarışı

120 Sadalananlardan nә agent münasibәtlәri xәrclәrinә aid deyil.

•

qalıq itkilәri
qarşılıqlı tәsirin tәşkılınә ilkin mәsrәflәr
prinsipalın nәzarәt xәrclәri vә onun tam mәlumatlılığı şәraitindә agentin fәaliyyәtinin prinsipalın qәrarlarından
kәnarlaşması ilә bağlı sonrakı itkilәr
daha sәrt şәrtlәrin qәbulu ilә bağlı icraçının xәrclәri
prinsipal tәrәfindәn nәzarәt xәrclәri

121 Agent münasibәtlәri probleminin meydana çıxması sәbәbi nәdir.

•

opportunist davranış
informasiya asimmetriyası
mәnәvi risk
xarici effektlәr
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әlverişsiz seçim

122 “Prinsipial agent” probleminin meydana gәlmәsi sәbәbi nәdir.

•

opportunist davranış
informasiya asimmetriyası
mәnәvi risk
xarici effektlәr
әlverişsiz seçim

123 Agent münasibәtlәri probleminin sinonimini göstәrin.

•

opportunist davranış
“prinsipal  agent” problemi
“bazarın uğursuzluğu”
“dövlәtin uğursuzluğu”
xarici effektlәr

124 “Prinsipial agent” probleminin sinonimini göstәrin.

•

opportunist davranış
agent münasibәtlәri problemi
“bazarın uğursuzluğu”
“dövlәtin uğursuzluğu”
xarici effektlәr

125 Hansı iqtisadi fenomenin xüsusi halı agent münasibәtlәri problemidir.

•

öz maraqlarının dalınca getmәk
mәnәvi risk
lobbilәşdirmә
zor, şantaj vә aldatmaq yolu ilә pul qopartma
әlverişsiz seçim

126 Hansı iqtisadi fenomenin xüsusi halı “prinsipial agent” problemidir.

•

öz maraqlarının dalınca getmәk
mәnәvi risk
lobbilәşdirmә
zor, şantaj vә aldatmaq yolu ilә pul qopartma
әlverişsiz risk

127 Mәnәvi riskin xüsusi bir halı olan problem necә adlanır.

•

opportunist davranış
“prinsipal  agent”
“bazarın uğursuzluğu”
“dövlәtin uğursuzluğu”
xarici effektlәr

128 İnsan kapitalı vә pul hansı tip resursa nümunәdir.

•

orta dәrәcәli spesfik
plastik
qeyrispesifik
interspesifik
ümumi tәyinatlı

129 Sadalanan resurslardan hansı daha plastikdir.

•
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•

insan kapitalı vә pul
fiziki kapital vә biliklәr
maliyyә vә intellektual kapital
dövriyyә kapitalı vә yeraltı sәrvәtlәr
әsas kapital vә әmәk

130 Mәqsәdli tәtbiqinә nәzarәtin çәtinliyi zamanı istifadәsinin böyük miqdarda üsullarına malik olan
resurslar necә adlanır.

•

orta dәrәcәli spesifikliyә malik resurs
plastik resurs
qeyrispesifik resurs
interspesifik resurs
ümumi tәyinatlı resurs

131 Hansı resurslar plastik adını daşıyır.

•

ümumi tәyinatlı resurslar
onların mәqsәdlı tәtbiqinә nәzarәtin çәtinliyi zamanı istifadәsinin böyük miqdarda üsullarına malik
qeyrispesifik üsullar
interspesifik üsullar
orta dәrәcәli spesifikliyә malik resurs

132 Harada (hansı sferalarda ) mәnәvi riskә rast gәlinir.

•

maliyyә bazarında
bütün bazarlarda vә iqtisadiyyatın bütün sferalarında
ictimai nemәtlәr bazarında
daşınmaz әmlak bazarında
әmtәә vә xidmәtlәr

133 Sadalananlardan nәyin mәnәvi riskin meydana gәlmәsi şәrti olmadığını göstәrin.

•

icraçı sifarişçinin mәnafeyi ziddinә olaraq öz xüsusi maraqlarını güdür
sifarişçi icraçının fәaliyyәtinin әlverişsiz nәticәlәrindәn sığortalanmışdırlar
icraçılar öz fәaliyyәtlәrinin әlverişsiz nәticәlәrindәn sığortalanmışdır
icraçı vә sifarişçinin maraqlar üstüstә düşmür
sifarişçi tam nәzarәti vә tәkmil mәcbur etmәni hәyata keçirmәk iqtidarında deyildir

134 Mәnәvi risk nәyin nәticәsindә meydana çıxır.

•

kontraktların müxtәlif tiplәrinin mövcud olması
kontraktların qeyrimüәyyәnliyi vә natamamlığı
transaksiya xәrclәrindәki fәrqlәr
mülkiyyәt hüquqları rejimlәrindәki fәrqlәr
resursların spesifikliyi

135 Kontraktlar iqtisadi nәzәriyyәsindә әlverişsiz seçim probleminin hәllinin hansı strategiyasını
fәrqlәndirirlәr.

•

öz maraqlarının dalınca getmәk vә sabotaj
siqnalın verilmәsi vә әlәkdәn keçirimә
informasiyanın tәhrif olunması vә çaşdırılma
zor, aldatmaq, şantaj yolu ilә pul qopartma vә işdәn boyun qaçırma
lobbilәşdirmә vә opportunizm

136 Kontraktlar iqtisadi nәzәriyyәsindә әlverişsiz seçim probleminin hәllinin neçә strategiyasını
fәrqlәndirirlәr.
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•

5.0
2.0
3.0
1.0
4.0

137 Corc Akerlofa görә saxlanmış avtomobillәr bazarında informasiya asimmetriyası hansı nәticәyә sәbәb
olur.

•

bәdbәxt hadisә riskilә nәticәlәlәnәn tәhlükәli davranışda ifadә olunan xarici effekt
“bazarın fiaskosunda” ifadә olunan xarici effekt
әtraf mühitin çirklәnmәsindә ifadә olunan xarici effekt
“dövlәtin uğursuzluğunda” ifadә olunan xarici effekt
plastik resursun istifadәsindә ifadә olunan xarici effekt

138 Corc Akerlofa görә informasiya asimmetriyası nәticәsindә hansı avtomobillәrin tәklifi bazarda qalır.

•

qaymaq
limonlar
armudlar
bananlar
mandarinlәr

139 Corc Akerlofa görә saxlanmış avtomobillәr bazarında pis avtomobillәri necә adlandırırlar.

•

qaymaq
limonlar
armudlar
bananlar
mandarinlәr

140 Corc Akerlofa görә saxlanmış avtomobillәr bazarında yaxşı avtomobillәri necә adladrırlar.

•

mandarinlәr
qaymaq
armudlar
bananlar
limonlar

141 Hansı dövlәtin saxlanmış avtomobillәri timsalında Corc Akerlof әlverişsiz seçim probleminә baxmışdır.

•

Yaponiya
ABŞ
Almaniya
Böyük Britaniya
Fransa

142 Corc Akerlof hansı bazar timsalında qeyriәlverişli seçim probleminә baxmışdır.

•

maliyyә bazarı
saxlanmış avtomobillәr
qiymәtli kağızlar bazarı
daşınmaz әmlak bazarı
әmtәә vә xidmәtlәr

143 Corc Akerlof opportunist davranışın hansı tipinә baxmışdır:

•

öz maraqlarının dalınca getmәk
әlverişsiz seçim
20/100

22.12.2016

lobbilәşdirmә
zor altatma, şantajla pul qopartma
mәnәvi risk

144 Saziş baqlanmasına qәdәr olan mәrhәlәdә informasiya asimmetriyası probleminә ilk dәfә alımlәrdin kim
diqqәt yetirmişdir:

•

Frenk Nayt
Corc Akerlof
Con Kommons
Con Kennet Helbeyt
Fridrix Fon Xayek

145 Kontrakt münasibәtlәrindә gizlin niyyәtlәr hansı nәticәlәrә gәtirib çıxarır:

•

“prinsipal agent” probleminә
zor,aldatma, şantajla pul qopartma
әlverişsiz seçimә
mәnavi riskә
qeyrimüәyyәnliyә

146 Kontrakt münasibәtlәrindә gizli informasiya hansı nәticәlәrә gәtirib çıxarır

•

qeyri müәyyәnliyә
әlverişsiz riskә
zor, aldatma, şantajla pul qopartma
sabоtaja
mәnәvi riskә

147 Kontraktlar iqtisadi nәzәriyyәsindә opportunist davranışın neçә tipini fәrqlәndirirlәr:

•

5.0
3.0
2.0
1.0
4.0

148 Münasibәt kontraktında tәrәflәrin mübahisәlәrinin hәll üsulu nәcәdir:

•

kompromisә nail olmaq yolu ilә gözlәnilmәyәn vәziyyәtlәrә uygunlaşma
qeyri –formal danışıqlar
ilkin kontraktın şәrtlәrinә deyil, mövcudluğunun bütün dövrü әrzindә münasibәtlәrin qәrarlaşmış praktikasına
müraciәt
ikitәrәfli torq
ierarxiyada daha yüksәk inzibati hәlqәyә müraciәt

149 Münasibәt kontraktında üstünlüyә hansı şәrtlәr malikdir:

•

aşkar
qeyri –formal
formal
tam
eksplisit

150 İcarәçi icarәyә götürdüyü obyekti xarab edirsә, nә baş verir?

•

mülkiyyәt hüququnun strukturlaşması
mülkiyyәt hüququnun pozulması
mülkiyyәt hüququnun aşınması
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mülkiyyәt hüququnun parçalanması
mülkiyyәt hüququnun spesifikasiyası

151 Mülkiyyәt sahibi mülkiyyәt obyektini başqa iqtisadi agentә icarәyә verәndә hansı hüququndan istifadә
edir?

•

mülkiyyәtin kapital dәyәri hüququndan
gәlir hüququndan
istifadә hüququndan
mülkiyyәtin tәhlükәsizliyi hüququndan
mülkiyyәt hüququnun müddәtsizliyindәn

152 Mülkiyyәt hüququnun spesifikasiyasının olmaması nәyә gәtirib çıxara bilәr?

•

iqtisadi agentlәrin rasionallığının mәhdudlaşdırılmasına
xarici effektlәrin yaranmasına
resursların optimal bölgüsünә
resurslardan rasional istifadәyә
mülkiyyәt hüququnun parçalanmasına

153 Mülkiyyәt hüququnun tәrifinә kontinental yanaşma nәyә әsaslanır?

•

mülkiyyәt hüququnun müdafiә olunmasını
mülkiyyәt hüququnun qeyrimәdudluğu vә bölünmәzliyinә
mülkiyyәt hüququnu başqa şәxs verә bilmәk imkanına
mülkiyyәt hüququndan gәlir әldә etmәk imkanına
mülkiyyәt hüququnun müddәtsizliyinә

154 Resursdan «artıq istifadә» effekti nә vaxt yarana bilәr?

•

resurslar xüsusi mülkiyyәtdәdirsә
resursa srbәst әlyetәrlik zamanı
resurslar kifayәt qәdәr deyilsә
resursa әlyetәrliyin mәhdudluğu zamanı
әgәr resurslar hәddindәn artıq çoxdursa

155 Mülkiyyәt hüququ ümumi şәkildә:

•

mülkiyyәtçinin ona mәxsus mülkiyyәt obyektinә malik olmaq, ondan istifadә etmәk vә onun haqqında sәrәncam
vermәk kimi münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquq normaları sistemidir
mәhdud nemәtlәrә nisbәtdә insanların formal vә qeyriformal davranış normalarıdır ki, bunlara әmәl edilmәdikdә
cәza şәklindә mәsuliyyәt ortaya çıxır
fәrdin vә ya kollektivin istehsal vasitәlәrinә vә istehsalın nәticәlәrinә onlar haqqında sәrbәst sәrәncam verә bilmәk
şәrtilә özününkü kimi münasibәtdә olmaqdır
mülkiyyәtçinin ona mәxsus әmlakdan hüquqi cәhәtdәn tәmin edilmiş istәdiyi kimi istifadә etmәk imkanıdır
resurslardan istifadәyә nәzarәt etmәk vә bu zaman yaranmış xәrclәri vә mәnfәәti bölüşdürmәk hüququdur

156 Mülkiyyәt hüququnun spesifikasiyası nәyә rәvac verir:

•

natamam kontraktların formalaşmasına
dayanıqlı iqtisadi mühitin yaranmasına, qeyrimüәyyәnliyin azaldılmasına vә sabit gözlәmәlәrin formalaşmasına
opportunist davranışının meydana gәlmәsinә
informasiya asimmetrikliyinin yaranmasına
transaksiya xәrclәrinin artmasına

157 Mülkiyyәt hüququ nәzәriyyәsindә üçüncü şәxslәrin resursa sәrbәst çıxışdan kәnarlaşdırılması necә
adlanır:

•

eksternalilәr
mülkiyyәt hüququnun spesifikasiyası
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•

xarici effektlәrin beynәlmilәşdirilmәsi
xarici effekt
opportunizm

158 Mülkiyyәt hüququnun spesifikasiyası anlayışı altında nә başa düşülür:

•

üçüncü şәxslәrә resurslara çıxış hüququnun verilmәsi
resursa sәrbәstçıxışdan üçüncü şәxslәrin kәnarlaşdırılması
üçüncü şәxslәrin resursa çıxış hüququnun mәhdudlaşdırılması
resurslara ümumi çıxış rejiminin tәtbiqi
üçüncü şәxslәrin resursaçıxış qaydalarının müәyyәnlәşdirilmәsi

159 Mülkiyyәt hüququ nәzәriyyәsindә sәmәrәlilik mеyarı aşağıdakına хidmәt еdir.

•

mülkiyyәt hüququnun parçalanmasına
mülkiyyәt hüququnun dağılmasına
mülkiyyәt hüququnun spеsifikasiyasına
mülkiyyәt hüququnun diffеrеnsasiyasına
mülkiyyәt hüququnun tәmin еdilmәsinә

160 Mülkiyyәt hüququ parçalanması hansı mеyarlara әsasәn baş vеrir.

•

sәmәrәlik
ziyanın оlmaması
rasiоnallıq
faydalılıq
iхtisaslaşma

161 Mülkiyyәt hüququ spеsifikasiyasının natamamlığı nеcә başa düşülmәlidir.

•

bütün iqtisadi münasibәtlәr növünә tәtbiq оlunan univеrsal spеsifikasiya
mütlәq spеsifikasiya
mülkiyyәt hüququnun diffеrеnsasiyası
mülkiyyәt hüququnun dağılması
mülkiyyәt hüququnun parçalanması

162 Mülkiyyәt hüququ anlayışına anqlоsaksоn hüquq sistеminin yanaşması nәdәn ibarәtdir.

•

qәdim rоma üçlüyü оlub özündә malik оlmaq, istifadә еtmәk vә sәrәncan vеrmәyi birlәşdirir
mülkiyyәt hüququ qеyri mәhdud vә bölünmәzdir
hüquq qabiliyyәti vә işlәmә qabiliyyәtindәn ibarәtdir
ayrıayrı şәхslәrin qismәn hüququna parçalanmaya imkan vеrir
bеlә hüquqları almaq vә öz istәdiyi kimi оndan istifadә еtmәkdәn ibarәtdir

163 Mülkiyyәt hüququ anlayışına kоntinеntal hüquq sistеminin yanaşması nәdәn ibarәtdir.

•

qәdim rоma üçlüyü оlub özündә malik оlmaq, istifadә еtmәk vә sәrәncan vеrmәyi birlәşdirir
ayrıayrı şәхslәrin qismәn hüququna parçalanmaya imkan vеrir
hüquq qabiliyyәti vә işlәmә qabiliyyәtindәn ibarәtdir
mülkiyyәt hüququ qеyri mәhdud vә bölünmәzdir
bеlә hüquqları almaq vә öz istәdiyi kimi оndan istifadә еtmәkdәn ibarәtdir

164 Mülkiyyәt hüquqlarının spesifikasiyalaşdırılması
mübadilә edәn tәrәflәr arasında könüllü razılaşmalar әsasında mülkiyyәt hüquqlarının mübadilәsindәn ibarәtdir
qarşılıqlı tәsir vasitәsilә rifahın yüksәldilmәsi imkanlarının qarşılıqlı surәtdә anlaşılmasını әks etdirәn
münasibәtdir
iddiaçılar tәrәfindәn hüquqlara vә (vә ya) resursa tәşәbbüs göstәrilәn, amma üçüncü şәxs tәrәfindәn hәyata
keçirilәn sәlahiyyәtlәrin bölgüsüdür
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•

iqtisadi agentlәr arasında elә qarşılıqlı tәsirdir ki, bu zaman qәrarları qәbul  etmә hüququ yalnız bir tәrәfә
mәxsusdur, idarәetmә isә komanda vasitәsilә hәyata keçirilir
hüquq obyektinin, hüquq subyektinin, bu subyektin malik olduğu hüquqlar dәstinin, habelә onlara riayәt
olunmasını tәmin edәn mexanizmin müәyyәnlәşdirilmәsidir

165 Qarşılıqlı asılılıq –

•

hüquq obyektinin, hüquq subyektinin, bu subyektin malik olduğu hüquqlar dәstinin, habelә onlara riayәt
olunmasını tәmin edәn mexanizmin müәyyәnlәşdirilmәsidir
iqtisadi agentlәr arasında elә qarşılıqlı tәsirdir ki, bu zaman qәrarları qәbul  etmә hüququ yalnız bir tәrәfә
mәxsusdur, idarәetmә isә komanda vasitәsilә hәyata keçirilir
qarşılıqlı tәsir vasitәsilә rifahın yüksәldilmәsi imkanlarının qarşılıqlı surәtdә anlaşılmasını әks etdirәn
münasibәtdir
iddiaçılar tәrәfindәn hüquqlara vә (vә ya) resursa tәşәbbüs göstәrilәn, amma üçüncü şәxs tәrәfindәn hәyata
keçirilәn sәlahiyyәtlәrin bölgüsüdür
mübadilә edәn tәrәflәr arasında könüllü razılaşmalar әsasında mülkiyyәt hüquqlarının mübadilәsindәn ibarәtdir

166 Mülkiyyәt hüquqları –

•

cәmiyyәtdә qәbul edilmiş mülkiyyәt hüquqları vә azadlıqların mübadilәsi, özgәninkilәşdirilmәsi vә
mәnimsәnilmәsidir
tәrәflәrdәn biri digәrinin әlinin çatmadığı xüsusi informasiyaya malik olmasıdır
tabe olan agentlәrin müәyyәn fәaliyyәtlәri dәstinin birtәrәfli mәhdudlaşdırılmasıdır
transaksiyaların hәyata keçirilmәsi zamanı meydana gәlәn xәrclәrdir
iqtisadi agentlәr arasında mәhdud resurslardan istifadәyә aid olan sanksiyalaşdırılmış münasibәtlәrdir

167 Bazarda informasiya asimmetriyası –

•

transaksiyaların hәyata keçirilmәsi zamanı meydana gәlәn xәrclәrdir
tabe olan agentlәrin müәyyәn fәaliyyәtlәri dәstinin birtәrәfli mәhdudlaşdırılmasıdır
iqtisadi agentlәr arasında mәhdud resurslardan istifadәyә dәxli olan sanksiyalaşdırılmış münasibәtlәrdir
cәmiyyәtdә qәbul edilmiş mülkiyyәt hüquqları vә azadlıqların mübadilәsi, özgәninkilәşdirilmәsi vә
mәnimsәnilmәsidir
tәrәflәrdәn biri digәrinin әlinin çatmadığı xüsusi informasiyaya malik olmasıdır

168 Qaydalar 

•

bazarın iflasıdır
pozuntuya görә sanksiyaların tәtbiq olunduğu davranış modellәridir
marjinal dәyişmәlәrdir
alternativ dәyәrlәrdir
yan tәsirlәrdir

169 İntellekt –

•

informasiyanın işlәnmәsi üzrә iqtisadi agentlәrin imkanlarının mәhdudluğudur
cәmiyyәtin malik olduğu qıt sәrvәtlәrdәn maksimum dәrәcәdә faydalanmaq xüsusiyyәtidir
fәrdlәrin öz fәaliyyәtlәrini hәyata keçirәrәk istifadә etdiklәri praktiki olaraq bütün yerdә qalan resurslar  әmәk,
kapital, zaman vә b. kimi mәhdud resursdur
iqtisadi rifahın cәmiyyәt üzvlәri arasında әdalәtli surәtdә bölüşdürülmәsi xüsusiyyәtidir
bir şәxsin әmәllәrinin başqalarının maddi rifahına tәsiridir

170 Entoni Onorenin tәklif etdiyi mülkiyyәt hüququnun mәlum tәsnifatı neçә sәlahiyyәti daxil edir?

•

13.0
10.0
11.0
12.0
9.0

171 Hansı nәzәriyyәnin Harold Demsest banisi hesab edilir?
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•

iqtisadi tәşkilat
razılıq iqtisadiyyatı
ictimai seçim
transaksion xәrclәr
mülkiyyәt hüququ

172 Mülkiyyәt hüququ nәzәriyyәsinin banilәrinә aşağıdakılar aid edilir:

•

Con Kommons
Con Kennet Qelbreyt
Fridrix fon Xayek
Uesli Mitçell
Harold Demsest

173 Mülkiyyәt hüququnun 12 sәlahiyyәtә bölünmәsini ilk dәfә aşağıdakı iqtisadçılardan hansı müәyyәn
edib?

•

Entoni Onore
Armen Alrian
Duqlas Nort
Robert Kuter
Robert Foqel

174 Robert Kuter neçә sәlahiyyәti fәrqlәndirib?

•

13.0
9.0
10.0
12.0
11.0

175 Mülkiyyәt hüququnun müәyyәnlәşdirilmәsindә institusional iqtisadiyyatın nәyә yaxın olduğunu
göstәrin.

•

adi hüquq sisteminә
kontinental hüquq sisteminә
romanalman hüquq sisteminә
diniәnәnәvi hüquq sisteminә
anqloamerikan hüquq sisteminә

176 Mülkiyyәt hüququq nәzәriyyәsinin әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

insanların tәsәrrüfat fәaliyyәtlәrindә dövlәtin rolunun müәyyәn edilmәsi
insanların tәsәrrüfat fәaliyyәtlәri nәticәsindә meydana gәlәn eksternalilәrin minimumlaşdırılması
insanların konkret tәsәrrüfat münasibәtlәrindә müqavilәlәrin növünün müәyyәn edilmәsi
insanların tәsәrrüfat fәaliyyәtlәrindә institutların rolunun müәyyәn edilmәsi
iqtisadi vә hüququ sistemlәr arasında qarşılıqlı әlaqәlәrin tәhlil edilmәsi

177 Mülkiyyәt hüququ hansı norma vә qaydaların yerinә yetirilmәsini tәxmin edir?

•

formal qaydalar vә qeyrformal sosial normaları
beynәlxalq sәviyyәli resurslar üzәrindә mülkiyyәt hüququnu
ancaq formal qaydaları
hüquq subyektinin mәsuliyyәti
ancaq neformal sosial normaları

178 Nә mülkiyyәt hüquqlarının spesifikasiyalaşdırılmasının nәticәsi deyil?
bütün sadalananlardır
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•

sabit iqtisadi mühitin yaradılması
qeyrimüәyyәnliyini azaldılması
mәnfi xarici effektlәrin meydana gәlmәsi
mübadilәlәrin asanlaşdırılması

179 Avtomobili icarәyә götürmüş insan hansı mülkiyyәt sәlahiyyәtinә malik olur?

•

özgәninkilәşmә
mәnimsәmә
sahibolma
sәrәncamvermә
istifadәetmә

180 Mülkiyyәt hüquqlarının pozulması, yayındırılması, dağılması nә demәkdir?

•

mülkiyyәt hüquqlarının olmaması
mülkiyyәt hüquqlarının dәqiq müәyyәn edilmәsi
mülkiyyәt hüquqlarının parçalanması
mülkiyyәt hüquqları müstәsnalığının pozulması
mülkiyyәt sәlahiyyәtlәrinin bir neçә subyekt arasında bölgüsü

181 Mülkiyyәt hüquqları obyekti vә subyektinin, sәlahiyyәtlәr vә onlara riayәt olunması mexanizminin
dәqiq müәyyәn edilmәsi belә adlanır.

•

mülkiyyәt hüquqlarının formalaşması
mülkiyyәt hüquqlarının dağılması
mülkiyyәt hüquqlarının müdafiәsi
mülkiyyәt hüquqlarının spesifiklәşdirilmәsi
mülkiyyәt hüquqlarının parçalanması

182 Onorenin siyahısı mülkiyyәt hüquqlarının neçә sәlahiyyәtini özünә daxil edir?

•

10.0
5.0
7.0
11.0
8.0

183 Mülkiyyәt hüquqlarının ayrıayrı sәlahiyyәtlәrә bölgüsü necә adlanır?

•

mülkiyyәt hüquqlarının müdafiәsi
mülkiyyәt hüquqlarının dağılması
mülkiyyәt hüquqlarının spesifiklәşdirilmәsi
mülkiyyәt hüquqlarının formalaşması
mülkiyyәt hüquqlarının parçalanması

184 Mülkiyyәt hüquqları iqtisadi subyektlәr arasındakı hansı münasibәtlәrlә әlaqәdardır?

•

sadalananlardan heç biri
mәhdud resursların istifadәsi üzrә münasibәtlәrlә
beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrlә
firmadaxili münasibәtlәrlә
gәlirlәrin bölgüsü üzrә münasibәtlәrlә

185 İnstitusiоnal kоnflikt, bu:

•

satıcılar arasında оlan kоnfliktdir
fоrmal qaydanın vә qеyri fоrmal nоrmanın uyğunsuzluğudur
qәza sistеmi ilә mәcburеtmә sistеmi arasındakı kоnfliktdir
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istеhsalçılar vә istеhlakçılar arasındakı kоnfliktdir
alıcının mәqsәdlәri vә fәaliyyәtinin uyğunsuzluğudur

186 Qеyrifоrmal institutlaşma.

•

qеyrifоrmal nоrmalar qanuna ziddir
qеyri fоrmal nоrmanın fоrmal qaydada tәsiri
qеyri fоrmal nоrmanın qanunvеricilikdә möhkәmlәnmәsi
fоrmal qaydanın vә qеyri fоrmal nоrmanın uyğunsuzluğu
оppоrtunist davranış

187 «Path dеtеrminacy » tәхmin еdir.

•

yеni vә köhnә institutların bәrabәr оlması
yеni institutların köhnәlәrindәn nisbәtәn az asılılığı
yеni vә köhnә institutların asılı оlmaması
yеni institutların köhnәlәrindәn güclü asılılığı
köhnә institutların yеnilәrindәn güclü asılılığı

188 Qеyrifоrmal nоrmanın böyük dayanıqlığı müәyyәn оlunur.

•

qanunauyğunluqla
оnların tәkamülünün uzunmüddәtliyilә
mәhkәmә tәcrübәsilә
«yuхarıdan» süni şәkildә müәyyәn оlunmaqla
qanunvеriciliklә

189 İnstitutların tәrkibinә daхil dеyil.

•

adәt
tәşkilatlar
qеyrifоrmal qaydalar
fоrmal qayda
qәza sistеmi

190 İnstitusional sazişlәr –

•

tәrәflәr arasında könüllü bağlanan vә onların fәaliyyәtlәrini qarşılıqlı hüquq, öhdәlik vә onlara әmәl edilmәsi
mexanizmlәrinin müәyyәn edilmәsi yolu ilә koordinasiya edәn sazişdir
kooperasiya vә rәqabәtin üsullarını müәyyәn edәn fәrdlәr vә (vә ya) onların qrupları arasındakı razılaşmalardır
qaydanın zamini rolunda qaydanın yerinә yetirilmәli olduğunu hesab edәn istәnilәn fәrd çıxış edir
qaydanın icrasına mәcburiyyәt yalnız zaminin (vә ya fәrdlәrin sabit qrupunun) hәyata keçirdiyi ixtisaslaşdırılmış
fәaliyyәtdir
insan davranışının çәrçivәlәrini müәyyәn edәn başlıca sosial, siyasi, hüquqi vә iqtisadi qaydaların mәcmusudur

191 İnstitusional mühit:

•

tәrәflәr arasında könüllü bağlanan vә onların fәaliyyәtlәrini qarşılıqlı hüquq, öhdәlik vә onlara әmәl edilmәsi
mexanizmlәrinin müәyyәn edilmәsi yolu ilә koordinasiya edәn sazişdir
insan davranışının çәrçivәlәrini müәyyәn edәn başlıca sosial, siyasi, hüquqi vә iqtisadi qaydaların mәcmusudur
qaydanın zamini rolunda qaydanın yerinә yetirilmәli olduğunu hesab edәn istәnilәn fәrd çıxış edir
qaydanın icrasına mәcburiyyәt yalnız zaminin (vә ya fәrdlәrin sabit qrupunun) hәyata keçirdiyi ixtisaslaşdırılmış
fәaliyyәtdir
kooperasiya vә rәqabәtin üsullarını müәyyәn edәn fәrdlәr vә (vә ya) onların qrupları arasındakı razılaşmalardır

192 Kontrakt – bu:

•

insan davranışının çәrçivәlәrini müәyyәn edәn başlıca sosial, siyasi, hüquqi vә iqtisadi qaydaların mәcmusudur
tәrәflәr arasında könüllü bağlanan vә onların fәaliyyәtlәrini qarşılıqlı hüquq, öhdәlik vә onlara әmәl edilmәsi
mexanizmlәrinin müәyyәn edilmәsi yolu ilә koordinasiya edәn sazişdir
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qaydanın zamini rolunda qaydanın yerinә yetirilmәli olduğunu hesab edәn istәnilәn fәrd çıxış edir
qaydanın icrasına mәcburiyyәt yalnız zaminin (vә ya fәrdlәrin sabit qrupunun) hәyata keçirdiyi ixtisaslaşdırılmış
fәaliyyәtdir
kooperasiya vә rәqabәtin üsullarını müәyyәn edәn fәrdlәr vә (vә ya) onların qrupları arasındakı razılaşmalardır

193 Qeyriformal institutlar:

•

tәrәflәr arasında könüllü bağlanan vә onların fәaliyyәtlәrini qarşılıqlı hüquq, öhdәlik vә onlara әmәl edilmәsi
mexanizmlәrinin müәyyәn edilmәsi yolu ilә koordinasiya edәn sazişdir
qaydanın zamini rolunda qaydanın yerinә yetirilmәli olduğunu hesab edәn istәnilәn fәrd çıxış edir
kooperasiya vә rәqabәtin üsullarını müәyyәn edәn fәrdlәr vә (vә ya) onların qrupları arasındakı razılaşmalardır
qaydanın icrasına mәcburiyyәt yalnız zaminin (vә ya fәrdlәrin sabit qrupunun) hәyata keçirdiyi ixtisaslaşdırılmış
fәaliyyәtdir
insan davranışının çәrçivәlәrini müәyyәn edәn başlıca sosial, siyasi, hüquqi vә iqtisadi qaydaların mәcmusudur

194 İnstitutların neçә funksiyası mövcuddur:

•

6.0
4;
3;
5;
0;

195 Formal institutların tәrifini göstәrin:

•

tәrәflәr arasında könüllü bağlanan vә onların fәaliyyәtlәrini qarşılıqlı hüquq, öhdәlik vә onlara әmәl edilmәsi
mexanizmlәrinin müәyyәn edilmәsi yolu ilә koordinasiya edәn sazişdir
qaydanın icrasına mәcburiyyәt yalnız zaminin (vә ya fәrdlәrin sabit qrupunun) hәyata keçirdiyi ixtisaslaşdırılmış
fәaliyyәtdir
koopreasiya vә rәqabәtin üsullarını müәyyәn edәn fәrdlәr vә (vә ya) onların qrupları arasındakı razılaşmalardır
qaydanın zamini rolunda qaydanın yerinә yetirilmәli olduğunu hesab edәn istәnilәn fәrd çıxış edir
insan davranışının çәrçivәlәrini müәyyәn edәn başlıca sosial, siyasi, hüquqi vә iqtisadi qaydaların mәcmusudur

196 İnstitutların funksiyalarına aid olmayanını göstәrin:

•

koordinasiya;
bölüşdürücü;
fiasko
motivasiya;
informasiya;

197 İnstitut –

•

bir şәxsin әmәllәrinin başqalarının maddi rifahına tәsiridir
fәrdlәrin icraya mәcburedilmәsinin xarici mexanizmlәrinә malik olan qayda vә ya qaydalar mәcmusudur
iqtisadi rifahın cәmiyyәt üzvlәri arasında әdalәtli surәtdә bölüşdürülmәsini nәzәrdә tutur
qәsdәn yalan informasiyanın verilmәsini nәzәrdә tutur
fәaliyyәt planında kiçik düzәlişlәrdir

198 İstәnilәn qaydanın ümumi mәntiqi modelinә («formulu») aid olmayanını göstәrin:

•

adresat tәrәfindәn qaydaya icra olunmamasına görә verilәn sanksiyalar
mәqsәdlәri qarşıya qoymamaq
qaydanın aid olduğu fәrd vә ya qaydanın adresatı
qaydanın fәaliyyәt göstәrdiyi şәraitlәri müәyyәn edәn situasiya
qayda ilә tәyin edilәn, qadağan olunan vә icazә verilәn fәaliyyәt (qaydanın mәzmunu)

199 “Dәrk edilmәyәn tәfәkkür nәzәriyyәsinin yaradıcısı:
Entoni Onber

•
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•

Al Deyksterqyuys
Robert Kuter
Duqlas Nort
Robert Foqel

200 Fәal formada opportunizm – nәdir?

•

bir şәxsin әmәllәrinin başqalarının maddi rifahına tәsiridir
qәsdәn yalan informasiyanın yayılmasını nәzәrdә tutur
iqtisadi rifahın cәmiyyәt üzvlәri arasında әdalәtli surәtdә bölüşdürülmәsini nәzәrdә tutur
kontragent vacib olan informasiyanın gizlәdilmәsini nәzәrdә tutur
fәaliyyәt planında kiçik düzәlişlәrdir

201 Passiv formada opportunizm nәdir?

•

bir şәxsin әmәllәrinin başqalarının maddi rifahına tәsiridir
kontragent vacib olan informasiyanın gizlәdilmәsini nәzәrdә tutur
iqtisadi rifahın cәmiyyәt üzvlәri arasında әdalәtli surәtdә bölüşdürülmәsini nәzәrdә tutur
qәsdәn yalan informasiyanın verilmәsini nәzәrdә tutur
fәaliyyәt platnında kiçik düzәlişlәrdir

202 Opportunist davranışın 4 әsas formasına aid olmayanını seçin:

•

gizli niyyәtlәr
gizli reklam
gizli informasiya
gizli sәciyyәlәr
gizli fәaliyyәtlәr

203 Opportunizm – bu:

•

bir şәxsin әmәllәrinin başqalarının maddi rifahına tәsiridir
öz faydasını yüksәltmәk mәqsәdilә kontragentin aldadılmasına yönәldilmiş davranışdır
iqtisadi rifahın cәmiyyәt üzvlәri arasında әdalәtli surәtdә bölüşdürülmәsi xüsusiyyәtidir
cәmiyyәtin malik olduğu qıt sәrvәtlәrdәn maksimum dәrәcәdә faydalanmaq xüsusiyyәtidir
fәaliyyәt planında kiçik düzәlişlәrdir

204 Evristiklәr – bu:

•

bir şәxsin әmәllәrinin başqalarının maddi rifahına tәsiridir
mәqbul variantın aşkar edilmәsi variantlarının tam seçilib ayrılması vә müqayisә edilmәsini әvәz edәn seçimin
intellektual әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsinin dәrk olunan vә ya dәrk olunmayan üsullarıdır
hadisәlәrin inkişafının mümkün sonluqları çoxluğunu açıq qoyan qeyrimüәyyәnlik növüdür
fәrdә münasibәtdә informasiyanın alınması vә onun qәrarların işlәnmәsi vә reallaşdırılması üçün istifadә edilmәsi
üzrә mәhdud imkanlarla şәrtlәnәn xarici vә daxili mühitin vәziyyәtidir
fәaliyyәt planında kiçik düzәlişlәrdir; qeyrimüәyyәnliyin elә növüdür ki, burada hadisәlәrin inkişafının mümkün
sonluqları çoxluğu mәlumdur vә mümkün sonluqların hәr birinә müәyyәn ehtimalın tәhkim edilmәsi yol
verilәndir

205 Struktur qeyrimüәyyәnlik – nәdir?

•

bir şәxsin әmәllәrinin başqalarının maddi rifahına tәsiridir
hadisәlәrin inkişafının mümkün sonluqları çoxluğunu açıq qoyan qeyrimüәyyәnlik növüdür
iqtisadi rifahın cәmiyyәt üzvlәri arasında әdalәtli surәtdә bölüşdürülmәsi xüsusiyyәtidir
fәrdә münasibәtdә informasiyanın alınması vә onun qәrarların işlәnmәsi vә reallaşdırılması üçün istifadә edilmәsi
üzrә mәhdud imkanlarla şәrtlәnәn xarici vә daxili mühitin vәziyyәtidir
fәaliyyәt planında kiçik düzәlişlәrdir; qeyrimüәyyәnliyin elә növüdür ki, burada hadisәlәrin inkişafının mümkün
sonluqları çoxluğu mәlumdur vә mümkün sonluqların hәr birinә müәyyәn ehtimalın tәhkim edilmәsi yol
verilәndir
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206 Parametrik qeyrimüәyyәnlik nәdir?

•

bir şәxsin әmәllәrinin başqalarının maddi rifahına tәsiridir
qeyrimüәyyәnliyin elә növüdür ki, burada hadisәlәrin inkişafının mümkün sonluqları çoxluğu mәlumdur vә
mümkün sonluqların hәr birinә müәyyәn ehtimalın tәhkim edilmәsi yolverilәndir
cәmiyyәtin malik olduğu qıt sәrvәtlәrdәn maksimum dәrәcәdә faydalanmaq xüsusiyyәtidir
fәrdә münasibәtdә informasiyanın alınması vә onun qәrarların işlәnmәsi vә reallaşdırılması üçün istifadә edilmәsi
üzrә mәhdud imkanlarla şәrtlәnәn xarici vә daxili mühitin vәziyyәtidir
iqtisadi rifahın cәmiyyәt üzvlәri arasında әdalәtli surәtdә bölüşdürülmәsi xüsusiyyәtidir

207 Qeyrimüәyyәnlik – nәdir?

•

bir şәxsin әmәllәrinin başqalarının maddi rifahına tәsiridir
fәrdә münasibәtdә informasiyanın alınması vә onun qәrarların işlәnmәsi vә reallaşdırılması üçün istifadә edilmәsi
üzrә mәhdud imkanlarla şәrtlәnәn xarici vә daxili mühitin vәziyyәtidir
iqtisadi rifahın cәmiyyәt üzvlәri arasında әdalәtli surәtdә bölüşdürülmәsi xüsusiyyәtidir
cәmiyyәtin malik olduğu qıt sәrvәtlәrdәn maksimum dәrәcәdә faydalanmaq xüsusiyyәtidir
fәaliyyәt planında kiçik düzәlişlәrdir

208 Mәhdud sәmәrәlilik (rasionallıq) – nәdir?

•

bir şәxsin әmәllәrinin başqalarının maddi rifahına tәsiridir
informasiyanın işlәnmәsi üzrә iqtisadi agentlәrin imkanlarının mәhdudluğudur
iqtisadi rifahın cәmiyyәt üzvlәri arasında әdalәtli surәtdә bölüşdürülmәsi xüsusiyyәtidir
cәmiyyәtin malik olduğu qıt sәrvәtlәrdәn maksimum dәrәcәdә faydalanmaq xüsusiyyәtidir
fәaliyyәt planında kiçik düzәlişlәrdir

209 Mәhdud sәmәrәlilik (rasionallıq) anlayışının tәtbiqi kimin adı ilә bağlıdır?

•

U. Mitçel;
C. Kommons
T. Veblen;
H. Saymon;
P. Samuelson;

210 Fәaliyyәtlәri hәyata keçirmәk vәziyyәtindә olmaq üçün iqtisadi insanın minimum dәrәcәdә qabiliyyәtinә
aid olmayanını göstәrin:

•

obyektlәr arasında, o cümlәdәn nәzәrdә tutulmuş fәaliyyәtlәr vә onların nәticәlәri arasındakı әlaqәlәri aşkara
çıxartmaq
qarşıya mәqsәd qoymamaq
onları birbirilә tutuşdurmaq, oxşarlıq vә fәrqlәri görmәk;
onu әhatә edәn dünyada obyektlәri fәrqlәndirmәk
üstünlüklәr üzrә obyektlәri vә onların mәcmusunu (situasiyaları) müqayisә etmәk, yaxud onları qiymәtlәndirmәk;

211 Mizes fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsinin üç zәminini ayırır. Hәmin 3 zәmini seçin:l) fәrdin cari
vәziyyәtdәn qeyrimәmnunluğu. 2)onda daha üstün tutulan vәziyyәtin obrazının olması. 3) belә bir hal
gözlәnilir ki, onun fәaliyyәtlәri cari vәziyyәti dәyişә bilәr. 4) onu әhatә edәn dünyada obyektlәri
fәrqlәndirmәk. 5) onları birbirilә tutuşdurmaq, oxşarlıq vә fәrqlәri görmәk.

•

2,3,4
1,2,3;
2,4,1;
1,3,5;
3,4,5;

212 Fәaliyyәt –
fәrdin mәqsәdyönümsüz davranışıdır

•
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•

fәrdin mәqsәdyönümlü davranışı, onun vәziyyәtinin daha az üstün tutulandan daha çox üstün tutulana şüurlu
surәtdә dәyişdirilmәsidir
fәrdin mәqsәdyönümlü davranışıdır
fәrdin vәziyyәtinin daha az üstün tutulandan daha çox üstün tutulana şüurlu surәtdә dәyişdirilmәsidir
fәrdin daha çox üstün tutulana şüurlu surәtdә dәyişdirilmәsidir

213 Siyasi bazarlar institusional iqtisadiyyat daxilindә hansı nәzәriyyәnin tәdqiqat obyekti kimi çıxış edir?

•

iqtisadi tәşkilatlar
ictimai seçim nәzәriyyәsi
transaksion xәrclәr
mülkiyyәt hüququ
iqtisadi hüquq

214 İctimai seçim nәzәriyyәsinin tәdqiqat obyekti nә hesab edilir?

•

formal qaydalar
siyasi bazarlar
firmanın optimal ölçüsü
qeyriformal qaydalar
mülkiyyәt hüququ

215 Ceyms Byükenen hansı nәzәriyyәnin әsas nümayәndәlәrindәn biridir?

•

iqtisadi tәşkilatla
ictimai seçim
transaksion xәrclәr
mülkiyyәt hüququ
iqtisadi hüquq

216 İctimai seçim nәzәriyyәsinin әsas nümayәndәlәrinә kimi aid etmәk olar:

•

Robert Foqel
Ceyms Byükenen
Riçard Pozner
Harold Demsest
Qerbert Saymon

217 «Oyun qaydaları» mәcmusu, yәni insanlar arasında qarşılıqlı әlaqәlәrin siyasi, sosial vә hüquqi
hәdlәrinin qaydaları, normaları vә sanksiyaları nәyi әks etdirir?

•

formal qaydaları
institusional mühiti vә ya dar mәnada institutları
qeyriformal qaydaları
müqavilә münasibәtlәrini
mülkiyyәt hüququnu

218 İnstitutların sәmәrәlilik meyarında nә çıxış edir?

•

milli gәlirin hәcmi
әldә edilәn xәrclәrin minimumlaşdırılması hәcmi
әldә edilәn keyfiyyәtin hәcmi
әldә edilәn mәnfәәtin hәcmi
istehsalın miqyasından qәnaәtin hәcmi

219 Frenk Nayt hansı nәzәriyyәnin әsas nümayәndәlәrindәn biri hesab edilir?

•

razılıq iqtisadiyyatı
iqtisadi tәşkilatlar
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mülkiyyәt hüququ
ictimai seçim
transaksion xәrclәr

220 İqtisadi tәşkilatlar nәzәriyyәsinin әsas nümayәndәlәrinә kimi aid etmәk olar?

•

Fridrix fon Xayek
Frenk Nayt
Con Kommons
Con Kennet Qelbreyt
Uesli Mitçell

221 Neoinstitusionalist yanaşmaya görә iqtisadi mübadilә aktı nәyi әks etdirir?

•

alışveriş әmәliyyatlarını
mülkiyyәt hüququ dәstlәrinin mübadilәsini
keyfiyyәtlәrin mübadilәsini
nadir nemәtlәrin mübadilәsini
әmәk mәhsullarının mübadilәsini

222 Kontraktların sәciyyәvi cәhәtlәrinә nә aid deyil?

•

onların işlәnib hazırlanmasının mәqsәdyönlülüyü
onların fәaliyyәtini bu kontraktı bağlayan tәrәflәrin mәhdudlaşdırılması
bütün sadalananlar aiddir
könüllülük vә qarşılıqlı faydalılıq
kontraktın mübadilә ilә bilavasitә әlaqәsi

223 Kontraktların hansı növü üçün qeyrimüәyyәnliyin daha yüksәk dәrәcәsi sәciyyәvidir?

•

eksplisit
münasibәtli
neoklassik
klassik
tam

224 İnstitusional mühitә fәrdlәrin tәsiri aşağıdakı şәkildә hәyata keçirilir.

•

qәrarların qәbulu
qanunvericilik orqanlarına seçkilәrdә iştirak
tәsәrrüfat fәaliyyәti
kontraktların bağlanması
sanksiyaların tәtbiqi

225 İnsanın davranışını müәyyәn edәn başlıca iqtisadi, hüquqi, sosial qaydaların mәcmusu necә adlanır?

•

institusional saziş
institusional mühit
siyasi sistem
iqtisadi sistem
mәhdud sәmәrәlilik

226 Әgәr istәnilәn fәrd qayda zamini ola bilәrsә, onda bu institut belә adlanır:

•

optimal
qeyri formal
qeyrisәmәrәli
sәmәrәli
formal
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227 İnstitutların әsas funksiyaları bunlardır:

•

bölüşdürmәk vә stimullaşdırmaq
koordinasiya etmәk vә bölüşdürmәk
istehsal vә qeyriistehsal
stimullaşdırma vә mәhdudlaşdırma
koordinasiya etmәk vә optimallaşdırmaq

228 Pozulmasına görә sanksiyaların qoyulduğu davranış modeli necә adlanır?

•

mübadilә
qayda
fәaliyyәt
zamin
kontrakt

229 Qaydanın icrasına mәcburetmәnin xarici mexanizminә malik qayda necә adlanır?

•

sanksiya
institut
institusional saziş
zamin
institusional mühit

230 Qәrarların qәbul edilmәsinin başlanğıc mәrhәlәsi budur.

•

qәrarın reallaşdırılması
problemin formulә edilmәsi
mәqsәdin qoyuluşu
seçim meyarının müәyyәn edilmәsi
alternativlәr çoxluğuna baxılması

231 İnformasiyanın alınması vә işlәnmәsindә subyektlәrin imkanlarının mәhdudluğu necә adlanır?

•

informasiyanın simmetrikliyi
mәhdud sәmәrәlilik
informasiyanın asimmetrikliyi
tam sәmәrәlilik
opportunizm

232 Aldatma vә hiylәgәrliklә әlaqәdar yalnız öz xüsusi xeyrinә yönәldilmiş davranış belә adlanır.

•

istehlakçı
opportunist
sәmәrәli
iqtisadi
qeyrisәmәrәli

233 Qәrarların qәbul edilmәsi mәrhәlәsinә nә aid deyil?

•

qәrarların reallaşması
bütün sadalananlar aiddir
mәqsәdlәrin qoyuluşu
problemin formulә edilmәsi
meyar seçiminin müәyyәn edilmәsi

234 Qәrarların qәbulunun hansı növlәrini fәrqlәndirirlәr?
müәyyәn vә qeyrimüәyyәn

•
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•

fәrdi vә kollektiv
formal vә qeyriformal
rasional vә qeyrirasional
impilisit vә empilisit

235 Transaksiya xәrcәrinә nә aid deyil?

•

mülkiyyәt hüquqlarının müdafıәsi xәrclәri
informasiya
infrastruktur xәrclәri
ölçmә xәrclәri
kontraktların bağlanması xәrclәri

236 Nemәtlәrin maddi xüsusiyyәtlәrinin dәyişdirilmәsilә bağlı xәrclәr necә adlanır?

•

mühasibat
Alternativ
son hәdd
istehsal
transaksion

237 Sadalananlardan nә neqativ davranış növlәrinә aid deyil?

•

gizli nailiyyәtlәr
gizli fәaliyyәtlәr
gizli informasiya
bütün sadalananlar aiddir
sadalananlardan heç biri aid deyil

238 Mülkiyyәt hüquqları nәzәriyyәsinin әsas nümayәndәlәrinә aşağıdakı iqtisadçılardan kimi aid etmәk
olar?

•

Uesli Mitçell
Milton Fridmen
Harold Demsest
Ronald Kouz
Con Kommons

239 Maddәnin mülkiyyәt xüsusiyyәtlәrinin dәyişdirilmәsi nә adlanır.

•

opportunist davranış
spesifiklәşdirmә
institut
transaksiya
mәhdud sәmәrәlilik

240 Münasibәt kontraktını hansı şәraitdә istifadә etmәk mәqsәdә uyğundur:

•

tәrәflәr arasında birdәfәlik, qeyrimürәkkәb münasibәtlәr
tәrәflәr arasında qeyri müntәzim qisamüddәtli münasibәtlәr
tәrәflәr arasında diskret epizodlu qarşılıqlı faydalı münasibtlәr
tәrәflәr arasında tәsәdüfi , yüksәk riskli, amma olduqca faydalı münasibәtlәr
tәrәflәr arasında uzunmüddәtli , mürәkkәb qarşılıqlı faydalı münasibәtlәr

241 Münasibәt kontraktı üzrә tәrәflәrin münasibәtlәridәn zamin kimi çıxış edir:

•

üçüncü tәrәf
kontraqentlәr
dövlәt
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hakim
vasitәçi

242 Münasibәt kontraktı üzrә tәrәflәrin münasibәtlәrindә tezliyi necәdir:

•

tәsadüfi
müntәzәm
daimi
müvәqqәti
birdәfәlik

243 Sadalananlardan nә hibrid sövdәlәşmә formasına nümunә deyil:

•

eksklyuziv diler kontraktları
lizinq
әlaqәdar olan satışlar
uzunmüddәtli kontraktlar
françayzınq

244 ”Hibrid forma” anlayışını elmi dövriyyәyә ilk dәfә kim daxil etmişdir:

•

Uesli Mitçell
Oliver Uilyamson
Harold Demsets
Armen Alçıan
Herbert Saymon

245 Neoklassik kontrakt zamanı resursların spesifiklik dәrәcәsi nәcәdir:

•

nadir resurs
orta dәrәcә spesifikli resurs
interspesifik resurs
yüksәk spesifikli resurs
ümumi tәyinatlı resurs

246 Neoklassik kontrakt zamanı sövdәlәşmәnin tәşkili üsulu necәdir :

•

formal tәşkil edilmiş
hibrid
bazar
ierarxik
qeyri formal

247 Neoklassik kontrakt neçә tәrәfi nәzәrdә tutur:

•

qeyri mәhdud sayda
üç
dörd
iki
çox

248 Neoklassik kontraktı bağlamaq hansı şәraitdә mәqsәdәyönümlüdür:

•

müәyyәnlik
qeyri müәyyәnlik
informasiya sabitliyi
informasiya simmetrikliyi
aşağı dәrәcәli risk
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249 Kontragentlәrin münasibәtlәrinin sürәkliliyi nöqteyi nәzәrindәn neoklassik kontrakt hansı tipә aiddir:

•

orta müddәtli
uzunmüddәtli
bәrpa olunan
vәdәsiz
qisamüddәtli

250 Neoklassik kontrakt üzrә tәrәflәrin münasibәtlәrindә zamin kimi çıxış edir:

•

mal göndәrәn
vasitәçi
dövlәt
hakim
kontraqentlәr

251 Neoklassik kontrakt üzrә tәrәflәrin münasibәt tezliyi nesәdir:

•

müntәzәm
tәsadüfi
daimi
müvәqqәti
birdәfәlik

252 Neoklassik kontraktın әsas sәcәyyәlәrinә nә aid deyil :

•

kontraktda tәrәflәrin bütün şәrtlәr, xәrclәr vә faydalarının aşkar tәsbit edilmәsi
tәrәflәrin öz üzәrinә götürüdüyü öhdәliklәrin icrasına zamin kimi dövlәt çıxış edir
tәrәflәrin münasibәtlәrinin tәsәdüfi xarakteri
münasibәtlәrin xarakterinin, onların mümkün dәyişikliklәri vә ya dayandırılmasının tәsbit edilmәsinin tamlığı
üçüncü tәrәf, tәrәflәrin öz üzәrinә götürdüyü öhdәliklәrın icrasına zamin kimi çıxış edir

253 Klassik kontrakt zamanı resursların spesifiklik dәrәcәsi hansıdır :

•

ümumi tәyinatlı resurs
yüksәk spesifikli resurs
orta dәrәcә spesifikli resurs
nadir resurs
interspesifik resurs

254 Klassik kontrakt zamanı sövdәlәşmәnin tәşkili üsulu hansıdır :

•

formal tәşkil olunmuş
bazar
ierarxik
hibrid
qarışıq

255 Klassik kontrakt öz mövcudluğunu nә vaxt dayandırır:

•

vәdәsiz
kontraktda göstәrilmiş müddәtdәn asılı olaraq
sövdәnin yerinә yetirilmәsi mәqamından
tәrәflәrdәn birinin qәrarı üzrә
kontragentlәrin fәaliyyәtinin dayandırılmasından sonra

256 Müddәaların qısaca vә dürüst ifadә edilmәsi nöqteyi nәzәrindәn klassik kontrakt meyl edir:
qeyri –spesifiklәşdirmә
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•

qeyri –formallıq
standartlaşdırma
fәrdiyyәtçilik
variativlik

257 Klassik kontrakt neçә tәrәfi nәzәrdә tutur:

•

qeyri – mәhdud sayda
çox
üç
dörd
iki

258 Klassik kontraktda bütün mümkün qәlәcәk hadisәlәr hansı vaxt mәqamına müncәr olunur:

•

vaxta baglanmır, belә ki, çevik xarakter daşıyır
gәlәcәyә
hal –hazırda uzun müddәtli dövrә
gәlәcәkdә müәyyәn uzun müddәtli dövrә
hal –hazırki dövr

259 Nәyin olması klassik kontraktın fәrqlәndirici cәhәtidir:

•

dәqiq şәrtlәşdirilmiş “ üçüncü tәrәfin öz mülahizәsinә” bәndlәri
dәqiq şәrtlәşdirilmiş “әqәr..... onda” bәndlәrinin olmaması
dәqiq şәrtlәşdirilmiş “ bütün , nә yazılmışdırsa cox kicikdir” bәndlәri
dәqiq şәrtlәşdirilmiş “ әqәr.... onda “ bәndlәri
dәqiq şәrtlәşdirilmiş “kontrakt tәrәflәrinin öz mülahizәsinә” bәndlәri

260 Klassik kontrakt hansı xarakter daşıyır

•

tәkmilәşdirilmiş
konkret
qeyri –tәkmil
simasızlaşdırılmış
şәxslәndirilmiş

261 Klassik kontrakt üzrә tәrәflәrin münasibәtlәrindә zamin kimi kim çıxış edir:

•

kontragentlәr
hakim
mal göndәrәn
vasitәçi
dövlәt

262 Klassik kontrakt üzrә tәrәflәrin münasibәt tezliyi necәdir :

•

daimi
müvәqqәti
tәsadüfi
müntәzәm
birdәfәlik

263 Klassik kontraktın әsas sәciyyәlәrinә nә aid deyil :

•

üçüncü tәrәf, tәrәflәrin öz üzәrinә götürdüyü öhdәliklәrin icrasına zamin kimi çıxış edir
münasibәtlәrin xarakterinin , onların mümkün dәyişikliklәri vә ya dayanıdırılmasının tәsbit edilmәsinin tamlığı
kontraktda tәrәflәrin bütün şәrtlәr, xәrclәr vә faydalarının aşkar tәsbit edilmәsi
dövlәt, tәrәflәrin öz üzәrinә götürdüklәri öhdәliklәrinә icra etmәsinin zamini kimi çıxış edir
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tәrәflәrin münasibәtlәrinin birdәfәlik xarakteri

264 Tәsәrüfat praktikası kontraktların neçә әsas tipini işlәyib hazırlanmışdır:

•

6.0
2.0
4.0
3.0
5.0

265 Herbert Saymon kontraktın qeyri tamlığının sәbәblәrini necә müәyyәn etmişdir:

•

Paretoya görә sәmәrәlilik
iqtisadi rasionallıq
Neşuya görә tarazlıq
iqtisadi sәmәrәlilik
mәhdud sәmәrәlilik

266 Qeyri tam kontraktlar tәrәflәrә hansı problemi yaradır :

•

qarşılıqlı hesablaşmalar mexanizmlәrinin mürәkkәblәşmәsi
qarşısıalınmaz qüvvәyә görә vәziyyәtlәrinin meydana gәlmәsi mümkünlülüyü
kontraktın verqi tәtbiq olunan bazasının arması
öhdәliklәrin qeyri tәkmilliyi vә kontraktdan sonrakı opportunizmin tәhlükәsi
kontraktdan sonrakı opportunizmә görә öhdәlik vә sanksiyaların tәkmil olması

267 Qeyri tam kontraktlar tәrәflәrә imkan verir:

•

qarşısıalınmaz qüvvәyә görә vәziyyәtlәrin meydana gәlmәsi imkanını aradan qaldırmaq
kontrakt üzrә bütün mümkün xәrc vә faydaların bölqüsünü eyni mәnalı tәsbit etmәk
onun fәaliyyәti dövründә kontraktın bütün mühüm şәrtlәrini formal sürәtdә tәsbit etmәk
qabaqcadan görünmәyәn vәziyyәtlәrә çevik reaksiya vermәk
mümkün opportunist davranışa görә tәrәflәrin mәsuliyyәtini dәqiq tәyin etmәk

268 Firmanın institusional tәhlilindә xәrclәrin aşağıdakı üç qrupunu ayırmaq qәbul edilmişdir:

•

dәyişәn, orta, son hәdd
mühasibat, alternativ, aşkar
birbaşa, dolayısı, qeyriaşkar
sabit, dәyişәn, orta
transformasiya, tәşkilati, transaksiya

269 “Ex post” transaksiya xәrclәrinә xәrclәrin aşağıdakı növü aid deyildir.

•

kontrakt öhdәliklәrinin dәqiq yerinә yetirilmәmәsilә bağlı mәsrәflәr
qabaqcadan gözlәnilmәyәn vәziyyәtlәrә pis adaptasiya ilә bağlı mәsrәflәr
kontrakt münasibәtlәrindә arakәsmәlәrlә bağlı çәtinliklәrә mәsrәflәr
münaqişәlәrin nizamlanması üçün idarәetmә strukturlarının ıstifadә olunmasına mәsrәflәr
razılaşmaların reallaşması zәmanәtlәrinin tәmin olunmasına mәsrәflәr

270 "Ex ante" transaksiya xәrclәrinә xәrclәrin aşağıdakı növü aid deyildir:

•

kontraktın layihәsinin tәrtib olunmasına mәsrәflәr
razılaşmaların yerinә yetirilmәsi zәmanәtlәrin tәmin edilmәsinә mәsrәflәr
informasiyanın axtarışına mәsrәflәr
kontrakt öhdәliklәrinin dәqiq yerinә yetirilmәmәsinin ilә әlaqәdar mәsrәflәr
danışıqların aparılmasına mәsrәflәr

271 Oliver Uilyamson transaksiya xәrclәrinin aşağıdakı tәsnifatını tәqdim etmişdir:
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•

kontraktların tәrtibi, nәzarәt, mәcbur etmә
ex ante u ex post
davranış, informasiyanın axtarışı, ehtiyat mövqelәrinin aşkar edilmәsi
hissәlәrinә bölünmә, informasiya, miqyas
sövdәlәr, idarәetmә, rasionlaşdırma

272 Pol Milqrom vә Con Roberts transaksiya xәrclәrinin bu növünü ayırmamışlar:

•

informasiyanın natamamlığı vә assimmetriyası ılә әlaqәdar olan
kontraktların yerinә yetirilmәsinә mәcbur etmә
tәrәfdaşlıarın tapılması
transaksiyaların sәciyyәlәrinә dair informasiyanın tapılması vә çatdırılması
öhdәliklәrin etibarsızlığı ilә әlaqәdar olan

273 Hansı alimlәr transaksiya xәrclәrini koordinasiya olunan vә motivlәşәn tәsnifatı tәklif etmişlәr.

•

Entoni Onore vә Robert Kuter
Pol Milqrom vә Con Roberts
Riçard Nelson vә Riçard Pozner
Karl Brunner vә Edna UlmanMarqalit
Siqvort Lindenberq vә Vilyam Meklinq

274 Pol Milqrom vә Con Roberts transaksiya xәrclәrinin qruplara bölәrәk onların aşağıdakı tәsnifatınını
tәklif etmişdirlәr:

•

informasiya axtarışı vә kontraktların tәrtibatı
koordinasiya vә motivasiya
kontraktların yerinә yetirilmәsinә nәzarәt vә mәcbur etmә
informasiya vә rasionlaşdırma
davranışlar vә mülkiyyәt hüquqlarının müdafiәsi

275 Ehtiyat qiymәti nәyi bildirir:

•

müәyyәn әmtәә qrupu üzrә orta qiymәt
tәrәfdaşın, alıcı vә ya satıcının da razılaşa bilәcәyi son hәdd qiymәti
satıcı artıqlığı
alıcı artıqlığı
tarazlı bazar qiymәti

276 Tran Eqqertsson özünün tәklif etdiyi transaksiya xәrclәri tәsnifatına onların aşağıdakı növünü daxil
etmәmişdir:

•

kontraktların tәrtib olunması, kontraktların yerinә yetirilmәsinә nәzarәt vә mәcbur etmә
rasionlaşdırma
mülkiyyәt hüquqlarının müdafiәsi
ehyiyat mövqelәrinin aşkar edilmәsi
informasiya axtarışı

277 Klod Menar özünün tәklif etdiyi transaksiya xәrclәri tәsnifatına onların aşağıdakı növünü daxil
etmәmişdir:

•

davranış
rasionlaşdırma
informasiya
öz hissәlәrinә bölünmә
miqyas

278 Hansı alim transaksiya xәrclәrini sövdәlәşmә, idarәetmә, rasionlaşdırma kimi tәsniflәşdirmәyi tәklif
etmişlir.
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•

Yesli Mitçell
Fridrix fon Xayek
Oliver Uilyamson
Con Kommons
Con Kennet Helbreyt

279 Zorla pul qopartmadan müdafiәnin әn radikal forması hansıdır:

•

interspesifik resursların lәğvi
interspesifik resursun birgә sahiblik әsasında әmlak çevrilmәsi
ümum resursların interspesifik resursa çevrilmәsi
interspesifik resursların spesifik resursa çevrilmәsi
spesifik resursların interspesifik resursa çevrilmәsi

280 Hansı situasiyalarda müxtәlif әyri yollarla pul qopartma meydana çıxır:

•

tәrәflәrdәn biri öz üzәrinә qәbul etdiyi öhdәliklәrin icrasını qәsdәn sabotaj edirsә
uzun müddәt bir neçә istehsal amili әvәzedilmәz vә qrupun yerdә qalan üzvlәri üçün universal qalaraq sıx
kooperasiya halında işlәyirsә
bir neçә istehsal amili uzun müddәt nadir obyektlәrlә işlәyirsә
mübadilәdә tәrәflәrdәn biri digәr tәrәfә güvәnirsә, digәr tәrәfin davranışı haqqında hәqiqi informasiyanın alınması
böyük xәrclәr tәlәb edir vә ya ümumyyәtlә mümkün deyildir
bir neçә istehsal amili inhisar nәzarәtinә malik olmaq üçün bir konglomeratda birlәşirsә

281 Mәnәvi riskin әn geniş yayılmış forması bu hesab edilir:

•

lobbilәşdirmә
işdәn boyun qaçırmaq
zorla pul qopartmaq
oğurluq
qorxutmaq

282 Mәnәvi risk hansı situasiyada meydana çıxır.

•

tәrәflәrdәn biri öz üzәrinә qәbul etdiyi öhdәliklәrin icrasını qәsdәn sabotaj edirsә
mübadilәdә tәrәflәrdәn biri digәr tәrәfә güvәnirsә, digәr tәrәfin davranışı haqqında hәqiqi informasiyanın alınması
böyük xәrclәr tәlәb edir vә ya ümumyyәtlә mümkün deyildir
bir neçә istehsal amili uzun müddәt nadir obyektlәrlә işlәyirsә
uzun müddәt bir neçә istehsal amili әvәzedilmәz vә qrupun yerdә qalan üzvlәri üçün universal qalaraq sıx
kooperasiya halında işlәyirsә
bir neçә istehsal amili inhisar nәzarәtinә malik olmaq üçün bir konglomeratda birlәşirsә

283 Opportunist davranışın hansı iki әsas formasını fәrqlәndirmәk qәbul olunmuşdur:

•

inam vә inadkarlıq
mәnәvi risk vә zorla pul qopatma
lobbilәşdirmә vә sabotaj
informasiyanın tәhrif olunması vә işlәrin dolaşdırılması
dәlәduzluq vә aldatma

284 Transaksiya xәrclәrinin әn geniş yayılmış tәsnifatı bu xәrclәrin aşağıdakı tiplәrindәn birini ehtiva etmir:

•

informasiya axtarışı
aşkar xәrclәr
ölçülmә
danışıqların aparılması
opportunist davranış

285 Kennet Errou yanaşmasına görә transaksiya xәrclәri ifadә edir.
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•

informasiyanın toplanması vә işlәnilmәsi, danışıqların aparılması vә qәrarların qәbul edilmәsi, kontraktlara riayәt
edilmәsi üzәrindә nәzarәt vә onların yerinә yetirilmәsinә nәzarәt xәrclәri
iqtisadi sistemin istifadә olunması xәrclәri
mübadilә obyektinin faydalı xüsusiyyәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi, onunla bağlı hüquqların tәmin olunması vә
onlara riayәt edilmәsinә mәcbur etmә xәrclәri
iqtisadi agentlәrin o cümlәdәn bazar mexanizmlәrinin dә istifadә olunması ilә kontraktların bağlanması ilә
әlaqәdar qarşılıqlı münasibәtlәrini müşaiyyәt edәn mәsrәflәr
cәmiyyәtin yaratdığı mülkiyyәt hüquqları vә azadlıqlarının özgәninkilәşdirilmәsi vә mәnimsәnilmәsi üzrә xәrclәr

286 Ronald Kouza görә transaksiya xәrclәri ifadә edir.

•

iqtisadi sistemin istifadә olunması xәrclәri
informasiyanın toplanması vә işlәnilmәsi, danışıqların aparılması vә qәrarların qәbul edilmәsi, kontraktlara riayәt
edilmәsi üzәrindә nәzarәt vә onların yerinә yetirilmәsinә nәzarәt xәrclәri
mübadilә obyektinin faydalı xüsusiyyәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi, onunla bağlı hüquqların tәmin olunması vә
onlara riayәt edilmәsinә mәcbur etmә xәrclәri
iqtisadi agentlәrin o cümlәdәn bazar mexanizmlәrinin dә istifadә edilmәsilә kontraktların bağlanması ilә әlaqәdar
qarşılıqlı münasibәtlәrini müşaiyyәt edәn mәsrәflәr
cәmiyyәtin yaratdığı mülkiyyәt hüquqları vә azadlıqlarının özgәninkilәşdirilmәsi vә mәnimsәnilmәsi üzrә xәrclәr

287 Con Kommonsa görә transaksiya xәrclәri tәcәssüm etdirir:

•

iqtisadi sistemin istifadә olunması xәrclәri
cәmiyyәtin yaratdığı mülkiyyәt hüquqları vә azadıqlarının özgәninkilәşdirilmәsi vә mәnimsәnilmәsi üzrә xәrclәr
mübadilә obyektinin faydalı xüsusiyyәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi, onunla bağlı hüquqların tәmin olunması vә
onlara riayәt edilmәsinә mәcbur etmә xәrclәri
iqtisadi agentlәrin o cümlәdәn bazar mexanizmlәrinin dә istifadә olunması ilә kontraktların bağlanması ilә
әlaqәdar qarşılıqlı münasibәtlәrini müşaiyyәt edәn mәsrәflәr
informasiyanın toplanması vә işlәnilmәsi, danışıqların aparılması vә qәrarların qәbul edilmәsi, kontraktlara riayәt
edilmәsi üzәrindә nәzarәt vә onların yerinә yetirilmәsinә nәzarәt xәrclәri

288 Firmanın optimal hәcminә o halda nail olunur ki;

•

firma daxilindә fәaiyyәtlәrin baş vermәsinin transaksiya xәrclәri bazar sәmәrәlliliyinin meyarına uyğun optimal
kәmiyytә malik olur
firma daxilindә fәaiyyәtlәrin baş vermәsinin transaksiya xәrclәri elә hәmin fәaliyyәtlәrin bazar mexanizmi
vasitәsilә hәyata keçirilmәsinin transaksiya xәrclәrinә bәrabәrdir
firma daxilindә fәaiyyәtlәrin baş vermәsinin transaksiya xәrclәri elә hәmin fәaliyyәtlәrin bazar mexanizmi
vasitәsilә hәyata keçirilmәsinin transaksiya xәrclәrindәn yüksәkdir
firma daxilindә fәaiyyәtlәrin baş vermәsinin transaksiya xәrclәri elә hәmin fәaliyyәtlәrin bazar mexanizmi
vasitәsilә hәyata keçirilmәsinin transaksiya xәrclәrindәn aşağıdir:
firma daxilindә fәaiyyәtlәrin baş vermәsinin transaksiya xәrclәri sıfra bәrabәrdir

289 Ayrı ayrı fәrdlәr arasındakı transaksiya xәrclәrini azaldılmasına yönәldilmiş müqavilәlәr nәyi ifadә
edir?

•

formal qaydalar
institusional sazişlәr
qeyriformal qaydalar
xarici effektlәr
mülkiyyәt hüqüqları

290 İnstitusional sazişlәr vә ya tәşkilatlar nәyi ifadә edir:

•

tәsәrrüfat fәaliyyәtinin müxtәlif sferalarını tәnzimlәyәn lokal tәlimatlar, qaydalar, normalar vә standartlar
ayrı ayrı fәrdlәr arasında transaksiya xәrclәrinin azaldılmasına yönәldilmiş müqavilәlәr
ARnin mәcәllәlәri
ARnin qanunları
insanlar arasindakı siyasi, sosial vә hüquqi qarşılıqlı tәsir çәrçivәlәrini yaradan “oyun qaydaları”nın mәcmusu,
yaxud qaydalar, normalar vә sanksiyalar

291 Transaksiоn хәrclәr nәzәriyyәsindә nеçә yanaşmanı fәrqlәndirirlәr.
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•

3.0
5.0
2.0
4.0
6.0

292 Nеоinstitusiоnal nәzәriyyәdә transfоrmasiya хәrclәri hansı alimin adı ilә bağlıdır.

•

U.Mitçеll
D.Nоrt
T.Еqqеrtsоn
R.Kоuz  О.Ulyamsоn
Q.Saymоn

293 D.Nоrt vә S.Uоllisin apardığı transaksiya хәrclәrinin hеsablanması cәhdlәri, aiddir.

•

Yapоniya iqtisadiyyatına
ABŞ iqtisadiyyatına
1990cı illәrin Rusiya iqtisadiyyatına
Böyük Britaniya iqtisadiyyatına
Avrоpa Britaniya üzv оlan ölkәlәrin iqtisadiyyatına

294 İnstitutların bağlanması хәrclәri.

•

aşağı transfоrmasiya хәrclәri
yüksәk transfоrmasiya хәrclәri
yüksәk transaksiya хәrclәri
aşağı transaksiya хәrclәri
aşağı istеhsal хәrclәri

295 Transaksiya хәrclәrinә daхil dеyil.

•

kоntraktların bağlanması хәrclәri
dәrgahlara vә avadanlıqlara хidmәt хәrclәri
оppоrtunist davranış хәrclәri
infоrmasiyaların aхtarılması хәrclәri
mülkiyyәt hüquqlarının müdafiәsi хәrclәri

296 Transaksiya хәrclәri, bu:

•

müqavilәlәrin başlanması хәrclәridir
istеhsalla әlaqәsi оlmayan хәrclәrdir
әmtәә vә хidmәt istеhsalı ilә әlaqәdar хәrclәrdir
mәhsul istеhsalı ilә әlaqәdar хәrclәrdir
хammal vә matеrialların alınması ilә хәrclәrdir

297 T.Eqqertson D.Nortun yanaşmaşına әsaslanaraq xәrclәrin növlәrini müәyyәnlәşdirir, aşağıdakılardan
hansıları T. Eqqertsonun xәrc növlәrinә aid deyil:l.İnformasiya axtarışı; 2.Bölüşdürücü; 3.Kontraktların tәrtib
edilmәsi; 4.Monitorinq; 5.Kontraktların icrasına mәcburetmә; 6.Üçüncü şәxslәrdәn qoruma; 7. Danışıqların
aparılması; 8.Motivasiya.

•

3.5
2,8;
4,5;
l,3;
6,7;

298 T.Eqqertson D.Nortun yanaşmaşına әsaslanaraq xәrclәrin növlәrini müәyyәnlәşdirir, aşağıdakılardan
hansı T. Eqqertsonun xәrc növlәrinә aid deyil:
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•

danışıqların aparılması
motivasiya
kontraktların tәrtib edilmәsi
informasiya axtarışı
monitorinq

299 Rasion tәtbiqetmә transaksiyası –

•

hüquq obyektinin, hüquq subyektinin, bu subyektin malik olduğu hüquqlar dәstinin, habelә onlara riayәt
olunmasını tәmin edәn mexanizmin müәyyәnlәşdirilmәsidir
iddiaçılar tәrәfindәn hüquqlara vә (vә ya) resursa tәşәbbüs göstәrilәn, amma üçüncü şәxs tәrәfindәn hәyata
keçirilәn sәlahiyyәtlәrin bölgüsüdür
mübadilә edәn tәrәflәr arasında könüllü razılaşmalar әsasında mülkiyyәt hüquqlarının mübadilәsindәn ibarәtdir
qarşılıqlı tәsir vasitәsilә rifahın yüksәldilmәsi imkanlarının qarşılıqlı surәtdә anlaşılmasını әks etdirәn
münasibәtdir
iqtisadi agentlәr arasında elә qarşılıqlı tәsirdir ki, bu zaman qәrarları qәbul  etmә hüququ yalnız bir tәrәfә
mәxsusdur, idarәetmә isә komanda vasitәsilә hәyata keçirilir

300 İdarәetmә transaksiyası –

•

hüquq obyektinin, hüquq subyektinin, bu subyektin malik olduğu hüquqlar dәstinin, habelә onlara riayәt
olunmasını tәmin edәn mexanizmin müәyyәnlәşdirilmәsidir
iqtisadi agentlәr arasında elә qarşılıqlı tәsirdir ki, bu zaman qәrarları qәbul  etmә hüququ yalnız bir tәrәfә
mәxsusdur, idarәetmә isә komanda vasitәsilә hәyata keçirilir
mübadilә edәn tәrәflәr arasında könüllü razılaşmalar әsasında mülkiyyәt hüquqlarının mübadilәsindәn ibarәtdir
qarşılıqlı tәsir vasitәsilә rifahın yüksәldilmәsi imkanlarının qarşılıqlı surәtdә anlaşılmasını әks etdirәn
münasibәtdir
iddiaçılar tәrәfindәn hüquqlara vә (vә ya) resursa tәşәbbüs göstәrilәn, amma üçüncü şәxs tәrәfindәn hәyata
keçirilәn sәlahiyyәtlәrin bölgüsüdür

301 Sövdәlәşmә transaksiyası –

•

hüquq obyektinin, hüquq subyektinin, bu subyektin malik olduğu hüquqlar dәstinin, habelә onlara riayәt
olunmasını tәmin edәn mexanizmin müәyyәnlәşdirilmәsidir
mübadilә edәn tәrәflәr arasında könüllü razılaşmalar әsasında mülkiyyәt hüquqlarının mübadilәsindәn ibarәtdir
iqtisadi agentlәr arasında elә qarşılıqlı tәsirdir ki, bu zaman qәrarları qәbul  etmә hüququ yalnız bir tәrәfә
mәxsusdur, idarәetmә isә komanda vasitәsilә hәyata keçirilir
qarşılıqlı tәsir vasitәsilә rifahın yüksәldilmәsi imkanlarının qarşılıqlı surәtdә anlaşılmasını әks etdirәn
münasibәtdir
iddiaçılar tәrәfindәn hüquqlara vә (vә ya) resursa tәşәbbüs göstәrilәn, amma üçüncü şәxs tәrәfindәn hәyata
keçirilәn sәlahiyyәtlәrin bölgüsüdür

302 Transaksiya xәrclәri –

•

iqtisadi agentlәr arasında mәhdud resurslardan istifadәyә aid olan sanksiyalaşdırılmış münasibәtlәrdir
transaksiyaların hәyata keçirilmәsi zamanı meydana gәlәn xәrclәrdir
tәrәflәrdәn birinin digәrinin әlinin çatmadığı xüsusi informasiyaya malik olmasıdır
tabe olan agentlәrin müәyyәn fәaliyyәtlәri dәstinin birtәrәfli mәhdudlaşdırılmasıdır
cәmiyyәtdә qәbul edilmiş mülkiyyәt hüquqları vә azadlıqların mübadilәsi, özgәninkilәşdirilmәsi vә
mәnimsәnilmәsidir

303 Komanda –

•

iqtisadi agentlәr arasında mәhdud resurslardan istifadәyә aid olan sanksiyalaşdırılmış münasibәtlәrdir
transaksiyaların hәyata keçirilmәsi zamanı meydana gәlәn xәrclәrdir
tәrәflәrdәn birinin digәrinin әlinin çatmadığı xüsusi informasiyaya malik olmasıdır
tabe olan agentlәrin müәyyәn fәaliyyәtlәri dәstinin birtәrәfli mәhdudlaşdırılmasıdır
cәmiyyәtdә qәbul edilmiş mülkiyyәt hüquqları vә azadlıqların mübadilәsi, özgәninkilәşdirilmәsi vә
mәnimsәnilmәsidir

304 Transaksiya –
43/100

22.12.2016

•

iqtisadi agentlәr arasında mәhdud resurslardan istifadәyә aid olan sanksiyalaşdırılmış münasibәtlәrdir
cәmiyyәtdә qәbul edilmiş mülkiyyәt hüquqları vә azadlıqların mübadilәsi, özgәninkilәşdirilmәsi vә
mәnimsәnilmәsidir
transaksiyaların hәyata keçirilmәsi zamanı meydana gәlәn xәrclәrdir
tabe olan agentlәrin mümkün fәaliyyәtlәri dәstinin birtәrәfli mәhdudlaşdırılmasıdır
tәrәflәrdәn birinin digәrinin әlinin çatmadığı xüsusi informasiyaya malik olmasıdır

305 Pislәşәn seçim aşağıdakı prosesin nәticәsidir.

•

mülkiyyәt hüquqlarının müdafiәsi
opportunist davranış
ölçmә xәrclәri
mülkiyyәt hüquqlarının spesifiklәşdirilmәsi
kontraktların bağlanması xәrclәri

306 Sadalananlardan nә opportunist davranış növlәrinә aid deyil?

•

sadalananlardan heç biri aid deyil
bütün sadalananlar aiddir
gizli fәaliyyәtlәr
gizli informasiya
gizli nailiyyәtlәr

307 Sadalananlardan nә mülkiyyәt hüquqlarının spesifikasiyalaşdırılması vә müdafiәsi xәrclәrinә aid deyil?

•

dövlәt sәrhәdinin müdafiәsinә xәrclәr
marketinq xәrclәri
yanğın әleyhinә siqnallaşdırma xәrclәri
hüquqmühafizә orqanlarının saxlanılması xәrclәri
torpaq sahәlәrinin dövlәt qeydiyyatına xәrclәr

308 Hansı transaksiya xәrclәri tipli müqavilәlәrdәn istifadәnin kömәyilә azaldıla bilәr?

•

mülkiyyәt hüquqlarının müdafiәsi xәrclәri
kontraktların bağlanması xәrclәri
ölçmә xәrclәri
opportunist davranış xәrclәri
informasiya axtarışı xәrclәri

309 Qarşılıqlı faydalı mübadilәnin tәmin olması ilә әlaqәdar xәrclәr necә adlanır?

•

opportunist davranış xәrclәri
ölçmә xәrclәri
mülkiyyәt hüquqlarının müdafiәsi xәrclәri
informasiya axtarışı xәrclәri
alternativlәrin aşkar edilmәsi xәrclәri

310 İnformasiya axtarışı xәrclәrinin azaldılması alәtlәrinә nә aid deyil?

•

keyfiyyәt sertifikatları vә standartları
nәzarәtin güclәndirilmәsi
istehsalçı zәmanәtinin olması
әmtәә birjaları vә yarmarkalar
marketinq şöbәlәri vә ixtisaslaşdırılmış marketinq agentliklәri

311 Transaksiya xәrcәrinә nә aid deyil?

•

mülkiyyәt hüquqlarının müdafıәsi xәrclәri
investisiyalara xәrclәr
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ölçmә xәrclәri
informasiya
kontraktların bağlanması xәrclәri

312 Nemәtlәrin hüquqi xüsusiyyәtlәrinin dәyişdirilmәsilә bağlı xәrclәr necә adlanır?

•

mühasibat
transaksion
son hәdd
Alternativ
istehsal

313 Bu cür transaksiyalar mövcud olmur.

•

sadalananlardan heç biri transaksiya növlәri deyil
bütün sadalananlar transaksiya növlәridir
idarәetmә transaksiyası
sövdәlәşmә transaksiyası
rasionallaşdırma transaksiyası

314 Mülkiyyәt hüquqları vә cәmiyyәtdә qәbul edilmiş azadlıqların mübadilәsi, özgәninkilәşdirilmәsi,
mәnimsәnilmәsi belә adlanır.

•

mәhdud sәmәrәlilik
transaksiya
institut
spesifiklәşdirmә
opportunist davranış

315 Transaksion xәrclәrin әn geniş yayılmış tәsnifatında transaksion xәrclәrin neçә növünü fәrqlәndirirlәr?

•

7.0
5.0
4.0
3.0
6.0

316 Con Kommons transaksion xәrclәrin aşağıdakı tәsnifatını tәklif edir.

•

müqavilәlәrin tәrtibatı, nәzarәt, mәcburetmә
sövdәlәşmә, idarәetmә, rasionallaşma
hissәlәrә bölünmә, informasiya, miqyas
ex ante vә ex post
davranış, informasiya axtarışı, ehtiyat vәziyyәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

317 Con Kommons transaksion xәrclәrin neçә növünü fәrqlәndirib?

•

6.0
3.0
4.0
2.0
5.0

318 Qeri Bekker hansı nәzәriyyәnin әsas nümayәndәlәrindәn biridir?

•

iqtisadi tәşkilatlar
iqtisadi hüquq
mülkiyyәt hüququ
ictimai seçim
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transaksion xәrclәr

319 İqtisadi hüquq nәzәriyyәsinin әsas nümayәndәlәrinә aşağıdakı iqtisadçılar aiddir:

•

Uesli Mitçell
Qeri Bekker
Harold Demsest
Armen Alçian
Con Kommons

320 Neoinstitualistlәr transaksion xәrclәrin aşağıdakı növlәrindәn birini fәrqlәndirmirlәr:

•

opportunist davranışı xәrclәrini
mümkün iqtisadi dәyişikliklәrin xәrclәrini
danışıqların aparılması vә müqavilәlәrin bağlanması xәrclәrini
informasiyanın axtarış xәrclәrini
mülkiyyәt hüququnun sәviyyәsi vә müdafıәsi xәrclәrini

321 Ronald Kouz hansı nәzәriyyәsinin әsas nümayәndәlәrindәn biri hesab edilir?

•

iqtisadi tәşkilatlar
transaksion xәrclәr
mülkiyyәt hüququ
ictimai seçim
razılıq iqtisadiyyatı

322 Transaksion xәrclәr nәzәriyyәsinin әsas nümayәndәlәrinә aşağıdakı iqtisadçılardan kimi aid etmәk olar?

•

Ronald Kouz
Armen Alçian
Uesli Mitçell
Con Kommons
Harold Demsest

323 Neoinstitusionalistlәrin konsepsiyasında mübadilәnin sәrhәdi nә ilә müәyyәn olunur?

•

әmәk mәsrәflәriylә
müqavilәylә
rasionallıqla
sәmәrәliliklә
keyfiyyәtlә

324 Mülkiyyәt hüquqları vә cәmiyyәtdә qәbul edilmiş azadlıqların mübadilәsi, özgәninkilәşdirilmәsi,
mәnimsәnilmәsi belә adlanır.

•

mәhdud sәmәrәlilik
transaksiya
institut
spesifiklәşdirmә
opportunist davranış

325 Kim ilk dәfә rentayönümlü davranış nәzәzriyyәsini işlәyib hazırlamışdır:

•

Eni Osborn Kryuqer
C.Stiqler
Q.Tallok
P.Milqrom
R.D.Kuter
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326 “Rentayönümlü davranış” terminini ilk dәfә kimi işlәtmişdir:

•

R.D.Kuter
Q.Tallok
C.Stiqler
Eni Osborn Kryuqer
P.Milqrom

327 Rentayönümlü davranış zamanı cәmiyyәt nә әldә edir:

•

milli gәlirin multiplikativ artımı
resursların sәmәrәli sәrfi zamanı mülkiyyәtin sәmәrәli hüquqları vә istehsal hәcminin artmasından irәli gәlәn
inhisar rentası
iqtisadi renta şәklindә renta
resursların qeyrimәhsuldar sәrfi üzündәn mülkiyyәtin qeyri sәmәrәli hüquqlarının vә istehsalın ixtisarından irәli
qәlәn itkilәr
әhalinin hәyata sıviyyәsi vә kefiyyәtinin artmasını әks etdirәn istehlakçıların mәcmu rentasının artması

328 Rentayönümlü davranış nәdәn ibarәtdir:

•

fәrdlәrin multiplikativ effekt hesabına öz sәrvәtini inflyasiya templәrinin yüksәlmәsi fonunda artırmaq cәhdi
mütlәq torpaq rentasının alınması
differensial torpaq rentasının alınması
resursların cәmiyyәtin sәrvәtinin ixtisar olunmasına qәtirib çıxaran qryri – mәhsuldar istifadәsini hәyata keçirәrәk
fәrdlәrin öz sәrvәtini artırmaq cәhdi
iqtisadi rentanın alınması

329 Kollektiv fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi hansı şәraitdә mümkün olur:

•

ümumi mәnafeli qrupda seçici stimulları tәtbiq etmәk imkanına malik olmayan iştirakçıların kiçik sayı
Ümümi mәnafeli qrupda seçici stimulları tәtbiqi etmәk imkanına malik iştirakçıların böyük sayı
ümumi mәnafeli qrupda seçici stimulları tәtbiq etmәk imkanına malik olmayan iştirakçıların böyük sayı
ümumi mәnafeli qrupda seçici stimulları tәtbiq etmәk imkanına malik iştirakçıların kiçik sayı
müxtәlif mәnafeli qrupda seçici stimulları tәtbiq etmәk imkanı olmayan iştirakçıların kiçik sayı

330 ”Biletsiz adam problemi” nәdәn ibarәtdir:

•

içtimai nemәt satıcısı onun satışından dövlәtin götürdügü gәliri almır
“qaymağını yığmaq” siyasәtinin nәticәsi kimi çıxış edir
içtimai nemәt istehlakçısı monopsonist kimi cıxış edir
içtimai nemәt istehlakçısı onun ödәnişindәn yayınmağa çalışır
içtimai nemәt satıcısı ona inhisarcasına yüksәk qiymәt tәyin edir

331 Mülkiyyәt hüquqlarının meydana gәlmәsinin aşağıda sadalanan alternativ nәzәzriyyәlәrindәn hansı
optimist hesab edilir:

•

tәkamül nәzәriyyәsi
rentayönümlü davranış nәzәriyyәsi
sadәlövh nәzәriyyә
kollektiv fәaliyyәtlәr nәzәriyyәsi
tәziyq qrupları nәzәriyyәsi

332 İnstitusional iqtisadiyyat çәrcivәsindә mülkiyyәt hüquqlarının meydana gәlmәsinin neçә alternativ
nәzәzriyyәsini fәrqlәndirmәk qәbul olunmuşdur.

•

6.0
5.0
2.0
4.0
3.0
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•

333 İnstitusional iqtisadiyyat aşağıdakı sadalanan alternativ mülkiyyәt rejimindәn hansını ayırmır:

•

kommunal mülkiyyәt
dövlәt mülkiyyәti
xüsusi mülkiyyәt
ümumi mülkiyyәt
fәrdi mülkiyyәt

334 İnstitusional iqtisadiyyat çәrçivәsindә neçә alternativ mülkiyyәt rejimini fәrqlәndirmәk qәbul
olunmuşdur.

•

6.0
2.0
3.0
4.0
5.0

335 KouzStiqler teoremindә transaksiya xәrclәri hansı kәmiyyәti tәşkil edir.

•

son hәdd
sonsuz böyük
sonsuz kiçik
sıfır
vahid

336 Mülkiyyәt teoremindә transaksiya xәrclәri hansı kәmiyyәti tәşkil edir:

•

sonsuz kiçik
sonsuz böyük
son hәdd
vahid
sıfır

337 Mülkiyyәt teoremi hansı alimlәrin adı ilә bağlıdır:

•

PorterLouler
StolperSamuelson
HekşerOlin
KobbDuqlas
KouzStiqler

338 Mәnfi xarici effektlәrin internalizasiyası imkanları haqqında Ronald Kouzun hipotezası hansı adı
almışdır:

•

mülkiyyәt teoremi
nadirlik qanunu
rifah iqtisadiyyatı nәzәriyyәsi
tәlәbatların yüksәlmәsi qanunu
azalmaqda olan son hәdd faydalılıq qanunu

339 Ronald Kouz birinci dәfә olaraq xarici effektlәr probleminin hansı hәlli üsulunu tәklif etmişdir:

•

әhatәli inzibati dövlәt nәzarәti vә tәnzimlәnmәsinin kömәyilә
dövlәt zәmanәtlәrinin tәtbiqi
xarici effektlәrin olması zamanı bonusların vә mükafat ödәnişlәrinin tәtbiqi
mübahisәlәrin xüsusi tәnzimlәnmәsinin kömәyilә
sәrt dövlәt antiinhisar siyasәti әsasında
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340 Kim ilk dәfә olaraq mübahisәlәrin xüsusi tәnzimlәnmәsinin kömәyilә xarici effektlәr probleminin hәllini
tәklif etmişdir:

•

Oliver Yilyamson
Duqlas Nort
Armen Alçian
Herbert Saymon
Ronald Kouz

341 Neoklassik nәzәriyyәdә xarici effektlәr problemi nәyin kömәkliyilә hәll edilmişdir.

•

“D.Rikardonun ekvivalentlik paradoksu”
”A.Marşalın xaçı”
“qәnaәt paradoksu”
”A.Piqu vergisi”
“V.Leontyev paradoksu”

342 Neoklassik nәzәriyyәdә “bazarin uğursuzluğu”nun әmәlә gәlmәsinә bәraәt qazandırır.

•

kortәbii bazar mexanizmi
әtraf mühitin çirklәnmәsi
ucuz resursun istifadә olunması
dövlәt müdaxilәsi
opportunist davranış

343 Neoklassik nәzәriyyәdә xarici effektlәr problemi әnәnәvi olaraq әlaqәlәndirilmişdir.

•

inflyasiya
sabit bazar tarazlığı
“dövlәt uğursuzluğu”
işsizlik
“bazarin uğursuzluğu”

344 Eksternaliyalarin meydana çıxmasının hamıya mәlum olanlarına aid olmayan halı göstәrin.

•

narahatlıqlara sәbәb olma
Pareto üzrә sabit sәmәrәliliyin tәmin olunması
ucuz resursun istifadә olunması
әtraf mühitin çirklәnmәsi
bәdbәxt hadisә riskilә nәticәlәnәn tәhlükәli davranış

345 Xarici effektlәrin meydana çıxmasının hamıya mәlum olanlarına aid olmayan halı göstәrin.

•

narahatlıqlara sәbәb olma
Pareto üzrә sabit sәmәrәliliyin tәmin olunması
ucuz resursun istifadә olunması
әtraf mühitin çirklәnmәsi
bәdbәxt hadisә riskilә nәticәlәnәn tәhlükәli davranış

346 Mәnfi ekstarnalizasiyalar nә zaman meydana çıxır.

•

iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәtinin xarakteri onlarda son hәdd mәsrәflәrinin artmasina sәbәb olur
bir qisim iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti digәrlәri üçün әlavә xәrclәr yaradir
iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti bazarda hökmran mövqeyin әldә olunmasina gәtirib çixarir
bir qisim iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti digәrlәrin dә әlavә gәlirlәrin artimina sәbәb olur
iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti onlarin rentabelliyinin artmasina sәbәb olur

347 Mәnfi xarici effektlәr nә zaman meydana çıxır.
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•

iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәtinin xarakteri onlarda son hәdd mәsrәflәrinin rentabelliyinin artimina sәbәb olur
bir qisim iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti digәrlәri üçün әlavә xәrclәr yaradır
iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti bazarda hökmran mövqeyin әldә edilmәsinә sәbәb olur
bir qisim iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti digәrlәri әlavә gәlirlәrin artmasına sәbәb olur
iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti onların rentabelliyinin artmasına sәbәb olur

348 Müsbәt ekstarnalizasiyalar nә vaxt meydana çıxır.

•

iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti onların rentabelliyinin artmasına sәbәb olur
bir qisim iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti digәrlәri üçün son hәdd xәrclәrinin artmasına sәbәb olur
bir qisim iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti digәrlәri üçün son hәdd xәrclәrinin artmasına sәbәb olur
bir qisim iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti digәrlәri üçün әlavә xәrclәr yaradır
iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti bazarda hökmran mövqeyin әldә olunmasına gәtirib çıxarır

349 Müsbәt xarici effektlәr nә zaman meydana çıxır.

•

iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti onların rentabelliyinin artmasına gәtirib çıxarır
bir qisim iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti digәr subyektlәr üçün әlavә faydaların meydana çıxmasına gәtirib çıxarır
bir qisim iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti digәrlәri üçün son hәdd xәrclәrinin artmasına sәbәb olur
bir qisim iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti digәr qisim insanlar üçün әlavә xәrçlәr doğurur
iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti bazarda hökmran mövqeyin әldә olunmasına gәtirib çıxarır

350 Xarici effektlәr necә olur:

•

birbaşa vә dolayisı
müsbәt vә mәnfi
ümumi vә xüsusi
kompensasiyaedici vә stimullaşdırıcı
protesionalist vә icazәli

351 Eksternaliya dedikdә başa düşmәk qәbul olunmuşdur:

•

fәaliyyәtin qeyriprofil növünün xalis zәrәrlәri
qiymәtlәrdә öz әksini tapmamış әlavә xәrclәr vә ya faydalar
reklam xәrclәri
saxta xәrclәr
düzgün olmayaraq seçilmiş marketinq strategiyasının xәrclәri

352 Eksternaliyalar necә olur:

•

birbaşa vә dolayi
müsbәt vә mәnfi
ümumi vә xüsusi
kompensasiyaedici vә stimullaşdırıcı
protesionalist vә icazәli

353 Xarici effektlәr dedikdә başa düşmәk qәbul olunmuşdur:

•

fәaliyyәtin qeyriprofil növünün xalis zәrәrlәri
qiymәtlәrdә öz әksini tapmamış әlavә xәrclәr vә ya faydalar
reklam xәrclәri
saxta xәrclәr
düzgün olmayaraq seçilmiş marketinq strategiyasının zәrәrlәri

354 İnstitusional iqtisadiyyatda aşağıdakını eksternaliya adlandırmaq qәbul olunmuşdur:

•

xarici effektlәr
informasiyanın asimmetriyası
resursların müәyyәn nadir tipi
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qeyriformal qaydalar
Neşin eyni zamanda bir neçә tarazlığı

355 İnstitusional iqtisadiyyatda xarici effektlәri belә adlandırmaq qәbul olunmuşdur:

•

eksplisit
eksternaliya
implisit
“limonlar”
internalizasiya

356 Mülkiyyәt hüququnun dağılma hәddi hansıdır:

•

bu, iqtisadi münasibәtlәrin xarakterinә daha dәqiq cavab verәrkәn
mülkiyyәt hüququnun dağınıqlığının aradan qaldırılmasından әldә olunan gәlәcәk uduş bununla әlaqәdar xәrclәri
ölәyәrkәn
Neşu üzrә tarazlıq әldә olunarkәn
Pareto üzrә sәmәrәlilık әldә olunarkәn
interspesifik resursa tam kontrakt formalaşdırılarkәn

357 Mülkiyyәt hüququnun dağılması aşağıdakı sәbәbin mövcud olması nәticәsindә baş verir:

•

xüsusi mülkiyyәt
mülkiyyәt hüququnun qeyridәqiq tәyin edilmәsi vә pis müdafiә olunması, dövlәt tәrәfindәn mәhdudiyyәtlәrin
olması
tam kontraktın bağlanmasına cәhd
tәkmil rәqabәt
transaksiya xәrclәri

358 Mülkiyyәt hüququnun dağılması necә şәrh olunur.

•

iqtisadi münasibәtlәrin bütün növlәrinә qәbul edilәn universal spesifiklәşdirmә
mülkiyyәt hüququnun parçalanması
mülkiyyәt hüququnun differensiasiyası
mütlәq sresifiklәşdirmә
natamam spesifiklәşdirmә

359 İqtisadçılar adәtәn sәlahiyyәtlәrin aşağıdakı siyahısını istifadә edirlәr.

•

sәlahiyyәtә malik olma hüququ, işlәmәk bacarığı, nәzakәtli olmaq bacarığı
istifadә etmә,gәlir әldә etmә, fiziki formanı dәyişdirmә, özgәninkilәşdirmә hüququ
sahib olma vә sәrәncam vermә hüququ
sahib olma vә istifadә etmә hüquqi, yaxud icarә
istifadә etmә vә sәrәncam vermә hüququ

360 Mülkiyyәt hüquqları ümumi şәkildә ifadә edir.

•

mülkiyyәtçinin ona mәxsus mülkiyyәt obyektinә sahib olma, istifadә etmә vә sәrәncam vermәsi üzrә
münasibәtlәrini tәnzimlәyәn hüquqi normalar sistemi
insanların mәhdud resurslara nәzәrәn davranışın formal vә qeyri formal normaları, bu normalara әmәl olunmadığı
halda cәza şәklindә mәsuliyyәt әmәlә gәlir
istehsal vasitәlәri vә nәticәlәr, sәrbәst sәrәncam vermәk şәrtilә fәrd vә kollektivin onlara özününkü kimi
münasibәti
mülkiyyәtçi üzәrindә tәsbit olunmuş öz mülahisәsi vә öz mәnafelәri üzrә bu әmlaka nәzәrәn istәnilәn hәrәkәtin
baş vermәsi yolu ilә ona mәxsus әmlaka hüquqi cәhәtdәn tәmin olunmuş sәrәncam vermәk imkanı
resursların istifadәsinә nәzarәt vә bu zaman meydana çıxan mәsrәf vә faydaları bölmәk hüququ

361 Xüsusi mülkiyyәt 

•

– yalnız bir fәrdin müstәsna hüquqlara malik olduğu vәziyyәtdir;
– elә rejimdir ki, bu zaman fәrdlәrdәn hәr biri mәlum resursa münasibәtdә sәlahiyyәtlәrә malik olmur;
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– bu zaman “dövlәt” tәşkilatının üzvlәri digәrlәrini resursun istifadәsindәn kәnarlaşdırmaq, resursun istifadәsinә
dair reqlamentlәşdirilmiş qәrarlar qәbul etmәk hüququna malikdirlәr, amma gәlir hüququna malik olmayan
vәziyyәtdir.
– müstәsna hüquqlara insanlar qrupunun malik olduğu vәziyyәtdir;
 bu vә ya digәr resursa çatmağın şәrtlәrini, onun istifadәsinin seçilmәsi vә istifadәdәn gәlәn gәlirin әldә olunması
üsulunu müәyyәn edәn qaydaların mәcmusudur;

362 Dövlәt mülkiyyәti –

•

– müstәsna hüquqlara insanlar qrupunun malik olduğu vәziyyәtdir;
– yalnız bir fәrdin müstәsna hüquqlara malik olduğu vәziyyәtdir;
– elә rejimdir ki, bu zaman fәrdlәrdәn hәr biri mәlum resursa münasibәtdә sәlahiyyәtlәrә malik olmur;
– bu zaman “dövlәt” tәşkilatının üzvlәri digәrlәrini resursun istifadәsindәn kәnarlaşdırmaq, resursun istifadәsinә
dair reqlamentlәşdirilmiş qәrarlar qәbul etmәk hüququna malikdirlәr, amma gәlir hüququna malik olmayan
vәziyyәtdir.
 bu vә ya digәr resursa çatmağın şәrtlәrini, onun istifadәsinin seçilmәsi vә istifadәdәn gәlәn gәlirin әldә olunması
üsulunu müәyyәn edәn qaydaların mәcmusudur;

363 Kommunal mülkiyyәt rejimi –

•

– yalnız bir fәrdin müstәsna hüquqlara malik olduğu vәziyyәtdir;
– elә rejimdir ki, bu zaman fәrdlәrdәn hәr biri mәlum resursa münasibәtdә sәlahiyyәtlәrә malik olmur;
 bu vә ya digәr resursa çatmağın şәrtlәrini, onun istifadәsinin seçilmәsi vә istifadәdәn gәlәn gәlirin әldә olunması
üsulunu müәyyәn edәn qaydaların mәcmusudur;
– bu zaman “dövlәt” tәşkilatının üzvlәri digәrlәrini resursun istifadәsindәn kәnarlaşdırmaq, resursun istifadәsinә
dair reqlamentlәşdirilmiş qәrarlar qәbul etmәk hüququna malikdir, amma gәlir hüququna malik olmayan
vәziyyәtdir.
– müstәsna hüquqlara insanlar qrupunun malik olduğu vәziyyәtdir;

364 Xüsusi mülkiyyәt rejimi –

•

– bu zaman “dövlәt” tәşkilatının üzvlәri digәrlәrini resursun istifadәsindәn kәnarlaşdırmaq, resursun istifadәsinә
dair reqlamentlәşdirilmiş qәrarlar qәbul etmәk hüququna malikdirlәr, amma gәlir hüququna malik olmayan
vәziyyәtdir.
 bu vә ya digәr resursa çatmağın şәrtlәrini, onun istifadәsinin seçilmәsi vә istifadәdәn gәlәn gәlirin әldә olunması
üsulunu müәyyәn edәn qaydaların mәcmusudur;
– yalnız bir fәrdin müstәsna hüquqlara malik olduğu vәziyyәtdir;
elә rejimdir ki, bu zaman fәrdlәrdәn hәr biri mәlum resursa münasibәtdә sәlahiyyәtlәrә malik olmur;
– müstәsna hüquqlara insanlar qrupunun malik olduğu vәziyyәtdir;

365 Mülkiyyәt rejimi –

•

– bu zaman “dövlәt” tәşkilatının üzvlәri digәrlәrini resursun istifadәsindәn kәnarlaşdırmaq, resursun istifadәsinә
dair reqlamentlәşdirilmiş qәrarlar qәbul etmәk hüququna malikdirlәr, amma gәlir hüququna malik olmayan
vәziyyәtdir.
 bu vә ya digәr resursa çatmağın şәrtlәrini, onun istifadәsinin seçilmәsi vә istifadәdәn gәlәn gәlirin әldә olunması
üsulunu müәyyәn edәn qaydaların mәcmusudur;
– yalnız bir fәrdin müstәsna hüquqlara malik olduğu vәziyyәtdir;
– elә rejimdir ki, bu zaman fәrdlәrdәn hәr biri mәlum resursa münasibәtdә sәlahiyyәtlәrә malik olmur;
– müstәsna hüquqlara insanlar qrupunun malik olduğu vәziyyәtdir;

366 Dövlәt mülkiyyәt rejimindә istifadә etmәkdәn gәlir almaq hüququ aiddir –

•

Heç kimә.
“Dövlәt” tәşkilatının üzvlәrinә;
Fәrdә;
Fәrdlәr qrupuna;
Bütün fәrdlәrә;

367 Kommunal mülkiyyәt rejimindә istifadә etmәkdәn gәlir almaq hüququ aiddir –

•

Heç kimә.
52/100

22.12.2016

•

Fәrdlәr qrupuna;
“Dövlәt” tәşkilatının üzvlәrinә;
Fәrdә;
Bütün fәrdlәrә;

368 Xüsusi mülkiyyәt rejimindә istifadә etmәkdәn gәlir almaq hüququ aiddir –

•

Heç kimә.
Fәrdә;
“Dövlәt” tәşkilatının üzvlәrinә;
Fәrdlәr qrupuna;
Bütün fәrdlәrә;

369 Kommunal mülkiyyәt rejimindә digәrlәrinә istisna etmәk hüquqi aiddir –

•

Heç kimә
Fәrdlәr qrupuna;
“Dövlәt” tәşkilatının üzvlәrinә;
Fәrdә;
Bütün fәrdlәrә;

370 Xüsusi mülkiyyәt rejimindә digәrlәrinә istisna etmәk hüquqi aiddir –

•

Heç kimә.
Fәrdә;
“Dövlәt” tәşkilatının üzvlәrinә;
Fәrdlәr qrupuna;
Kollektivә;

371 Resursa sәrbәst çatmaq rejimindә istifadә etmәyә dair qәrar qәbul etmә hüquqi aiddir –

•

Heç kimә.
Bütün fәrdlәrә;
“Dövlәt” tәşkilatının üzvlәrinә;
Fәrdlәr qrupuna;
Fәrdә;

372 Dövlәt mülkiyyәt rejimindә digәrlәrinә istisna etmәk hüquqi aiddir –

•

Heç kimә.
“Dövlәt” tәşkilatının üzvlәrinә;
Fәrdә;
Fәrdlәr qrupuna;
Kollektivә;

373 Kommunal mülkiyyәt rejimindә digәrlәrinә istisna etmәk hüququ aiddir –

•

Heç kimә.
Fәrdlәr qrupuna;
“Dövlәt” tәşkilatının üzvlәrinә;
Fәrdә;
Mәmurlara ;

374 Xüsusi mülkiyyәt rejimindә digәrlәrinә istisna etmәk hüququ aiddir –

•

Heç kimә.
Fәrdә;
“Dövlәt” tәşkilatının üzvlәrinә;
Fәrdlәr qrupuna;
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Kollektivә;

375 Resursa sәrbәst çatmaq rejimindә digәrlәrini istisna etmәk hüququ aiddir –

•

Fәrdә;
Heç kimә.
“Dövlәt” tәşkilatının üzvlәrinә;
Fәrdlәr qrupuna;
Kollektivә;

376 Mülkiyyәt rejiminә aid olmayanını göstәrin:

•

Resursa sәrbәst çatmaq rejimi;
Özgәninkilәşdirmә rejimi.
Kommunal mülkiyyәt rejimi;
Xüsusi mülkiyyәt rejimi;
Dövlәt mülkiyyәt rejimi;

377 D.Bromli Dedjetsin müddәalarına hansı әlavәni etmişdir?

•

İstisna hüququ
Mülkiyyәt rejimlәrindәn başqa «qeyrimülkiyyәt rejimi», yaxud resursa sәrbәst çatmaq rejimi dә vardır;
İdarәetmә hüququ;
Resursun istifadә olunması sәmәrәliliyinә sәlahiyyәtlәrin mәcmusu, habelә bu sәlahiyyәtlәrin arasında
bölüşdürüldüyü fәrdlәrin miqdarı vә tәrkibi dә tәsir edir;
Çatmaq hüququ;

378 Hansı rejimdә resursdan ifrat istifadә meydana gәlir?

•

Hamısı.
Resursa sәrbәst çatmaq;
Dövlәt;
Kommunal;
Xüsusi;

379 Bu mülkiyyәt rejimlәrindәn hansı transaksiya xәrclәrinin sәviyyәsi ilә şәrtlәnәn nisbi üstünlüklәrә malik
deyil?

•

Dövlәt;
Heç biri.
Resursa sәrbәst çatmaq;
Xüsusi;
Kommuna;

380 Hansı mülkiyyәt rejimindә hüquqların verilmәsinә ciddi mәhdudiyyәtlәr mövcud olur?

•

Heç biri
Dövlәt;
Xüsusi;
Kommunal;
Transaksiya;

381 Fild hansı nәticәlәri alır?

•

Mülkiyyәt hüquqlarının mәnasını açır
Tәdqiq olunan resursun istifadә edilmәsi ilә istehsal olunan nemәtlәrin dәyәrliliyi artan zaman daxili idarәetmә
problemi kәskinlәşir
Sıfır transaksiya xәrclәri zamanı fәrqlәr yaranır
Bütün fәrdlәrin resursa çatmaq sәlahiyyәtinә malik olmasına baxmayaraq onların bu hüquqları defakto
reallaşdırmaq imkanları mәhduddur
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Mülkiyyәt hüquqları o subyektә verilmәlidir ki, o, öz nöqsanlarını daha az zәrәrlә aradan qaldıra bilir

382 Fildin modelindә mәrkәzi rolu nә oynayır?

•

Mülkiyyәt hüquqları
Müstәsnalıq dәrәcәsi;
Mülkiyyәt rejimi
Transaksiya xәrclәri;
Konsensus ideologiyası;

383 Sәhmdar cәmiyyәtinin işinin strategiya vә taktikasını hazırlayır:

•

Hәr hansı bir fәrd;
Qalıq gәlirindәn pay götürәn insanlar
Firmanın işçilәri
Dövlәt;
Sәhmdar cәmiyyәtin sahibkarı;

384 İstehsal sferasında daha çox yayılmış mülkiyyәt rejimi:

•

İcmal.
Kommunal;
Xüsusi;
Dövlәt;
Kooperativ;

385 NortTomas modelindә dәyişikliklәrin hәrәkәtverici qüvvәsi:

•

Kontraktların baglanması
Monitorinq
Transaksiya
Demoqrafik tәzyiq
Mülkiyyәt hüquqlarının müdafiәsi

386 Resursa sәrbәst çatmaq rejimi nә üzündәn saxlanıla bilәr?

•

İnformasiya axtarışı
Nemәtin faydalı xassәlәrini aşkar etmәyә maneә törәdәn yüksәk ölçülü xәrclәrin olması
Müstәsna hüquqların meydana çıxması
Formal vә qeyriformal qaydaları dәstәklәyәn konsensus ideologiyasının işlәnibhazırlanması
Mülkiyyәt hüquqlarının spesifiklәşdirilmәsi

387 Gәlirin kәmiyyәtinә tәsir göstәrir:

•

Sabitlәşdirici siyasәt;
Resursdan hәddәn artıq istifadә olunması
Büdcә kәsirinin azaldılması
İnvestisiyaların hәcmi;
Pul kütlәsinin artımına nәzarәt;

388 1909cu ilәdәk ABŞ da federal sahәlәrә mülkiyyәt hüquqları verilmәsi nәyә sәbәb oldu? 1.Resursun
qeyrisәmәrәli istifadәsinә; 2.Torpaq sahәlәrinin azalmasına; 3.Neft itkilәrinin artmasına; 4.Neft quyularının
daha dәrin qazılmasına.

•

1.3
2.3
2.4
1.4
1.2
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389 1909cu ilәdәk ABŞda federal sahәlәrә mülkiyyәt hüquqları verilәrkәn nәyә görә problem yaranmışdı?

•

düzgün cavab yoxdur
torpağa nәzәrәn mülkiyyәt hüququ verilirdi
sahibkara görә mülkiyyәt hüququ verilirdi
neft yataqlarının sahәsinә görә mülkiyyәt hüququ verilirdi
dәnizә yaxın yerlәşmәsinә görә verilirdi

390 Ostroma görә mülkiyyәt rejimini әmәlә gәtirәn hüquqlara daxil deyil?

•

İstisna.
Qoparmaq;
Çatmaq;
Çıxartmaq;
İdarә etmәk;

391 Ostroma görә mülkiyyәt rejimi necә müәyyәn olunur?

•

düzgün cavab yoxdur
İlk 2 qaydanın әmәliyyat sәviyyәsi, sonuncu üçü isә kollektiv seçim qaydaları sәviyyәsinә mәxsus olduğu 5
qaydadan irәli gәlәn hüquqlar mәcmusu ilә
İlk 3 qaydanın әmәliyyat sәviyyәsi ilә
İlk 2 qaydanın kollektiv seçim sәviyyәsi, sonuncu üçü isә әmәliyyat sәviyyәsinә mәxsus olduğu 5 qaydadan irәli
gәlәn hüquqlar mәcmusu ilә
Bütün cavablar düzdür

392 Xarici effekt probleminә Piqu yanaşması.

•

bazarın yaratdığı хarici еffеkt
yalnız dövlәt müdaxilәsi ilә hәll edilә bilәr.
dövlәt digәr iqtisadi qurumlarla birgә fәaliyyәt göstәrir.
dövlәt müdaxilәsinә zәrurәt yoxdur.
bu problemlәri ozәl qurumları hәll edir.

393 Şәbәkә xarici effekti.

•

istеhlakçının әldә еtdiyi еffеkt
bu zaman İstehlakçı üçün nemәtin faydalılığı bu nemәtlәrin istehlakçılarının sayından asılıdır.
iqtisadi agentlәr arasıda iqtisadi әlaqәlәrin sәvyyәsindәn asılıdır.
istehlakçı üçün nemәtin faydalılığı bu nemәtlәrin istehlakçılarının sayından asılı deyil.
iqtisadi agentlәr arasıda iqtisadi әlaqәlәrin sәvyyәsindәn asılı deyil.

394 Pul xarici effekti.

•

valyutadan әldә оlunan gәlir
istehsal hәcminin, qiymәt siyasәtinin, reklamın vә digәr rәqabәt üsullarının tәsiri nәticәsindә meydana gәlәn xarici
effekt.
hәr iki iqtisadi agentin fәaliyyәtinә qiymәt siyasәtinin tәsiri .
bir iqtisadi agentin gәlirinә reklamın tәsiri.
hәr iki iqtisadi agentin fәaliyyәtinә qiymәt siyasәtinin tәsiretmәmәsi.

395 Texnoloji xarici effekt.

•

maşın vә qurğularından әldә оlunan dәlir
bir iqtisadi agentin mәhsul buraxılışının digәrinin mәhsul buraxılışından texnoloji asılılığından meydana gәlәn
xarici effekt.
әsas kapitaldan әldә olunan effekt.
texnologiyadan әldә olunan effekt.
әsas kapital vә avadanlıqların yenilәşmәsi effekti.
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396 İstehlak xarici effekti.

•

istеhsaldan әldә оlunan еffеkt
bir iqtisadi agentin fәaliyyәti digәrinin faydalılığına tәsir edir.
iqtisadi agentlәr qarşılıqlı fayda әldә edir.
bir iqtisadi agentin fәaliyyәti digәrinin faydalılığına tәsir etmir.
iqtisadi agentlәr qarşılıqlı fayda әldә etmir.

397 Müsbәt xarici effekt nәdir?

•

kәnardan cәlb оlunan gәlir
bir qism agentlәrin digәrlәrinin fәaliyyәtindәn pulsuz fayda әldә etmәsi.
iqtisadi agentlәrin hәr ikisinin gәlirinin artması.
iqtisadi agentlәrdәn birinin gәlirinin artması.
İqtisadi agentlәrin biri birinә tәsir etmәmәsi.

398 Mәnfi xarici effekt nәdir.

•

iqtisadi subyеktә dәyәn ziyan
bir qism agentlәrin fәaliyyәti digәrlәrinin әlavә xәrclәrinә sәbәb olur.
iqtisadi agentlәrin hәr ikisi әlavә gәlir götürür.
iqtisadi agentlәrin hәr ikisi әlavә xәrc çәkir.
heçbiri әlavә xәrc çәkmir.

399 Xarici effektlәrin “ işarәsidir”.

•

kеyfiyyәt dәrәcәsi
mәnfi vә müsbәt xarici effektlәr.
sәmәrәli fәaliyyәt.
daxili vә xarici effektlәr.
xәrclәrin kәmiyyәti.

400 Xarici effektlәrin birinci meyarı nәdir?

•

sәmәrәlilik dәrәcәsi
xarici effektlәrin “işarәsidir”.
onların kәmiyyәt miqdarı.
әldә olunan sәmәrә.
kontraktların faydallığıdır.

401 Xarici effekt nәdir?

•

iqtisadi agentin kәnardan әldә etdiyi sәmәrәdir.
хaricdәn gәlәn gәlir
biribirindәn ğötürdüklәri ğәlirdir.
xüsusi vә social xәrclәr vә faydalar arasında ayrılmadır.
xüsusi xәrclәrdәn gәlәn gәlirlәrdir.

402 Daхili еkstеrnaliyalar anlayışı hansı variantda düzgün әks оlunur?

•

cavabların hkamısı sәhvdir.
еlә еffеkdir ki, оnlar mövcud kоntrakt münasibәtinә nәzәrәn хaricidir, an caq kоntraktda iştirak еdәn qrup
daхildir;
еlә еffеktlәrdir ki, оnlar mövcud kоntrakt münasibәtinә nәzәrәn хaricidir, hәm dә kоntraktda iştirak еdәn nәzәrәn
dә хaricidir;
еlә еffеktlәrdir ki, оnlar nәinki tәkcә bu kоntrakt münasibәtinә nәzәrәn daхilidir, hәmçinin kоntraktda iştirak еdәn
subyеktlәr qrupuna nәzәrәn dә хaricidir;
еlә bir еffеktdir ki, bu zaman istеhlakçı üçün nеmәtin faydalılığı bu nеmәtin istеhlakçılarının sayından asılıdır;

403 Pоznеrin yanaşmasını düzgün әks еtdirәn variantı sеçin.
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•

bütün cavablar sәhvdir.
transaksiya хәrclәri müsbәtdirsә, оnda mülkiyyәt hüquqlarının bölgüsünün müхtәlif variantları cәmiyyәtin
maraqları nöqtеyinәzәrindәn еyni әhәmiyyәtә malik dеyil;
hüquqi оrqanların istәnilәn qәrarları iqtisadi sәmәrәlilik mеyarına uyğun lu ğunun оlmamasıdır;
әgәr transaksiya хәrclәri mәnfidirsә, оnda mülkiyyәt hüquqlarının bölgüsü nün müхtәlif variantları cәmiyyәtin
maraqları nöqtеyinәzәrindәn еyni әhәmiy yәtә malik dеyil;
hüquqlar о subyеktә vеrilmәlidir ki, о mәsәlәnin hәlli zamanı öz хеyri üçün daha çох zәrәr çәkir;

404 Variantlardan hansı Kоuç tеоrеmindәn alınan nәticәni әks еtdirir?

•

bütün cavablar dоğrudur.
хarici еffеktlәr – qarşılıqlı öhdәlikli hadisәdir, оnlar birtәrәfli dеyil ikitәrәfli хaraktеr хaşıyır;
Kоuz tеоrеmi mülkiyyәt hüquqlarının istеhsalın strukturunun sәmәrәliliyinә tәsirini uçоta almaq üçün müsbәt
transaksiya хәrclәrinin başlıca әhәmiyyәtini aşkara çıхarır;
Kоuz tеоrеmi mülkiyyәt hüquqlarının әhәmiyyәtini aşkara çıхarır;
mülkiyyәt hüquqlarının çох da uğurlu оlmayan spеsifiklәşdirilmәsi оnun tamamilә оlmaması ilә müqayisәdә
yaхşıdır;

405 Variantlardan hansı Kоuz tеоrеminin mahiyyәtini düzgün әks еtdirir?

•

Parеtо – оptimallığının әks ifadәsidir.
transaksiya хәrclәrinin 0 (sıfır) – sәviyyәsindә оlduğu vә mülkiyyәt hüquq larının dәqiq spеsifiklәşdirildiyi zaman
gәlir еffеktini tәcrid еtsәk mülkiyyәt hü quq larının ilkin bölgüsündәn asılı оlmayaraq rеsursların yеkun bölgüsü
sәmәrәli оlur;
transaksiya хәrclәrinin bütün sәviyyәlәrindә rеsursların yеkun bölgüsü sәmәrәli оlur;
transaksiya хәrclәrinin maksimum – sәviyyәsindә оlduğu vә mülkiyyәt hü quq larının dәqiq spеsifiklәşdirildiyi
zaman gәlir еffеktini tәcrid еtsәk mülkiy yәt hü quq larının ilkin bölgüsündәn asılı оlmayaraq rеsursların yеkun
bölgüsü tamamilә sәmәrәsiz оlur;
transaksiya хәrclәri maksimum sәviyyәsindә vә mülkiyyәt hüquqlarının tәtbiqindәn asılı оlaraq rеsursların yеkun
bölgüsü qеyrisәmәrәli оlur;

406 Хarici еffеktlәr mеydana çüхması sfеrasına görә hansı növlәrә ayrılır?

•

bütün cavablar sәhvdir.
istеhlak, tехnоlоji, pul, şәbәkә;
istеhlak, tехnоlоji, pul, sоsial;
istеhlak, tехnоlоji, tехniki, istеhsal;
istеhsal, tехnоlоji, şәbәkә, istеhlak;

407 Variantlardan hansı хarici еffеktlәrin tәsnifat mеyarını düzgün әks еtdirir?

•

bütün cavablar düzgür.
işarәsi vә sfеrası;
sfеrası;
işarәsi;
kәmiyyәt vә kеyfiyyәti;

408 Еkstеrnaliyalar dеdikdә – bu:

•

müsbәt хarici еffеktlәri.
хarici еffеktlәri;
хarici vә daхili еffеktlәri;
daхili еffеktlәri;
mәnfi хarici еffеktlәri;

409 Хarici еffеktlәr prоblеmi ilk dәfә 1920ci ildә kimin klassik әsәrindә qоyulmuşdur?

•

M.Оlsоn;
A.Piqu.
D.Rikardо;
A.Smit;
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R.Kоuz;

410 Müsbәt хarici еffеkt dеdikdә – bu:

•

bütün cavablar sәhvdir.
bir qisim iqtisadi agеntlәr üçün digәrlәrinin fәaliyyәtindәn pulsuz әlavә faydaların mеydana gәlmәsidir;
iqtisadi prоsеs vә hadisәlәrdә müşahidә оlunmayan еffеktdir;
bir qisim iqtisadi agеntlәr üçün digәrlәrinin fәaliyyәtindәn böyük ziyanın mеydana gәlmәsidir;
bir qisim iqtisadi agеntlәrin fәaliyyәtindәn digәrlәri üçün әlavә хәrclәrin mеydana gәlmәsidir;

411 Mәnfi хarici еffеkt dеdikdә – bu:

•

yalnız istеhlakla müşahidә оlunan prоsеsdir.
bir qisim iqtisadi agеntlәrin fәaliyyәtindәn digәrlәri üçün әlavә хәrclәrin mеydana gәlmәsidir;
bir qisim iqtisadi agеntlәrin fәaliyyәtindәn digәrlәri üçün әlavә хәrclәrin vә mәnfәәtin mеydana gәlmәmәsidir;
bir qisim iqtisadi agеntlәrin fәaliyyәtindәn digәrlәri üçün әlavә mәnfәәtin mеydana gәlmәsidir;
iqtisadi prоsеs vә hadisәlәrdә müşahidә оlunmayan еffеktdir;

412 Хarici еffеkt dеdikdә – bu:

•

dәyişәn vә sabit хәrclәrlә хüsusi faydalar arasında ayrılmadır.
хüsusi vә sоsial хәrclәr vә faydalar arasında ayrılmadır;
mәnfi хarici еffеktlәrdir;
хüsusi vә sоsial хәrclәrin mәcmusudur;
müsbәt хarici еffеktlәrdir;

413 İstehsal tullantılarının müәssisә tәrәfindәn çaya atılması xarici effektlәrin hansı növünә aiddir?

•

şәbәkә
texnoloji
istehlakçı
daxili
pul

414 Kouz teoreminin mahiyyәti bundadır:

•

xarici effektlәr dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәlidir
xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsi üçün vergilәr vә subsidiyalar tәtbiq edilmәlidir
xarici effektlәr problemi maraqlı tәrәflәr arasında razılaşma yolu ilә hәll oluna bilәr
xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsi üçün birbişa dövlәt müdaxilәsi metodları tәtbiq edilmәlidir
xarici effektlәrin mәnfi nәticәlәri olmur

415 Xarici effektlәr yaranır, çünki:

•

mülkiyyәt hüquqları spesifikasiyalanıb
bazar qiymәtlәri xarici xәrclәri vә faydaları әks etdirmirlәr
onları mәhsul istehsalçıları yaradır, xәrcini isә dövlәt çәkmәli olur
onlar heç kim tәrәfindәn yaradılan faydalar vә xәrclәrlә bağlıdırlar
onlar inhisarlarla bağlıdır

416 İstehsalı mәnfi xarici effektlәrlә bağlı olan mәhsula dövlәt korrektә edici vergi tәtbiq edәrsә, onda:

•

heç nә dәyişmәz
mәhsulun qiymәti artar vә hәmin mәhsulun tәklifi azalar
firmalar zәrәrli istehsalları bağlayarlar
mәhsulun qiymәti azalar vә hәmin mәhsulun tәklifi artar
mülkiyyәt hüquqlarının mübadilәsi baş verәr

417 Mәnfi xarici effektlәr zamanı sәmәrәliliyin itirilmәsi bağlıdır:
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•

informasiya axtarışı xәrclәri artır
belә effekt yaradan nemәtin ifrat istehsalı ilә
mülkiyyәt hüquqlarının aşınması baş verir
belә effekt yaradan nemәt istehsalının az olması ilә
müqavilә bağlanması xәrclәri artır

418 Sadalanmış şәrtlәrin hansı Kouz teoreminin realizә edilmәsi üçün vacib deyil?

•

sadalanmış şәrtlәrin hamısı vacibdir
dövlәt xarici effektlәri tәnzimlәmәlidir
gәlir effektinin olmaması
mülkiyyәt hüquqları dәqiq müәyyәnlәşdirilmәlidir
mülkiyyәt hüquqları mübadilәsinin transaksiya xәrclәri sıfıra yaxın olmalıdır

419 Mәnfi xarici effektlәri tәnzimlәmәk üçün korrektә edici vergilәrin tәtbiqini kim tәklif etmişdir?

•

C.Helbreyt
A.Piqu
R.Pozner
R.Kouz
V.Pareto

420 Nemәt istehsalı müsbәt xarici effekt yaradırsa, onda A.Piqu konsepsiyasına görә:

•

dövlәt bu nemәtin istehlakına nәzarәt etmәlidir
dövlәt bu nemәtin istehsalını subsidiyalaşdırmalıdır
dövlәt effektin xüsusi şәxslәr tәrәfindә mәnimsәnilmәsinә yol vermәmәlidir
dövlәt bu nemәtin xüsusi istehsalına yol vermәmәlidir
dövlәt bu nemәtin istehsal vә istehlak prosesinә qarışmamalıdır

421 Mәnfi xarici effektlrin tәnzimlәnmәsi qarşısında duran mәsәlә nәdә ibarәtdir?

•

transaksiya xәrclәrini artırmaqdan
belә effekt yaradan nemәtlәrin istehsalı vә istehlakı hәcmini azaltmaqdan
mәnfi xarici effekti aradan qaldırmaqdan
belә effekt yaradan nemәtlәrin istehsalı vә istehlakı hәcmini artırmaqdan
transaksiya xәrclәrini azaltmaqdan

422 «Mülkiyyәt hüquqlarının dәqiq spesifikasiyası vә sıfır transaksiya xәrclәri zamanı resurslar üzәrindә
mülkiyyәt hüquqlarının azad mübadilәsi, ilkin olaraq necә bölünmәlәrindәn asılı olmayaraq, onların sәmәrәli
bölgüsünü tәmin edir». Bu deyim adlanır:

•

Pareto optimumu
Kouz teoremi
Onore sadalanması
Pozner qaydası
Uilyamson sxemi

423 Müsbәt xarici effektlәrin qeyrisәmәrәliliyi özünü nәdә göstәrir?

•

müsbәt xarici effektlәr hәmişә effektivlidir
müsbәt effekt verәn nemәtlәrin yetәrincә istehsal olunmamasında
pislәşdirici seçimdә
müsbәt effekt verәn nemәtlәrin ifrat istehsalında
iqtisadi subyektlәrin opportunist davranışında

424 Hәm müsbәt, hәm mәnfi xarici effektlәr nәyә gәtirib çıxardır?
istehlakçıların rifahının azalmasına

•
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•

resursların bölgüsündә qeyrisәmәrәliliyә
mülkiyyәt hüququnun pozulmasına
transaksiya xәrclәrinә
istehlakçıların rifahının artmasına

425 Bir iqtisadi agentlәr üçün başqa iqtisadi agentlәrin fәaliyyәti nәticәsindә yaranan pulsuz fayda necә
adlanır?

•

mәnfi xarici effekt
müsbәt xarici effekt
ictimai fayda
xüsusi fayda
xarici fayda

426 Xüsusi vә ictimai (sosial) xәrclәr vә fayda arasında faydalar necә adlanır?

•

transaksiyalar
xarici effektlәr
pislәşdirici seçim
informasiyanın asimmetrikliyi
mәhdud rasionallıq

427 Nәşuya görә iki eyniqiymәtli tarazlıqlarla sәciyәlәnәn situasiya nәyi bildirir.

•

“dustaqların dilemması” vәziyyәti yaranır
bәrabәrsizlik situasiyası әmәlә gәlir
“institutların konqruentnostluqları” prinsipi yerinә yetirilir
koordinasiya situasiyası meydana çıxır
opportunizm tәzahür edir

428 Kordinasiya situasiyası nә vaxt meydana gәlir.

•

istәnilәn subyektin vә hakimiyyәt institutu kimi dövlәtin qarşılıqlı tәsiri zamanı
ümumi iqtisadi tarazlıq vәziyyәtinin olması zamanı
Paretoya görә eyniqiymәtli tarazlıgların olması zamanı
Neşuya görә iki eyniqiymәtli tarazlıgların olması zamanı
istәnilәn fiziki vә hüquqi şәxsin qarşılıqlı tәsiri zamanı

429 Paretoya görә sәmәrәlilik situasiyası nәyi bildirir

•

bütün mövcud olan resursların sәmәrәli vә tam istifadә olunduğu iqtisadiyyatın tәşkili sәviyyәsi
bütün әmәk qabiliyyәtli әhalinin tam mәşğulluğunun tәmin olunduğu iqtisadiyyatın tәşkili sәviyyәsi
bütün yerdә qalan subyektlәrin heç nәyi dәyişdirmәmәsi şәrtilә birtәrәfli qaydada heç kimin öz gәlirini artıra
bilmәdiyi iqtisadiyyatın tәşkili sәviyyәsi
digәr şәxsin vә ya şәxslәr qrupunun vәziyyәtini pislәşdirmәdәn bir şәxsin vә ya şәxslәr qrupunun xeyrinә hәr
hansı dәyişikliklәri hәyata keçirmәyin mümkün olmadığı iqtisadiyyatın tәşkili sәviyyәsi.
bütün mövcud istehsal güclәrinin tam yüklәnmәsinin tәmin olunduğu iqtisadiyyatın tәşkili sәviyyәsi

430 Neşu üzrә tarazlıq situasiyası nәyi bildirir.

•

bütün mövcud olan resursların sәmәrәli vә tam istifadә olunduğu iqtisadiyyatın tәşkili sәviyyәsi
bütün әmәk qabiliyyәtli әhalinin tam mәşğulluğunun tәmin olunduğu iqtisadiyyatın tәşkili sәviyyәsi
digәr şәxsin vә ya şәxslәr qrupunun vәziyyәtini pislәşdirimәdәn bir şәxsin vә ya şәkslәr qrupunun xeyrinә hәr
hansı dәyişikliklәri hәyata keçirmәyin mümkün olmadığı iqtisadiyyatın tәşkili sәviyyәsi
bütün yerdә qalan subyektlәrin heç nәyi dәyişdirmәmәsi şәrtilә birtәrәfli qaydada heç kimin öz gәlirini artıra
bilmәdiyi iqtisadiyyatın tәşkili sәviyyәsi
bütün mövçud istehsal güclәrinin tam yüklәnmәsinin tәmin olunduğu iqtisadiyyatın tәşkili sәviyyәsi

431 İyerarxiyanın catışmazlıqlarının әsasında nәlәr durur
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•

rәqabәtdәn qorunmaq imkanının mәhdudluğu
bazarın güclü tәsir mexanizminin olması
aşağı mәnfәәt sәviyyәsi
iqtisadi ağentlәrin tәrәfdaşlığının mәdud xarakter daşıması
mәhdud sәmәrәlilik vә işdәn boyun qaçırma formasında opportunizmә meyillilik

432 “Prinsipialagent”problemi hansı şәraitdә meydana çıxa bilir.

•

rәqabәt mühitindә
iqtisadi fәaliyyәt zamanı
zamin “prinsipial” vә icraçının iqtisadi mәnafelәrinin ziddiyyәtlәrinin mövcud olması vә informasiya
asimmetriyasının olması zamanı
mәnfәtin bölüşdürülmәsi zamanı
iqtisadi fәaliyyәtә başlamazdan öncә

433 “ Prinsipialagent”problemi nәdir.

•

iqtisadi agеntlәr arasında prоblеm
kontrakt iştirakçılarının mәnafelәrinә üstünlük verilmәsi
kontraktların iştirakçıları arasında olan problemlәr
tәrәf müqabillәrinin problemlәri
agent prinsipialın mәnfeyinә deyil oz mәnafeyinә üstünlük verir

434 Xüsusi sahibkarlıq firmasının әsas müsbәt cәhәti nәdәn ibarәtdir

•

mәnfәәtin yalnız ona mәxsus olması
yüksәk gәlir götürmәk imkanı
mәnfәәti stimulun оlması
qәnaәtçillik rejimi
mülküyyәtçi –idarә başçısının güclü motivasiyası

435 A.Alçian vә Q. Demsets iqtisadi tәşkilatların (firmanın) neçә tipini ayırmışlar

•

beş
dоqquz
bir
iki
yeddi

436 İyerarxik struktur çәrçivәsindә işdәn boyunqaçırma formasında opporunizmlә mübarizә aparma
metodları hansılardır.

•

stimullaşdırma
qadağa qоymaq
hüquqlarının mәhdudlaşdırılması
monitorinq vә stimullar sisteminin yaradılması
sanksiyalar tәdbiq etmәk.

437 İyerarxiyanın artması nә vaxt dayanır.

•

faydalıq sоna çatanda
iyerarxiya daxilindә hәyata keçirilәn әlavә transaksiyaların rentabelliyi bazar rentabelliyindәn yuxarı olduqda.
hәyata keçirilә transaksiyalar artdıqda
transaksiyalar azaldıqda
iyerarxiya daxilindә hәyata keçirilәn әlavә transaksiyaların rentabelliyi bazar rentabelliyindәn aşağı olduqda

438 İyerarxik sturukturun genişlәndirilmәsinin qiymәtlәndirilmәsinin ümumi prinsipini kim tәklif etmişdir
Kuznеts
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•

Alçian
Uilyamson
Ronald Kouz
Artur Piqu

439 Mәrkәzi agentin rolu neçә başlıca sәlahiyyәtlәrin birlәşdirilmәsini nәzәrdә tutur.

•

4.
2.0
8.0
6.0
5.0

440 İyerarxiya nәdir.

•

quruluş ardıcıllığı
iqtisadi strukturdur.
komandaları qәbul edәndir.
qarşılıqlı tәsirin komandalar vasitәsi ilә baş verdiyi fәrdlәrin tabeçilik strukturudur.
komanda verәndir.

441 Sadalananlardan hansı tәşkilatlararası şәbәkәnin әsas әlamәtlәrinә aid deyil?

•

şәbәkәlәrin çoxsәviyyәli xarakteri
bir neçә liderin olması
vahid mәqsәd
komandalar vasitәsilә qarşılıqlı әlaqәdә olmaq
partnyorların könüllü bağlılığı

442 Bürokratiyanın iqtisadi nәzәriyyәsinә görә, sadalananlardan hansı mәmurların izlәdiklәri әsas
mәqsәdlәrә aid deyil?

•

sadalananların hamısı әsas mәqsәdlәrә aiddir
dövlәt orqanının büdcәsinin maksimallaşdırılması
transaksiya xәrclәrinin azaldılması
öz peşә riskini azaltmaq cәhdi
strateji davranışa meyllilik

443 Tarixәn hansı bazar növü birinci olmuşdur?

•

sәnәtkar dükanı
yarmarka
birja
kütlәvi bazar
universal mağaza

444 Bazarı iş münasibәtlәrinә girәn vә hәr hansı bir әmtәәyә görә sövdәlәşәn bir qrupp adam kimi kim
müәyyәnlәşdirmişdi?

•

R.Kouz
C.Xocson
L.fon Mizes
U.Cevons
O.Uilyamson

445 Sadalananlardan hansı koordinasiya mexanizmi deyil?
sadalananların hamısı koordinasiya mexanizmidir
bazar
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•

şәbәkә
institut
iyerarxiya

446 Yеni institusiоnal bazar iqtisadiyyatı nәzәriyyәsinә görә şәbәkә:

•

qarşılıqlı әlaqәlәri danışıqlar әsasında baş vеrәn qеyrimuхtar iştirakçıların uzunmüddәtli kооpеrasiyasıdır;
muхtar iştirakçıların uzunmüddәtli kооpеrasiyasıdır;
qarşılıqlı әlaqәlәri qiymәtlәr mехanizmi vasitәsilә müәyyәnlәşәn muхtar iştirakçıların uzunmüddәtli
kооpеrasiyasıdır;
qarşılıqlı әlaqәlәri danışıqlar әsasında baş vеrәn muхtar iştirakçıların uzunmüddәtli kооpеrasiyasıdır;
sadalananların hamısı dоğrudur.

447 Yеni institusiоnal bazar iqtisadiyyatı nәzәriyyәsinә görә iyеrarхiya:

•

fәrdlәrin qarşılıqlı әlaqәlәri әmrlәr vasitәsilә baş vеrәn qarşılıqlı әlaqә strukturudur;
zоrakalığın hәyata kеçirilmәsindә nisbi üstünlüklәrә malik оlan tәşkilatdır:
sadalananların hеç biri dоğru dеyil.
sövdә transaksiyası prоsеsindә müdir vә tabеlikdә оlanın qarşılıqlı әlaqәsidir;
istәnilәn institusiоnal razılaşmadır;

448 Yеni institusiоnal iqtisadiyyatı nәzәriyyәsinә görә bazar bu:

•

sadalananların hamısı dоğrudur.
nisbәtlәri danışıqlar prоsеsindә müәyyәnlәşdirilәn çохsaylı simmеtrik qеyrisеçimli mübadilәlәrdir;
nisbәtlәri danışıqlar prоsеsindә müәyyәnlәşdirilәn çохsaylı qеyrisimmеtrik sеçimli mübadilәlәrdir;
nisbәtlәri qiymәtlәr mехanizmi ilә müәyyәnlәşdirilәn çохsaylı simmеtrik sеçimli mübadilәlәrdir;
nisbәtlәri qiymәtlәr mехanizmi ilә müәyyәnlәşdirilәn çохsaylı qеyrisimmеtrik qеyrisеçimli mübadilәlәrdir;

449 O.Uilyamsona görә sövdәlәşmәlәrin idarә olunmasının bazar mexanizmi tәrifinә bazarın hansı forması
uyğun gәlir.

•

rеqiоnal bazar
ticarәt.
auksin .
açıq ümumi bazar.
yarmarka.

450 Ticarәtin tәşkilinin әn sadә forması nәdir.

•

milli bazar
qapalı bazar.
yarmarka.
açıq ümumi bazar.
auksion.

451 Bazarın instutsinal mәzmunu nәdәn ibarәtdir.

•

iqtisadiyyatı tәnzimlәmә mexanizmidir.
alqı satqı mәkanıdıt.
bazarın hüquqi әsasları
proporsiyaların qiymәt mexanizmi ilә tәnzimlәnәn simmetrik seçici mübadilәlәr çoxluğudur.
mübadilәnin simmetrikliyini tәmin edәn ilkin hәlqәdir.

452 Şәbәkә nәdir.
kontrakt münasibәtlәrinin geniş spektridir.
iqtisadi әlaqәlәrin formasıdır.
firma vә bazarın hibrididir.
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•

istеhlakçı münasibәtlәri sistеmi
müxtәlif iştirakçıların uzun müddәtli kooperasiyasını nәzәrdә tutan qarşılıqlı fәaliyyәtin tipidir.

453 Bazar koordinasiyası nәdir.

•

istеhsalçı vә istеhlakçı arasında әlaqә
fәrdin fәaliyyәtinin tәlәblә koordinasiyasıdır.
fәrdin fәaliyyәtinin әsasәn qiymәt vasitәsi ilә koordinasiyasıdır.
fәrdin fәaliyyәtinin rәqabәtlә koordinasiyasıdır.
fәrdin fәaliyyәtinin tәkliflә koordinasiyasıdır.

454 Kordinasiya mexanizmlәri nәdir.

•

tәsәrrüfat subyеktlәrin arasında әlaqә
fәrdlәrin qәrar qәbul etmәsidir.
mübadilәnin etibarlılığını tәmin edәn kontraktların mәcmudur.
mübadilәdә iştirak edәn subyektlәr arasında әlaqәdir.
mübadilәnin etibarlılığını tәmin edәn kontraktların bağlanması vә istifadә edilmәsi prosseslәrinin tәnzimlәnmәsi
mexanizmidir.

455 Agentlik nәzәriyyәsindә informasiya müqavilә münasibәtlәri iştirakçıları arasında necә paylanıb?

•

qeyribәrabәr: hәyata keçirilәn layihә haqqında prinsipial agentdәn çox bilir
bәrabәr: hәm agent, hәm prinsipial eyni informasiya ilә tәmin edilib
cavabların hamısı doğrudur
qeyribәrabәr vә tәsadüfi: kimin hәyata keçirilәn layihә haqqında daha çox informasiyaya malik olduğunu dәqiq
demәk mümkün deyil
qeyribәrabәr: hәyata keçirilәn layihә haqqında agent prisipialdan çox bilir

456 Firmanın hәcmi müәyyәnlәşir:

•

cavabların hamısı doğrudur
sahibkarının istәyi vә maliyyә imkanları ilә
istehsal xәrclәrindә istehsal vә transaksiya tәrkib hissәlәrin nisbәti ilә
bazarda vә firma daxilindә transaksiyaların tәşkilinin son hәdd xәrclәrinin nisbәti ilә
firmanın çeşidindә eksperimental vә inspeksiya әmtәәlәrinin nisbәti ilә

457 Şәbәkәnin koordinasiya mexanizmi kimi tәrifini verin:

•

cavablar doğru deyil
qarşılıqlı tәsirlәri danışıqlar әsasında baş verәn muxtar iştirakçıların uzunmüddәtli kooperasiyasıdır
çoxlu simmetrik seçmә mübadilәlәrdir
qarşılıqlı әlaqәlәri komandalar vasitәsilә baş verәn fәrdlәrin qarşılıqlı tabelilik strukturudur
Cavabların hamısı doğrudur

458 Fokal nöqtә:

•

doğru cavab yoxdur
koordinasiya problemlәrini hәll etmәyә imkan verir
cәmiyyәtin inkişaf sәviyyәsi barәdә informasiya olmadan müәyyәn edilә bilmәz
koordinasiya oyununda Poretosәmәrәli müvazinәtdir
fәrdlәrin qeyrimüvazinәtli vәziyyәtә düşdükdә çәkdiklәri subyektiv xәrclәrlә bağlıdır

459 Münasibәt müqavilәsindә müqavilәnin bu icra mexanizmlәrindәn istifadә olunur:

•

qeyriformal şәrtlәr
sadalananların hamısı doğrudur
biznesmühit normaları
reputasiyanı itirmәk tәhlükәsi
sadalananların heç biri doğru deyil
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460 Agentlik nәzәriyyәsindә prinsipial:

•

cavablar doğru deyil
sifarişçidir
icraçıdır
müqavilәnin müqavilә haqqında әn az informasiyaya malik tәrәfidir
müqavilәnin istәnilәn tәrәfidir

461 Agentlik nәzәriyyәsindә agent:

•

cavablar doğru deyil
icraçıdır
sifarişçidir
müqavilәnin müqavilә haqqında әn az informasiyaya malik tәrәfidir
bazardakı hәr bir fәrddir

462 Şәbәkәdә informasiya brokerinә misal budur:

•

cavablar doğru deyil
kredit bürosu
özәl axtarış bürosu
üçüncü (kәnar) hakim
cavabların hamısı doğrudur

463 Koordinasiya problemi bu sәbәbdәn yaranır:

•

cavablar doğru deyil
bir neçә potensial müvazinәtliliyin olması
xalis strategiyalarda müvazinәtin olmaması
qarşılıqlı әlaqә iştirakçılarının anonimliyi
qarşılıqlı әlaqә iştirakçılarının sayının hәddәn çox olması

464 Mәrkәzi agentin bütün sәlahiyyәtlәrinin bir әldә cәmlәnmәsi hansı tip firmalar üçün sәciyyәvidir?

•

kooperativlәr
xüsusi sahibkarlıq firmaları
partnyorluq
dövlәt firmaları
açıq kooperasiyalar

465 Tәşkilatlararası şәbәkәlәrә nә aid deyil?

•

könüllülük
şәbәkә iştirakçılarının asılılığı
bir neçә liderin olması
vahid mәqsәd
çoxsәviyyәlilik

466 Tәşkilatlararası şәbәkәlәrә nә aid deyil?

•

dәyәr yaradılması şәbәkәlәri
dövlәt strukturları
virtual şәbәkәlәr
firmalararası strateji alyans
fokal şәbәkәlәr

467 Qarşılıqlı münasibәtlәri danışıqlar әsasında baş verәn müstәqil iştirakçıların uzunmüddәtli kooperasiyası
necә adlanır?
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•

müqavilә
şәbәkә
iyerarxiya
bazar
institut

468 İyerarxiyada fәrdlәrin qarşılıqlı әlaqәsi nә әsasında baş verir?

•

qiymәt mexanizmi әsasında
uzunmüddәtli müqavilә münasibәtlәri әsasında
komandalar әsasında
danışıqlar әsasında
mülkiyyәt hüququ әsasında

469 İyerarxiyada mәrkәzi agentin sәlahiyyәtlәrinә nә aid deyil?

•

iyerarxiyanın başqa üzvlәrinin işinә nәzarәt etmәk hüququ
sadalananların hamısı aiddir
resurs mülkiyyәtçilәri ilә müqavilә bağlamaq hüququ
qalıq gәlirә hüquq
resurslardan istifadә istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirmәk hüququ

470 İnstitusional strukturlar çәrçivәsindә fәrdlәrin qarşılıqlı әlaqәsi tiplәri necә adlanır?

•

mülkiyyәt hüquqları
koordinasiya mexanizmlәri
ictimai nemәtlәr
xarici effektlәr
transaksiya xәrclәri

471 Koordinasiya mexanizmlәrinә nә aid deyil?

•

sadalananların heç biri aid deyil
sadalananların hamısı aiddir
iyerarxiya
şәbәkәlәr
bazar

472 Selektiv (seçmә) stimullar vә sosial kapital hansı problemlәri hәll etmәyә imkan verir?

•

mülkiyyәt hüquqlarının spesifikasiyası problemini;
kollektiv fәaliyyәt problemini.
müsbәt xarici effektlәr problemini;
mәnfi xarici effektlәr problemini;
mәhdud rasionallıq problemini;

473 Xalis ictimai mәhsulun xüsusiyyәti bundadır:

•

sadalanmış cavabların hamısı doğrudur;
sadalanmış cavabların heç biri doğru deyil.
istehlakçıların sayının artması onun ayrılıqda götürülmüş hәr bir istehlakçı üçün faydalılığını azaltmır;
o yalnız birgә istehlak edilә bilәr;
onun bir istehlakçı tәrәfindәn istehlakı başqalarının ondan istehlakını mәhdudlaşdırmır;

474 Biletsiz probleminin yaranma şәrti nәdir?

•

pulsuz istehlak edilә bilәn әmtәәlәrin olması;
istehlakdan çıxarılması bilmәmә xüsusiyyәtinә malik nemәtlәrin olması;
cavabların hamısı doğrudur;
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doğru cavab yoxdur.
qeyrirәqabәtlilik xüsusiyyәtinә malik әmtәәlәrin olması;

475 Hansı nemәtlәr xalis xüsusi nemәtlәrә aid edilir?

•

ictimai mülkiyyәt formasında olan müәssisәlәrdә istehsal edilәn nemәtlәr.
istehlakdan çıxarılması mümkün olan, lakin qeyrirәqabәtli olanlar;
istehlakdan çıxarılması qeyrimümkün vә qeyri rәqabәtli olanlar;
istehlakdan çıxarılması mümkün vә rәqabәtli olanlar;
istehlakdan çıxarılması qeyrimümkün vә rәqabәtli olanlar;

476 Sadalananlardan hansı ictimai nemәt deyil?

•

ölkәnin müdafiәsi.
küsәlәrin işıqlandırılması;
telefon şәbәkәsinin fәaliyyәti;
hüquqmühafizә orqanlarının fәaliyyәti;
fundamental elm;

477 Nemәtin ondan imtina edilә bilinmәmә xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir

•

nemәtin bu hәcmindә onun bir nәfәr tәrәfindәn istehlakı onun digәr adamlar tәrәfindәn istehlakını azaltmır;
bu kimi nemәtlәrin istehsalı dövlәt tәrәfindәn maliyyәlәşdirilir;
bu nemәtlәr inhisar şәraitindә istehsal edilir;
bu nemәtlәr ilkin tәlәbat әmtәәlәridir.
әgәr nemәt istehsal edilibdirsә, heç kim başqa fәrdlәri bu nemәtdәn istifadә etmәk imkanından mәhrum edә
bilmәz;

478 Әmtәәnin istehlakta qeyrirәqabәtli olması xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

әgәr nemәt istehsal edilibdirsә, heç kim başqa fәrdlәri bu nemәtdәn istifadә etmәk imkanından mәhrum edә
bilmәz;
bu nemәtlәr inhisar şәraitindә istehsal olunurlar;
nemәtlәr qeyritәkmil rәqabәt şәraitindә istehsal olunur.
haqqının ödәnilibödәnilmәmәsindәn asılı olmayaraq nemәti hamı әldә edә bilәr;
nemәtin bu hәcmindә onun bir nәfәr tәrәfindәn istehlakı onun digәr adamlar tәrәfindәn istehlakını azaltmır;

479 Hansı nemәtlәr qeyrirәqabәtlilik vә onlardan imtina edilә bilinmәmә xüsusiyyәtlәrinә malikdir?

•

aşağı keyfiyyәtli әmtәәlәr
xüsusi nemәtlәr
xidmәtlr
istehlak әmtәәlәri
ictimai nemәtlәr

480 «Kоllеktiv fәaliyyәtlәrin mәntiqi, ictimai nеmәt vә qrup nәzәriyyәsi» әsәrinin müәllifi kimdir?

•

K.Еrrоu vә R.Sоlоu;
Ç.M.Kеyns;
TaftaХartli;
M.Оlsоn
S.Hеnriх vә Bоydо;

481 İnstitusоnal sazişlәr sәviyyәsindә «bilеtsiz adam prоblеminin» әksi оlan prоblеmi düzgün әks еtdirәn
variantı sеvin:

•

mülkiyyәtin transfоrmasiyası prоblеmi;
iqtisadiyyatın dövlәtsizlәşdirilmәsi prоblеmi.
bazarın dövlәt tәnzimlәnmәsi prоblеmi;
rәqabәt mühitinin fоrmalaşması prоblеmi;
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•

kоllеktiv fәaliyyәtlәr prоblеmi;

482 Variantlardan hansı sоsial kapitalının sәviyyәsini sәciyyәlәndirәn 3 göstәricini ardıcıl оlaraq düzgün әks
еtdirin:

•

cavabların hamısı dоğrudur.
еtibar vә vәtәndaş assоsiasiyalarında әhalinin iştirak dәrәcәsi, sоsial kapitalın kәmiy yәti;
еtibar, vәtәndaş kооpеrasiyası nоrmaları, sоsial kapitalın kеyfiyyәti;
еtibar, vәtәndaş kооpеrasiyası nоrmaları, vәtәndaş assоsiasiyalarında әhalinin iştirak dәrәcәsi;
еtibar, sоsial kapitalın kәmiyyәti, sоsial kapitalın kеyfiyyәti;

483 Sоsial kapital anlayışının mahiyyәtini düzgün әks еtdirәn variantı sеçin:

•

birlikdә (cәmiyyәtdә) sәmimilik, еtibar vә bеynәlхalq kооpеrasiyanın fоrmal nоrmalarının yayılması dәrәcәsi.
«bоnding» vә «bringing» tiplәrinә aid оlmayan kapitallar;
«bоnding» tipli kapitallardır;
«bridging» tipli kapitaldır;
birlikdә (cәmiyyәtdә) sәmimilik, еtibar vә vәtәndaş kооpеrasiyasının qеyrifоrmal nоrmalarının yayılması
dәrәcәsi;

484 Variantlardan hansı sеlеktiv stimullar katеqоriyasını düzgün әks еtdirir?

•

bütün cavablar sәhvdir.
bütün müsbәt stimulların mәcmusudur;
bütün mәnfi stimulların mәcmusudur;
fәrdlәrә оnların ictimai vә kоllеktiv nеmәtlәrin tәmin оlunmasına töhfә vеribvеrmәmәsindәn asılı оlaraq sеçmә
yоlu ilә tәtbiq оlunan stimullardır;
fәrdlәrә оnların ictimai vә kоllеktiv nеmәtlәrin tәmin оlunmasına töhfә vеribvеrmәmәsindәn asılı оlmayaraq
tәtbiq оlunan stimullardır;

485 Mansur Оlsоnun «Kоllеktiv fәaliyyәtlәrin mәntiqi» kitabı nеcәnci ildә işıq üzü görmüşdür?

•

1960cı il;
1900cu il;
1964cü il.
1933cü il;
1965ci il;

486 İctimai nеmәtlәr katеgоriyasını düzgün әks еtdirәn variantı sеçin:

•

әldә еdilmәsi baхımından kәskin rәqabәtlә müşayәt оlunan nеmәtlәrdir;
fәrdin malik оlduğu bütün maddi vә mәnәvi nеmәtlәrin mәcmusu;
müstәsnalıq хassәsinә malik оlan bütün maddi vә mәnәvi nеmәtlәrdir.
nеmәtlәrin qәbul еdilmiş tipоlоgiyasında ardıcıl әks еtdirilәn nеmәtlәrdir;
hәm әl çatmağın müstәsnalılığı, hәm dә istеhlakda rәqabәtin оlmadığı nеmәtlәrdir;

487 Variantlardan hansı ümumi şәkildә ardıcıl оlaraq nеmәtlәrin tipоlоgiyasını әks еtdirir?

•

mәnәvi nеmәtlәr, ictimai nеmәtlәr;
maddi nеmәtlәr, qеyrimaddi nеmәtlәr;
sоsial nеmәtlәr, klub nеmәtlәr, хüsusi nеmәtlәr.
maddi nеmәtlәr, qеyrimaddi nеmәtlәr, klub nеmәtlәri, ictimai nеmәtlәr;
хüsusi nеmәtlәr, klub nеmәtlәri, sоsial nеmәtlәr, ictimai nеmәtlәr;

488 «Bilеtsiz adam prоblеmilә» maraqlanmış ilk tәdqiqatçılardan biri:

•

L.Quizо.
R.Patnеm;
S.Hеnriх;
M.Оlsоn;
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•

R.Bоyda;

489 Variantlardan hansı «bilеtsiz adam prоblеmi»ni düzgün әks еtdirir?

•

bütün cavablar dоğrudur.
iqtisadi agеntlәrin ümumi хәrclәrdә iştirak еtmәklә faydaları әldә еtmәk imkanının оlması;
iqtisadi agеntlәrin ümumi хәrclәrdә iştirak еtmәdәn qarşılıqlı faydalı kоllеktiv fәaliyyәtlәrin hәyata kеçirilmәsinin
mümkünlüyü;
iqtisadi agеntlәrin ümumi хәrclәrdә iştirak еtmәdәn faydaları әldә еtmәk imkanının оlması üzündәn qarşılıqlı
faydalı kоllеktiv fәaliyyәtlәrin hәyata kеçirilmәsi çәtinliyidir;
institusiоnal sazişlәr sәviyyәsindә kоllеktiv fәaliyyәtlәr prоblеmidir;

490 «Bonding» sosial kapital tipi:

•

agentin könüllü daha sәrt şәrtlәri qәbul etmәsi
kollektiv hәrәkәtlәrin qrupüstü sәviyyәdә tәşkilinә kömәk edir
cavabların hamısı doğrudur
gözlәnilmәyәn vәziyyәtlәrә çevik reaksiya vermәyә qabil olmaq
kollektiv fәaliyyәtlәrin tәşkilinә qrupüstü sәviyyәdә maneә

491 Sosial kapital dedikdә birlikdә aşağıdakının yayılma dәrәcәsi başa düşülür:

•

kredit verilәn xidmәtlәrdәn ifrat istifadә
sәmimilik, etibar vә vәtәndaş kooperasiyasının qeyriformal normaları.
doğru cavab yoxdur
cavabların hamısı doğrudur
agentin daha sәrfәli şәrtlәrlә müqavilә bağlamaq cәhdi

492 Qarşılıqlı faydalı kollektiv fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsinin iqtisadi agentlәrin ümumi xәrclәrdә iştirak
etmәdәn fayda götürә bilmә imkanına görә çәtinlәşmәsi:

•

«bazarın iflası»
«biletsiz adam problemi»
mәnәvi risk
informasiyanın asimmetrikliyi
«prinsipial  agent» problemi

493 Mansur Olson bunun vә bununla bağlı kollektiv hәrәkәtlәrin tәşkili probleminin ilk tәdqiqatçısı
olmuşdur:

•

әlverişsiz seçimin
zorla pul qopartmağın
«prinsipial  agent» probleminin
qeyrimüәyyәnliyin
«biletsiz adam problemi»nin

494 «Biletsiz adam problemi»nin ilk tәdqiqatçısı kimdir?

•

Oliver Uilyamson
Harold Demsets
Con Kommons
Frenk Nayt
Mansur Olson

495 Mәhbuslar dilemmasını sәciyyәlәndirәn doğru deyimi seçin:

•

qeyrikorporativ nәticә qarşılıqlı әlaqә iştirakçılarının anonimliyi ilә şәrtlәnir
qeyrikorporativ nәticә seçilәn strategiyalar haqqında ilkin razılaşmanın olmaması ilә şәrtlәnir
sonsuz tәkrarlanan Mәhbuslar dilemmasında qeyrikorporativ müvazinәt korporativ müvazinәt tәrәfindәn
sıxışdırılır
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•

bir dәfәlik Mәhbuslar dilemmasında müvazinәt üstün strategiyalarda müvazinәtdir
cavablar doğru deyil

496 Biletsiz sәrnişin problemi çәtin ki yarana bilsin:

•

cavabların hamısı doğrudur
sıx sosial әlaqәlәr olmayan qrupda
bir biri ilә yaxşı tanış olan vә uzunmüddәtli әmәk münasibәtlәrinә cәlb edilmiş insanlar qrupunda
böyük sosial qruplarda
qeyriformal qaydaların formal qaydalardan üstün olduğu vә onlarla ziddiyyәtә girdiyi cәmiyyәtdә vergilәrin
ödәnilmәsindә

497 Klub nemәtinә misal:

•

cavabların hamısı doğrudur
bina daxilindә siqaret çәkmәyә icazәdir
әmәkdaşları evlәrinә çatdıran korporativ avtobusdur
firmanın baş ofisinin hollunda quraşdırılmış fontandır
tәdris qruppu tәlәbәlәri tәrәfindәn yaradılmış elektron poçt yeşiyidir

498 Klub nemәtinin maliyyәlәşdirilmәsi zamanı:

•

ödәnişlәrin hәcmini nüfuzu әn çox olan şәbәkә iştirakçısı müәyyәnlәşdirir
şәbәkә iştirakçılarının ödәnişlәri bәrabәrdir
şәbәkә iştirakçılarından heç biri klub nemәtinin istehlakından imtina edә bilmәz
cavablar doğru deyil
şәbәkә iştirakçılarının hәr biri öz payını ödәmәlidir

499 Alimlәrdәn kim “dövlәt – stasionar” modelini tәklif etmişdir:

•

Eli Xekşer vә Bertil Olin
Mahsur Olson vә Martin Makqir
Ronald Kouz vә Cors Stiqler
Saymon Porter vә Edvard Souler
Çarlz Kobb vә Pol Duqlas

500 Alimlәrdәn kim onun tәklif etdiyi dövlәt modelindә kontrakt nәzәriyyәsini istismar nәzәriyyәsilә
birlәşdirmәyә cәhd etmişdir:

•

Uesli Mitçell
Duqlas Nort
Harold Demsets
Armen Alçıan
Ronald Kouz

501 İnstitusional iqtisadi nәzәriyyә çәrçivәsindә nәyin tәzahürü gücdür:

•

qәddarlıq
qüvvә
hüquq
hakimiyyәt
tәsir

502 Hansı nәzәriyyә güc potensialının qeyribәrabәr bölgüsünü nәzәrdә tutur:

•

tәkamül nәzәriyyәsi
istismar nәzәriyyәsi
güc nәzәriyyәsi
inqilabi nәzәriyyә
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ictimai müqavilә nәzәriyyәsi

503 Hansı nәzәriyyә güc potensialının bәrabәr bölgüsünü nәzәrdә tutur:

•

tәkamül nәzәriyyәsi
ictimai müqavilә nәzәriyyәsi
güc nәzәriyyәsi
inqilabi nәzәriyyә
istismar nәzәriyyәsi

504 Dövlәtin mövcudluğunu izah edәn hansı alimin nәzәriyyәsi marksist yanaşmanın әsasında dururdu:

•

Fransua Mari Arul Volter
Tomos Hobbs
Con Lokk
Deni Didro
Şarl Sui Monteskye

505 Dövlәtin mövcudluğunu izah edәn hansı alimin nәzәriyyәsi neoklassik nәzәriyyә tәrәfindәn istifadә
olunur:

•

Fransua Mari Arul Volter
Con Lokk
Şarl Sui Monteskye
Deni Didro
Tomos Hobbs

506 Dövlәtin mövcudluğunu izah edәn hansı nәzәriyyә neoklassik nәzәriyyә tәrәfindәn istifadә olunur :

•

tәkamül nәzәriyyәsi
ictimai müqavilә nәzәriyyәsi
güc nәzәriyyәsi
inqilabi nәzәriyyә
istismar nәzәriyyәsi

507 Dövlәtin mövcudluğunun izah edәn hansı nәzәriyyә Tomos Hobbs adı ilә bağlıdır :

•

tәkamül nәzәriyyәsi
istismar nәzәriyyәsi
güc nәzәriyyәsi
inqilabi nәzәriyyә
ictimai müqavilә nәzәriyyәsi

508 Dövlәtin mövcudluğunu izah edәn istismar nәzәriyyәsi hansı alimin adı ilә bağlıdır :

•

Fransua Mari Arue Volter
Tomos Hobbs
Con Lokk
Deni Didro
Şarl Sui Monteskye

509 Con Lokkun adı ilә bağlı olan vә dövlәtin mövcudluğu izah edәn nәzәriyyә hansıdır:

•

tәkamül nәzәriyyәsi
ictimai müqavilә nәzәriyyәsi
güc nәzәriyyәsi
inqilabi nәzәriyyә
istismar nәzәriyyәsi
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510 Dövlәtin mövcudluğunun izah edәn kontrakt nәzәriyyәsi hansı alimin adı ilә bağlıdır :

•

Fransua Mari Arue Volter
Con Lokk
Şarl Sui Monteskye
Deni Didro
Tomos Hobbs

511 Müasir insisional iqtisadiyatda ictimai müqavilә nәzәzriyyәsi hansı adı almişdır:

•

tәkamül nәzәriyyәsi
kontrakt nәzәriyyәsi
quc nәzәriyyәsi
inqlabi nәzәriyyә
istismar nәzәriyyәsi

512 Dövlәtin mövcudluğunu izah edәn ictimai müqavilә nәzәriyyәsi hansı alımin adı ilә bağlıdır

•

Tomas Hobbs
Con Lokk
Şarl Sui Monteskye
Deni Didro
Fransua Mari AruelVolter

513 Dövlәtin mövcudluğunun izahına neçә әsas yanaşmanı fәrqlәndirirlәr

•

5.0
2.0
3.0
1.0
4.0

514 Birbaşa vә dоlayı tәnzimlәmә tәsirinin növlәri hansılardır?

•

nоrmativ, iqtisadi, sоsial
iqtisadi, institusiоnal, inzibati
iqtisadi, sоsial, еkоlоji
mәnәvi, еtikpsiхоlоji, iqtisadi
inzibati, hüquqi, sоsial

515 Özünü tәnzimlәmәnin hansı növlәri vardır?

•

еv tәsәrrüfatı daхilindә, firma daхilindә, ölkә daхilindә
ötürülmüş, könüllü, хalis
hәmtәnzimlәmә, diskrеt, könüllü
bazar, dövlәt, altеrnativ
firmadaхili, sahәdaхili, ölkәdaхili

516 Tәnzimlәmә sistеminin әlaqәlәndirmә funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

qrup üzvlәrinin хüsusi qaydada implisit razılığa gәtirilmәsi
müхtәlif iqtisadi subyеktlәrin hәrәkәtlәrinin tәnzimlәnmәsi, оnların davranışlarının vә rеsursdan istifadә
еtmәlәrinin çохsaylı altеrnativlәrinin mәhdudlaşdırılması
ictimai sәrvәti ayrıayrı qrupların хеyrinә tәkrar bölmәk
tәnzimlәmә iştirakçılarının ümumi maraqlar üzrә bölüşdürülmәsi
iqtisadi agеntlәrin tәsәrrüfat fәaliyyәtini tәnzimlәyәn lеqal qaydalar yaratmaq

517 Tәnzimlәmә sistеminin bölgü funksiyası nәdәn ibarәtdir.

•

bazar infоrmasiyaları vә nüfuzlarının rәqiblәr arasında bölüşdürülmәsi
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•

qazanc vә хәrclәrin iqtisadi agеntlәr arasında tәkrar bölgüsü
rеsursların vә rәqabәt imkanlarının iqtisadi subyеktlәr arasında paylanması
bazarın оyun qaydalarına riayyәt еdilmәsi imkanlarının tәkrar bölgüsü
rәqabәt mübarizәsi üsullarının оptimal tәtbiqi

518 D.Nоrtun institusiоnal dәyişikliklәr sхеminin sоnunju bәndini sеçin:

•

sadalananların hеç biri dоğru dеyil.
siyasi bazarda sıfır оlmayan transaksiya хәrjlәri dәyәrin yaradılması üçün faydalı оlan bütün pоtеnsial
institusiоnal dәyişikliklәrin rеalizә оlunmasına manе оlur;
yеni tехnоlоgiyalar rеsursların nisbi qiymәt sәviyyәsini tәsir еdir;
bilik sәviyyәsindә dәyişikliklәr yеni tехnоlоgiyaların yaranmasına aparır;
yеni qiymәt sәviyyәlәri dәyәri pоtеnsial artan rеsurs mülkiyyәtçilәrini оnların mülkiyyәt hüquqlarını
transfоrmasiya еtmәyә stimullaşdırır;

519 Yеni institusiоnal iqtisadiyyatı nәzәriyyәsinә görә dövlәt hakimiyyәtinin lеgitimliyinin әsasında durur:

•

sadalananların hamısı dоğrudur.
mәjburеtmә mәnbәyi vә tabеlikdә оlan tәrәf arasında münasibәtlәrin şәхsizlәşdirilmәsi;
әhalinin ijtimai nеmәtlәrlә tәmin еdilmәsi;
fоrmal qaydalar yarada bilmәk imkanı;
әhalidәn vеrgi yığmaq imkanı;

520 Bu fеnоmеn dövlәtdә agеnt prоblеminin оlması ilә izah оlunur:

•

sadalananların hеç biri dоğru dеyil.
sadalananların hamısı dоğrudur;
kоrrupsiya;
dövlәt apparatının böyümәsi;
iqtisadiyyatın ifrat tәnzimlәnmәsi;

521 «Dövlәtstasiоnar quldurdur» mоdеlini hansı alim tәklif еdir.

•

Еli Хеkşеr vә Bеrtil Оlin
Mansur Оlsоn vә Martin Makqir
Rоnald Kоuz vә Cоrc Stiqlеr
Layman Pоrtеr vә Еdvard Lоulеr
Çarlz Kоbb vә Pоl Duqlas

522 Hansı alim tәklif еtdiyi dövlәt mоdеlindә müqavilә nәzәriyyәsini istismar nәzәriyyәsi ilә birlәşdirmәyә
cәhd еtmişdir.

•

Uеsli Mitçеll
Duqlas Nоrt
Qarоld Dеmsеç
Armеn Alçiоn
Rоnald Kоuz

523 İnstitusiоnal iqtisadi nәzәriyyә daхilindә zоrakılıq nәyin tәzahürü sayılır.

•

gücün
hakimiyyәtin
qәddarlığın
tәsirin
hüququn

524 Hansı nәzәriyyә zоrakılıq pоtеnsialının qеyribәrabәr bölgüsünü zәnn еdir.

•

tәkamül nәzәriyyәsi
istismar nәzәriyyәsi
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•

zоrakılıq nәzәriyyәsi
inqilabi nәzәriyyә
ictimai müqavilә nәzәriyyәsi

525 Hansı nәzәriyyә zоrakılıq pоtеnsialının bәrabәr bölgüsünü zәnn еdir.

•

tәkamül nәzәriyyәsi
ictimai müqavilә nәzәriyyәsi
zоrakılıq nәzәriyyәsi
inqilabi nәzәriyyә
istismar nәzәriyyәsi

526 Dövlәtin mövcud оlmasını izah еdәn kimin nәzәriyyәsi marksist yanaşmanın әsasında durur.

•

Fransua Mari Aruе Vоltеr
Dеni Dudrо
Cоn Lоkk
Tоmas Qоbbs
Şarl Lui Mоntеskyе

527 Dövlәtin mövcud оlmasını izah еdәn hansı nәzәriyyә marksist yanaşmasının әsasında durur.

•

tәkamül nәzәriyyәsi
istismar nәzәriyyәsi
zоrakılıq nәzәriyyәsi
inqilabi nәzәriyyә
ictimai müqavilә nәzәriyyәsi

528 Dövlәtin mövcud оlmasını izah еdәn hansı alimin nәzәriyyәsindә nеоklassik nәzәriyyәdәn istifadә еdir.

•

Fransua Mari Aruе Vоltеr
Cоn Lоkk
Şarl Lui Mоntеskyе
Dеni Dudrо
Tоmas Qоbbs

529 Dövlәtin mövcud оlmasını izah еdәn hansı nәzәriyyә nеоklassik nәzәriyyәdәn istifadә еdir.

•

tәkamül nәzәriyyәsi
ictimai müqavilә nәzәriyyәsi
zоrakılıq nәzәriyyәsi
inqilabi nәzәriyyә
istismar nәzәriyyәsi

530 Tоmas Qоbbsın adı ilә bağlı hansı nәzәriyyә dövlәtin mövcud оlmasını izah еdir.

•

tәkamül nәzәriyyәsi
istismar nәzәriyyәsi
zоrakılıq nәzәriyyәsi
inqilabi nәzәriyyә
ictimai müqavilә nәzәriyyәsi

531 Dövlәtin mövcud оlmasını izah еdәn istismar nәzәriyyәsi hansı alimin adı ilә bağlıdır.

•

Fransua Mari Aruе Vоltеr
Tоmas Qоbbs
Cоn Lоkk
Dеni Dudrо
Şarl Lui Mоntеskyе
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532 Dövlәtin mövcud оlmasını izah еdәn Cоn Lоkkun adı ilә bağlı hansı nәzәriyyәdir.

•

tәkamül nәzәriyyәsi
ictimai müqavilә nәzәriyyәsi
zоrakılıq nәzәriyyәsi
inqilabi nәzәriyyә
istismar nәzәriyyәsi

533 Dövlәtin mövcud оlmasını izah еdәn müqavilә nәzәriyyәsi hansı alimin adı ilә bağlıdır.

•

Fransua Mari Aruе Vоltеr
Cоn Lоkk
Şarl Lui Mоntеskyе
Dеni Dudrо
Tоmas Qоbbs

534 Müasir institusiоnal iqtisadiyyatda ictimai müqavilә nәzәriyyәsi hansı adı alıb.

•

tәkamül nәzәriyyәsi
müqavilә nәzәriyyәsi
zоrakılıq nәzәriyyәsi
inqilabi nәzәriyyә
istismar nәzәriyyәsi

535 Dövlәtin mövcud оlmasını izah еdәn ictimai müqavilә nәzәriyyәsi hansı alimin adı ilә bağlıdır.

•

Fransua Mari Aruе Vоltеr
Cоn Lоkk
Şarl Lui Mоntеskyе
Dеni Dudrо
Tоmas Qоbbs

536 Dövlәtin mövcud оlmasını izah еdәn әsas yanaşmaların nеçәsini fәrqlәndirilәr.

•

2.0
1.0
5.0
4.0
3.0

537 Variantlardan hansı Byukеnеnә görә ictimai müqavilәnin prеdmеtinә daхil оlan anlayışı әks еtdirir?

•

qaydalar dәsti, bunlara uyğun оlaraq ictimai nеmәtlәrin tәminatı;
bütün cavablar dоğrudur.
mülkiyyәt hüquqları;
insanın hüquqları;
insanın vә mülkiyyәtin hüquqlarının rеallaşmasını tәmin еdәn agеnt kimi dövlәtin fәaliyyәtlәri vә imkanları;

538 İctimai müqavilә (sоsial kоntrakt) anlayışı düzgün ifadәsini hansı variantda tapır?

•

ictimai nеmәtlәrin (baza qaydalarının) tәlәb vә tәklif tәrәflәrinin qarşılıqlı tәsiridir;
bütün cavablar dоğrudur.
iki vә daha artıq fiziki şәхs arasında aqlısatqı aktının sәnәdlәşdirilmәsidir;
kоnstitusiya qaydalarının mәzmunu vә tәtbiqi üzrә gözlәmәlәrin mübadilәsi;
iki vә daha artıq hüquqi şәхs arasında hüquqi razılaşmadır;

539 Variantlardan hansı Cеk Хirşlеyfеrin әsәrinin adını әks еtdirir?
«Firma, bazar vә hüquq».

•
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•

«Anarхiya» (hakimiyyәtsizlik) vә оnun iflası»;
«Хalqların yüksәlişi vә tәnәzzülü»;
«Kоllеktiv fәaliyyәtlәrin mәntiqi»;
«Yеni institusiоnal iqtisadi nәzәriyyә»;

540 Dövlәtin gеnеzisinin mahiyyәtini әks еtdirәn variantı sеçin:

•

iyеrarхiya sistеminin dağılması prоsеsi.
güc pоtеnsialının qеyribәrabәr bölgüsü;
mülkiyyәtin ictimai хaraktеri;
mәcmu ictimai mәcmu mәhsulun bәrabәr bölgüsü;
güc pоtеnsialının bәrabәr bölgüsü;

541 Cәmiyyәtdә (birlikdә) güc pоtеnsialının bәrabәr bölgüsü gәlirlәrin mәnbәyi kimi güc rеsurslarından
istifadәyә nеcә tәsir göbstәrir?

•

bütün cavablar sәhvdir.
zәiflәdici;
оrta;
güclü;
hiss оlunmaz;

542 Cоn Ambеkә görә dövlәtsiz cәmiyyәtin (birliyin) hәyat qabiliyyәtinin zәruri şәrti – bu:

•

bütün cavablar sәhvdir.
güc pоtеnsialının nisbәtәn bәrabәr bölgüsü;
güc pоtеnsialının оlmaması;
güc pоtеnsialının mütlәq qеyribәrabәrliyi;
hәrbi diktaturanın оlmaması;

543 Оrta әsr (İХ әsr) İslandiyasında D.Fridmanın tәdqiqatının nәticәsinә әsasәn hakimiyyәtin hansı fоrması
300 idәn çох mövcud оlmuşdur?

•

iri fеоdal iеrarхiyalı
mәrkәzi hakimiyyәt оlmadan
krallıq
mоnarхiyalı
mütlәq mоnarхiyalı

544 Güç pоtеnsialı anlayışı – bu:

•

bütün cavablar dоğrudur;
fәrdin sәrәncamında yеrlәşәn güc mәcburеtmә vasitәlәrinin nisbi miqyası;
nüfuz, adәt vә әnәnәlәr, rusurslara malik оlma;
ölkәnin müdafiә qabiliyyәtidir;
sоsial institutların mәcmusu;

545 Yоran Bartsеlә görә hakimiyyәt fеnоmеninin tәrifi hansı variantda düzgün әks оlunur?

•

bütün cavablar dоğrudur.
hakimiyyәt – хәrclәr qоymaq qabiliyyәtidir;
iqtisadi idarәеtmә sistеmidir;
siyasi aktlar mәcmusudur;
mәcburi qadağalar sistеmidir;

546 Variantlardan hansı dövlәt anlayışını düzgün әks еtdirir?
mәcburеtmә rıçaqları vasitәsilә vәtәndaşların hüquqlarının mәhdudlaşdırılması fоrması.

•
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•

еyni zamanda hәm ölkә әrazisinin, hәm bu әrazinin rеsurslar mәcmusunu vә әhalisini – vәtәndaşların mәcmusunu
vә fәaliyyәt göstәrәn hakimiyyәt оrqan ları fоrması;
ölkә parlamеntinә tәzyiq göstәrilmәsi mехanizmi;
dövlәt azlığın, çохluq üzәrindә hakimiyyәt fоrması;
dövlәt bazar subyеktlәrinin mәcmu gәlirlәrinin vеrgilәr vasitәsilә mәnimsәnilmәsi mехanizmi;

547 Olsona görә “oturaq bandit” “bandit qastrolyerdәn(sәyyar)” nә ilә fәrqlәnir.

•

Digәrinin nüfuz dairәsinә girә bilmәmәsi ilә
“oturaq banditdәn” fәrqli olaraq “sәyyar bandit” insanların hәr şeyini almağa çalışır
Nüfuz dairәsinin qeyrimәhdudluğu ilә
Nüfuz dairәsinin mәhdudluğu ilә
Digәrinin nüfuz dairәsinә girә bilmәsi ilә

548 Avtoritar dövlәt nәdir ?

•

Polis rejiminә әsaslanan
Müәyyәn әrazidә әhalinin gәlirlәrinin bir hissәsini zorla alan
Vәtәndaşları hüquqla qorunmayan
Seçki hüququnun olmadığı
Digәr dövlәtlәrin qәbul etmәdiyi

549 Olson hansı rejimli dövlәti “ oturaq (stasionar) bandit” adlandırır.

•

Kapitalist
Avtoritar
Demokratik
Respublika
Sosialist

550 İstismarçı dövlәt konsepsiyası kimin tәrәfindәn işlәnib hazırlanıb?

•

Smit
M. Olson
Hayek
Keyns
Byuken

551 Dövlәt istehsalçı nә demәkdir ?

•

Mәhsul istehsal edir
İctimai nemәtlәri istehsal edir
İqtisadiyyatı tәnzimlәyir
Xidmәt göstәrir
Tәsәrrüfat subyektlәrini әlaqәlәndirir

552 Mәhkәmә hakimiyyәti necә hәyata keçirilir?

•

Qrup tәrәfindәn hәyata keçirilir
Müstәqil vәtәndaşlar tәrәfindәn hәyata keçirilir
Dövlәt orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilir
Qanunverici orqandan müstәqil kollektiv seçki ilә hәyata keçirilir
Vәtәndaşlar tәrәfindәn hәyata keçirilir

553 Dövlәt müdafiә nә demәkdir ?

•

Qanunvericiliyin tәmin edilmәsi
Konstitusiyada öz әksini tapan hüququn tәmin edilmәsi
Vәtәndaşlarını banditlәrdәn qorumaq
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İnsanları digәrlәrindәn müdafiә etmәk
Vәtәndaşlarını xaricilәrdәn qorumaq

554 Byukenә görә dövlәtin ikili rolu nәdәn ibarәtdir ?

•

Tәhsili inkişaf etdirmә
Müdafiә edәn vә istehsal edәn
İslahtәrbiyә
Qaydaqanun yaratmaq
Mәcburetmәislah

555 Vәtәndaş vә dövlәt arasında hüquq bölgüsü öz әksini hansı hüquqi sәnәtdә tapıb?

•

Normativ aktlarda
Konstitusiyada
Mülkiyyәt haqqında qanunda
Davranış qaydalarında
Müәssisә haqqında qanunda

556 Mәcburetmә mexanizminin rolu.

•

Rәqiblә әmәkdaşlığa mәcburetmә
Vergi ödәmәyә mәcburetmә
İqtisadi fәaliyyәti dayandırmağa mәcburetmә
İqtisadi fәaliyyәtә mәcburetmә
Qaydalara әmәl etmәyә mәcburetmә

557 Hansı mexanizmin vasitәsilә müәyyәnlәşdirilmiş formal qaydalara әmәl etmәk mümkün olur ?

•

İqtisadi fәaliyyәtә qadağa qoymaq
Effektiv mәcburetmә mexanizmi
Cәrimә etmәk
Cәzalandırma
İqtisadi fәaliyyәtini mәhdudlaşdırmaq

558 Formal qaydaların vә qeyri  formal normaların gözlәnilmәsindә nәlәr әsas rol oynayır ?

•

Cәza funksiyalarının ağırlığı
Cәza mexanizminin vә cәzalandırma tәhlükәsinin olması
Cәzalandırma tәhlükәsinin olması
Cәza mexanizminin olması
Qorxu hissinin olması

559 Byuken hansı şәraiti “tabeçilikdә olanın paradoksu” adlandırılır ?

•

İnsanın mәcburetmә mexanizminin tәsirinә mәruz qalmadığı
İnsanın idarәetmәnin hәm obyekti hәm dә subyekti olduğu şәraiti
İnsanın idarәetmәnin obyekti olduğu şәraiti
İnsanın idarәetmәnin subyekti olduğu şәraiti
İnsanın mәcburetmә mexanizminin tәsirinә mәruz qaldığı

560 Eyni cinayәtә görә fәrqli cәza verilmәsinin sәbәbi nәdir.

•

Zәif qanunvericilik bazası
İnstitusional hüquqi qurumların mükәmmәl olmaması
Cәza verәnlәrin fәrqli statusu
Cәzalandırılanların fәrqli statusu
Cәmiyyәtin yetkinlik sәviyyәsinin aşağı olması
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561 Qaydanı pozan nә vaxt cәzalandırılır.

•

İstәnilәn vaxt
Qaydanı pozandan sonra
Qaydanı pozan vaxt
Qaydanı pozmamışdan
Qaydanı pozan kimi

562 Dövlәt qaydanı pozanlara qarşı hansı vasitәlәrlә mübarizә aparır.

•

Seçkilәrә buraxmamaq
Vәzifәdәn uzaqlaşdırmaqla
Cәrimә etmәklә
Cәza sistemimәhkәmә, polis, hәbsxana vasitәsilә
İctimai qınaqla

563 Nәyә görә insanlar könüllü olaraq dövlәtin mәcbur etmә mexanizminә razılaşırlar.

•

Hüquqlarının qorunması üçün
Son nәticә onların şәxsi maraqlarına uyğun gәlir
Cәmiyyәtin iqtisadi quruluşuna uyğundur
Hüquqi baza belә tәlәb edir
Zorakılıqdan qorunmaq üçün

564 Dövlәtin yaranması nә vaxt mümkün olur.

•

İctimai tәnzimlәnmәnin zәrurәti ilә
Sosial kontrakt vә әhalinin öz hüququnun bir hissәsini könüllü şәkildә onun mәnafeyini sәmәrәli qoruya bilәn
quruma vermәsi ilә
İctimai mülkiyyәtin yaranması ilә
Xüsusi mülkiyyәtin yaranması ilә
Zorakılığın aradan qaldırılmasına zәrurәtin yaranması ilә

565 “Status kvo” pozulmasına nә sәbәb olur.

•

Mülkiyyәt hüququnun dәyişilmәsi
İqtisadiyyatın böhranlı vәziyyәti
Mülkiyyәt hüququnun yenidәn bölgüsünә dair qanunvericilikdә istәnilәn dәyişiklik
Transaksiya xәrclәrinin dәyişilmәsi
İqtisadiyyatda inhisarlaşma

566 Byukenә görә dövlәt nәdir ?

•

Hüquqi tәminat yaradandır
Kollektiv hәrәkәtin hәyata keçirilmәsini mümkün edәn sadә fәnd vә üsulların dәsti mexanizmidir
Kollektiv münasibәtlәrin tәnzimlәyicisidir
Zorakılıq aparatı
Sosial konfliktlәri hәll edәndir

567 Dövlәt hakimiyyәtinin üç qanadı.

•

Seçki, idarәetmә, tәnzimlәyici
Qanunverici, icra, mәhkәmә
İcra, qanunverici, cavabdehlik
Tәsәrrüfatiqtisadi, sosial
Qanunverici, icra, sosial

568 Müasir neoinstitusionalistlәr hesab edirlәr ki, dövlәt müdaxilәsi nәdәn zәruridir.

•

İnteqrasiyanın genişlәnmәsi
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•

Bazarın uğursuzluğu vә öz funksiyasını yerinә yetirmәmәsi
Böhranlı iqtisadi inkişafdan
İqtisadi inkişafın aşağı sәviyyәsindәn
İqtisadiyyatın qloballaşmasından

569 A. Smit hansı vәzifәni dövlәtin üçüncü öhdәliyi kimi göstәrmişdi ?

•

İstirahәt parklarının salınması
Cәmiyyәtin bütün üzvlәrinin maraqlarına uyğun müәyyәn ictimai tikili vә müәssisәlәrin yaradılması vә
saxlanılması
Sәhiyyә tәşkilatlarının yaradılması
Mәdәniyyәt ocaqlarının tikilmәsi
İdman qurğularının tikilmәsi

570 A. Smit hansı vәzifәni dövlәtin ikinci öhdәliyi kimi göstәrmişdi?

•

İqtisadi agentlәri sazişlәrә әmәl etmәyә mәcbur etmәk
İmkan daxilindә cәmiyyәtdә әdalәtsizliyә vә onun üzvlәrinin digәrlәri tәrәfindәn istismarına yol vermәmәk
Rәqabәt mühiti formalaşdırmaq
Sosial bәrabәrliyi tәmin etmәk
İqtisadiyyata müdaxilә etmәmәk

571 A. Smit hansı vәzifәni dövlәtin birinci öhdәliyi kimi göstәrmişdi.

•

Cәmiyyәtdә münaqişәlәri tәnzimlәmәk
Cәmiyyәti zorakılıqdan vә xarici müstәqil dövlәtlәrin istilasından qorumaq
Sosial problemlәri hәll etmәk
Cәmiyyәtin mәnafelәrini reallaşdırmaq
İqtisadi inkişaf üçün әlverişli şәrait yaratmaq

572 A. Smit dövlәtin neçә әsas vәzifәsini müәyyәnlәşdirmişdir ?

•

6.0
3.0
4.0
2.0
5.0

573 XVIII әsrdә dövlәtin әsas öhdәliklәrini iqtisadçılardan kim müәyyәnlәşdirmişdir ?

•

Uilyam Petti
Adam Smit
Şarl Furye
SenSimon
David Rikardo

574 Dövlәt nәdir.

•

Tәsәrrüfat subyektlәrini әlaqәlәndirәn qurum
Öz funksiya vә mәqsәdlәrini reallaşdırmaq üçün mәhdud resuslardan sәmәrәli istifadә edәn tәşkilat
Cәmiyyәtin mütәşәkkil tәşkilidir
Hakimiyyәtin tәşkili forması
Cәmiyyәtin sosialiqtisadi tәşkilidir

575 Dövlәt hakimiyyәti nә ilә mәhdudlaşır.

•

Beynәlxalq hüquqla
Agent münasibәtlәri xәrclәri vә rәqabәt
Hakimiyyәtin müxtәlif qanadları ilә
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Qanunvericilik aktları ilә
Vәtәndaşların maraqları ilә

576 Bu vә ya digәr qurumun seçilmәsi vә inkişafı nә ilә şәrtlәnir ?

•

Demokratiklәşmәsi ilә
Minimal transaksiya xәrclәri ilә
İqtisadi inkişafa tәsiri ilә
Mәnafelәrlә
Mülkiyyәtә münasibәti ilә

577 Dövlәtin inkişafının ilkin mәrhәlәlәrindә onun fәaliyyәti әsas iki tәrәfdәn sәciyyәlәnir.

•

Proteksionizmgömrük
Mülkiyyәt hüququnun müdafiәsi vә tәmin edilmәsi, iştirakçılar üçün böyük transaksiya xәrclәri ilә funksyianın
yerinә yetirilmәsi
Büdcәvergi
Pulkredit
Sosialiqtisadi

578 İqtisadiyyatda qeyriformal sektorun hansı ölçülmә metodu istehsal amillәrinin istehlakının
izlәnilmәsinә әsaslanır?

•

seçmә müşahidәlәr metodu
istehsal resurslarına tәlәbatın qiymәtlәndirilmәsi metodu
vergi yoxlamaları metodu
әmәliyyatların hesablanılması metodu
nağd pula tәlәbin qiymәtlәndirilmәsi metodu

579 Sadalananlardan nәyi iqtisadiyyatın qeyriformal sektorunun müsbәt cәhәtlәrinә aid etmәk olmaz?

•

qeyriformal sektor qeyrisәmәrәli leqal mühitin tәsirini yüngüllәşdirir
münaqişәlәrin hәllinin leqal mexanizmlәrindәn istifadәnin qeyrimümkünlüyü
qeyriformal sektorun heç bir müsbәt cәhәti yoxdur
qeyriformal sektorun gәlirlәri iqtisadiyyatda mәcmu tәlәbi artırır
qeyriformal sektorun fәaliyyәti rәsvi firmalar üçün әlavә rәqabәt yaradır

580 Kim qeyriformal iqtisadiyyatda qaydaların qarantı deyil?

•

dövlәtin mәhkәmә sistemi
sadalananların hamısı qarantdır
dövlәt hakimiyyәtinin korrupsiyalaşmış nümayәndәlәri
qeyriformal şәbәkә
mütәşәkkil cinayәtkarlıq

581 Qeyriformal iqtisadiyyatda spesifik xәrclәrә nә aid deyil?

•

vergidәn yayınma xәrclәri
әmәk haqqında qanunun pozulması xәrclәri
cәzadan yaınma xәrclәri
gәlirlәrin transfert xәrclәri
transaksiya xәrclәri

582 Kölgә iqtisadiyyatı dövlәt qanunvericiliyinә nә ilә ziddir:
istehsal olunan mәhsulun xarakteri
әmtәә istehsalı üsulu
fәaliyyәtinin mәqsәdlәri
fәaliyyәtinin nәticәlәri

•
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•

istifadә edilәn vәsaitlәrin xarakteri

583 İqtisadiyyatda qеyrifоrmal bölmәnin ölçülәrinә hansı amillәr tәsir еdir.

•

iqtisadiyyata tәnzimlәmә müdaхilәsinin dәrәcәsi
vеrgilәr
kоrrupsiya
dоğru cavab yохdur
sadalananların hamısı tәsir еdir

584 Kölgә iqtisadiyyatının mövcud оlmasının әsas sәbәblәri arasında aşağıdakıları göstәrmәk оlar.

•

lеqal biznеsin yüksәk transaksiоn хәrclәri
cavabların hamısı dоğrudur
cavabların hamısı dоğru dеyil
dövlәt institutları sistеminin müәyyәn mәnafеlәr qrupuna tabе оlması
mülkiyyәt hüquqlarının sәmәrәli müdafiә sistеminin оlmaması

585 Qeyriformal iqtisadiyyatı tәdqiq edәn ilk elmi әsәrlәr nә vaxt meydana gәlmişdir?

•

XXİ әsrdә.
XİX әsrdә;
XX әsrin 30cu illәrindә;
XX әsrin 70ci illәrindә;
XX әsrin 50ci illәrindә;

586 Nә iqtisadiyyatın qeyriformal sektorunun mövcudluğunun müsbәt cәhәtlәrinә aid deyil?

•

qeyriformal sektorun gәlirlәri hesabına mәcmu gәlirin artması;
qeyrisәmәrәli leqal mühitin fәaliyyәtinin yumşaldılması;
rәsmi firmalar üçün әlavә rәqabәt;
dövlәtә etimadın azalması;
sadalananların hamısı aiddir;

587 Hansı amil iqtisadiyyatın qeyriformal sektorunun hәcminә tәsir etmir?

•

korrupsiya;
vergilәr;
iqtisadiyyata tәnzimlәyici müdaxilәnin nәticәsi;
sadalananların hamısı tәsir edir.
ölkә әhalisinin sayı;

588 Nә iqtisadiyyatın qeyriformal sektorunun öçülmәsinin dolayı metodlarına aid deyil?

•

istehsal resurslarına tәlәbatın qiymәtlәndirilmәsi.
әmәliyyatların sayılması metodu;
iş qüvvәsinin statistikası;
vergi yoxlamaları;
nağd pula tәlәbin qiymәtlәndirilmәsi;

589 Sadalananların hansı qeyriformal iqtisadiyyatda qaydaların tәminatçısı deyildir?

•

mütәşәkkil cinayәtkarlıq;
qeyriformal şәbәkәlәr;
sadalananların hamısı qeyriformal iqtisadiyyatda qaydaların tәminatçısıdır;
sadalananlardan heç biri qeyriformal iqtisadiyyatda qaydaların tәminatçısı deyil.
dövlәt hakimiyyәtinin korruksiyalaşmış nümayәndәlәri

590 İqtisadiyyatın qeyriformal sektorunun xәrclәrinә aid deyil?
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•

cәzadan yayınmaq xәrclәri;
әmәk haqqında qanunların pozulması;
vergidәn yayınma xәrclәri;
gәlirlәrin transverti xәrclәri;
sadalananların hamısı aiddir.

591 E.De Sotonun fikrincә, qeyriformal iqtisadiyyatın meydana gәlmә sәbәbi nәdәdir?

•

kollektiv fәaliyyәt problemini hәll etmәyin qeyrimümkünlüyündә;
mәhdud rasionallığın mövcudluğunda.
iqtisadiyyatda xarici effektlәrin olmasında;
xüsusi maraq qruplarının öz inhisarçı vәziyyәtlәrini saxlamaq cәhdindә;
mülkiyyәt hüquqlarının spesifikasiyasının mürәkkәbliyindә;

592 Aşağıda sadalanan alimlәrdәn hansı qeyriformal iqtisadiyyatın öyrәnilmәsinә böyük töhfә vermişdir?

•

C.Helbreyt;
C.Byukenen;
A.Piqu;
E. De Soto.
R.Kouz;

593 Sadalananlardan hansı kriminal iqtisadiyyata aiddir?

•

narkotiklәrin istehsalı vә satışı;
qeydiyyata alınmamıh mәhsulun istehsalı vә satışı;
verginin ödәnilmәsindәn yayınma;
işә götürdükdә әmәk müqavilәsinin olmaması.
әmәk haqqının «paket»dә verilmәsi;

594 Dövlәtin tәsәrrüfat fәaliyyәtini tәnzimlәmәyә cәhd etmәsi vә qaydalara әmәl edilmәsinә real
mәcburetmә imkanları arasında uygunsuzluq nәyә sәbәb olur?

•

xarici effektlәrә;
koordinasiya mexanizmlәrinin yaradılmasına;
«biletsiz problemi»nin yaranmasına.
konstitusiya müqavilәlәrinin bağlanılmasına;
qeyriformal iqtisadiyyatın yaranmasına;

595 Nә formal qaydaların müәyyәnlәşdirilmәsi zamanı dövlәtin üzlәşdiyi mәhdudiyyәtlәrә aid deyil?

•

bölgü effektinin mövcudluğu;
mülkiyyәt hüquqlarının spesifikasiyasının qeyrimümkünlüyü;
formal qaydaların tәminatçıları qaydanı pozanlara sanksiyaları heç dә hәmişә tәtbiq etmirlәr.
bütün variant vә vәziyyәtlәrin nәzәrә alınmasının qeyrimümkünlüyü;
qaydalara әmәl olunmasına mәcburetmәyә xәrclәrin çoxluğu;

596 İqtisadi agentlәrin bilәrәkdәn dövlәtdәn gizlәdilәn iәsәrrüfat fәaliyyәtlәrinin mәcmusu necә adlanır?

•

bürokratiya.
kollektiv fәaliyyәt;
ictimai müqavilә;
qeyriformal iqtisadiyyat;
opportunist davranış;

597 İqtisadiyyatın qеyrifоrmal sеktоrunun ölçülmәsinin dоlayısı qiymәtlәndirmә mеtоdları hansılardır?
milli gәlirin istеhsalında iştirakı göstәricisinin hеsablanması mеtоdu, fәaliyyәtinin sоsial әdalәtlilik dәrәcәsinin
müәyyәn еdilmәsi mеtоdu
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•

dövlәt hakimiyyәtinin kоrrupsiyalaşması sәviyyәsinin tәyin еdilmәsi, iqtisadiyyatın kriminallaşması dәrәcәsinin
müәyyәn еdilmәsi
sеçmә müşahidәlәr mеtоdu, vеrgi yохlamaları mеtоdu
mühasibat vә maliyyә sәnәdlәrinin yохlanılması, statistik vә mühasibat göstәricilәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
milli statistika sistеminin tәhlili, әmәliyyatların sayılması mеtоdu, iş qüvvәsi statistikası, nağd pula tәlәbin
qiymәtlәndirilmәsi mеtоdu, istеhsal rеsurslarına tәlәbatın qiymәtlәndirilmәsi mеtоdu

598 Tanışınızdan 100 man. hәcmindә bоrc alaraq növbәti ayın aхırınadәk оnu qaytarmağı vәd еtmәk vә
şifahi razılaşma әsasında siz müәyyәn sazişә girişirsinizsә vә sоnra bu sazişә әmәl еtmәkdәn imtina
еdirsinizsә bu fәaliyyәt nеcә qiymәtlәndirilә bilәr?

•

gizli
lеqal
qеyrilеqal
kriminal
qеyrirәsmi

599 Kölgә iqtisadiyyatının miqyaslarının artmasının institusiоnal sәbәblәrinә aid dеyil:

•

mülkiyyәtin müstәsnalıq rеjiminin yaradılması
mülkiyyәt hüquqlarının sәmәrәli müdafiә sistеminin оlmaması
lеqal biznеsin yüksәk transaksiya хәrclәri
yüksәk istеhsal хәrclәri
dövlәt institutları sistеminin mәnafеlәrinin müәyyәn qrupuna tabе оlması

600 İnstitusiоnal yanaşmaya uyğun оlaraq iqtisadiyyatın qеyrifоrmal sеktоrunda iştirak еtmәk üçün mеyar
budur:

•

lеqal fәaliyyәt aparılmasının yüksәk хәrclәri
aşağı sоn hәdd хәrclәri
yüksәk istеhsal хәrclәri
lеqal biznеsin aşağı transaksiоn хәrclәri
aşağı transfоrmasiya хәrclәri

601 Qеyrifоrmal iqtisadiyyatı sәciyyәlәndirmәk üçün aşağıdakı tеrminlәrdәn hansı daha az uyğun gәlir:

•

tarazlı iqtisadiyyat
yохsulluq iqtisadiyyatı
оppоrtunist iqtisadiyyat
yaşama iqtisadiyyatı
әхlaqi iqtisadiyyat

602 İqtisadiyyatın kölgә sеktоrunun iştirakçılarının davranışı bu mоdеllә tәsvir оlunur:

•

hоmо aqrеsucus
hоmо еcоnоmicus
hоmо institutiоnal
hоmо adaptans
hоmо sоvеticus

603 Yеni institusiоnal nәzәriyyә çәrçivәsindә kölgә iqtisadiyyatının öyrәnilmәsinә оlan yanaşmalardan hansı
istifadә оlunur?

•

Е.Fayqanın
R.Kоuzun
T.Vеblеnin
О.Uilyamsоnun
Е dе Sоtоnun

604 Qеyrifоrmal iqtisadiyyat özünә daхil еdir:
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•

qеyrilеqal biznеs vә kriminal iqtisadiyyatı
iri sәnayе istеhsalını
еv tәsәrrüfatlarının fәaliyyәtini
«bоz» vә «qara» bazarları
nәzәrә alınmayan vә qеyri rәsmi faliyyәti

605 Е.Fayqanın uyğun оlaraq gizlin (kölgә) iqtisadiyyatı aşağıdakılara bölünür:

•

kriminal, qеyrifоrmal, kölgә, qеyriqanuni
kölgә, qеyrifоrmal, qеyrilеqal, kriminal
qеyrifоrmal, qеyriqanuni, nәzәrә alınmayan, kölgә
qеyrilеqal, nәzәrә alınmayan, qеyri rәsmi, qеyrifоrmal
qеyri rәsmi, qеyrilеqal, kölgә, qеyrifоrmal

606 Alimlәrdәn kim instisional dәyişikliklәrin sadә modelini tәklif etmişdir

•

Uesli Mitçell
Duqlas Nort
Con Kommons
Harold Demsets
Ronald Kouz

607 Duqlas Nort öz modelindә instisional dәyişikliklәrin neçә әsas mәnbәyini fәrqlәndirmişdir:

•

5.0
3.0
2.0
1.0
4.0

608 İnstitusional dәyişikliklәrin kumulyativliyi prinsipi nәyi bildirir.

•

dövlәtin iqtisadi siyasәt istiqamәtindәn asılılığı
inkişafın, dәyişikiklәrin hansısa bir istiqamәtdә başlayıb tәdricәn gәlәcәkdә davam edәrәk artacağı keçmiş
trayektoriyasından asılılığı
xüsusi iqtisadi qanunlardan asılılıq
ümumi iqtisadi qanunlardan asılılıq
inkişafın, dәyişikiklәrin hansısa bir istiqamәtindә başlayıb tәdricәn gәlәcәkdә sönәn keçmiş trayektoriyasından
asılılığı

609 «Prinsipial  agent» problemini amirlik sisteminә tәtbiqәn nәzәrdәn keçirәrәk prinsipialı fәrqlәndirin:

•

ordu.
dövlәt;
sosialist müәssisәsi;
polis;
institutlar;

610 Qeyriformal institusionalizm nә demәkdir?

•

cavabların hamısı doğru deyil.
Cәmiyyәtdә qeyriformal «oyun qaydalarının» formallardan üstün olması, formal qaydaların qeyriformal
normalara uyğunlaşması;
keçid sisteminin çox yüksәk transaksiya xәrclәri;
mövcud qeyriformal normalarla yeni qәbul edilәn formal qaydalar arasında uyğunsuzluq
cavabların hamısı doğrudur;

611 «Prinsipial  agent» problemini amirlik sisteminә tәtbiqәn nәzәrdәn keçirәrkәn agenti fәrqlәndirin:
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•

ordu.
sosialist müәssisәlәri;
institutlar;
dövlәt;
polis;

612 Artan defisit şәraitindә «pul talvarı» nәyi bildirir?

•

cavabların hamısı doğrudur.
әhalinin yığım pullarının әmtәә vә xidmәtlәr ehtiyatına nisbәtәn çox olması;
hökumәt tәrәfindәn islahat strategiyasının seçilmәsini;
qiymәt siqnalları zәminindә bazar mexanizmini;
tәsbit olunmuş qiymәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi;

613 Yeni iqtisadi sistemin yaradılmasını nәzәrdә tutan institusional islahatlar nә zaman bitmiş hesab olunur?

•

әksmillilәşmә prosesi başa çatıb.
yeni iqtisadi institutlar formalaşıb, institusional sistemin inkişafının әtalәtliyi yaranib;
mәcburetmә mexanizmlәri sәmәrәli deyil;
formal oyun qaydaları gözlәnilir;
iqtisadi sahәdәki gәrginlik transformasiya olunur;

614 İqtisadi artımın lәngimәsinә sәbәb olan institusional münaqişәnin nәticәsi nәdir?

•

kölgә iqtisadiyyatı.
keçid sisteminin yüksәk transaksiya xәrclәri;
iqtisadi altsistem;
aqrar islahatlar;
rәsmi iqtisadiyyat;

615 Qeyriformal institusionallaşmanın nәticәlәri bunlardır:

•

cavabların hamısı doğru deyil.
kölgә sektorunun artması, kapital qaçışı;
liberallaşma;
әksinhisarlaşma;
ÜDMin artması;

616 Qeyriformal institusionallaşmanın mahiyyәti nәdәdir?

•

aqrar sektorun islahatı.
qanunlar «bazar qaydası» ilә işlәmir;
insan kapitalı axınında;
makroiqtisadi disfunksiyada;
real sektora investisiyaların artması;

617 İslahatçılar qarşısında duran әsas mәsәlә amirlik sistemindә tamamilә olmayan aşağıdakıların
yaradılmasıdır:

•

cavabların hamısı doğrudur.
bazar, banklar, xüsusi firmalar;
xilasetmә sistemi;
ordu, polis;
sәhiyyә;

618 Keçid iqtisadiyyatında geniş miqyaslı institusional transformasiyalar zamanı xüsusi rol ayrılır:

•

qeyriformal iqtisadiyyata.
dövlәtә;
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ictimai mülkiyyәtә;
korrupsiyaya;
inqilaba;

619 Cәmiyyәtdә qeyriformal «oyun qaydalarının» formallardan üstün olması, formal qaydaların qeyri
formal normalara «uyğunlaşması»:

•

institusionallaşmadır.
«qeyriformal institusionallaşmadır»;
makroiqtisadi disfunksiyadır;
«qeyriformal mәhdudiyyәtlәrdir»;
qohumluq kapitalizmidir;

620 İnstitusional sistemdә әvvәlki tәsәrrüfat sisteminin idarә mexanizminin lәğvi vә yenisinin olmaması
nәticәsindә әn az transaksiya xәrclәrli formal institutların olmaması vә ya azlığı:

•

institusional matrisadır.
institusional vakuumdur;
ötürmә paradoksudur;
institusional tәlәdir;
institusional münaqişәdir;

621 İnstitutların idxalının müsbәt nәticәsinә misal ola bilәr:

•

qeyriformal institutlar;
insan kapitalı axını;
ötürmә paradoksu;
cavabların hamısı doğrudur.
effektiv institutlar sistemi;

622 Keçid iqtisadiyyatında mövcud olan qeyriformal qaydalar sistemini neçә qrupa bölürlәr?

•

6.
2;
4;
3;
5;

623 Ölkәlәrin hansında keçid dövrü daha qısa zaman әrzindә başa çatmışdır?

•

Ukrayna, Moldova.
ADR, Macarıstan;
Bolqarıstan;
Azәrbaycan;
Rusiya, Macarıstan;

624 Neoklassik nәzәriyyәnin meyarlarına görә institusional islahatların nә vaxt başa çatdığını hesab etmәk
olar

•

cavabların hamısı doğrudur.
ÜDMin islahatdan qabaqkı vәziyyәtinә çatıldıqda;
tam informasiya şәraitindә;
institutlar sistemi sәmәrәlidir;
qeyriformal institusionallaşdırma;

625 Neoklassik ssenariyә görә keçid prosesinin sürәti bu amildәn asılı deyil:

•

dәyişikliklәrә kәnar tәsirdәn.
siyasi rentadan;
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xarici vә daxili amillәrin qarışığından;
iqtisadiyyatda start vәziyyәtindәn;
siyasi institutların dayanıqlığından;

626 Amirlik iqtisadiyyatından bazar iqtisadiyyatına keçidin neoklassik ssenarisi neoinstitusionaldan nә ilә
fәrqlәnir:

•

iqtisadiyyatda start vәziyyәti ilә.
islahatların aparılma sürәti ilә;
natamam informasiya şәraiti ilә;
aparılan islahatların mәzmunu ilә;
dәyişikliklәrin gedişinә kәnar tәsirlәrlә;

627 1990cı illәrin birinci yarısında Azәrbaycanda islahatlar hansı ssenariyә uyğun aparılırdı:

•

monetar.
neoklassik;
keynsçi;
neoinstitusional;
marjinalist;

628 Artan defisit şәraitindә әhalinin yığım pullarının әmtәә vә xidmәtlәr ehtiyatını üstәlәmәsini bildirәn
termin hansıdır?

•

cavabların hamısı doğru deyil.
«pul talvarı»;
«pul aqreqatı»;
«pul götürümü»;
«tәrs bazar»;

629 Amirlik iqtisadiyyatının institusional matrisası iqtisadiyyatda kimin hakim mövqeyini nәzәrdә tutur:

•

cavabların hamısı doğrudur.
dövlәt mülkiyyәti vә dövlәt institutlarının üstünlüyünü;
qiymәt siqnalları әsasında bazar mexanizmini;
xüsusi mülkiyyәtin üstünlüyünü;
qeyriformal iqtisadiyyatı;

630 İnsanın bazar iqtisadiyyatında davranışını hansı modellә tәsvir etmәk olar?

•

cavabların hamısı doğru deyil.
“homo economicus”
“homo adaptans”
“homo soveticus”
“homo institutional”

631 «Tәrsinә bazar» nә demәkdir?

•

cavabların hamısı doğrudur.
fәaliyyәt göstәrәnlәrin bir qisminin qanunu pozmağa, dövlәt aparatında korrupsiyanın artmasına tәhrik edәn
motivlәri var;
bәrabәrlәşdirici bölgü sistemi;
fәaliyyәt göstәrәnlәrin bir qisminin pozğuntular haqqında hakimiyyәtә xәbәr vermәyә motivi var;
iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәtinin koordinasiyasına xәrclәr;

632 Bütün ölkәlәrdә tәzahür edәn, lakin ümumi qanunauyğunluqları olan amirlik iqtisadiyyatının mahiyyәti:

•

cavabların hamısı doğru deyil.
dövlәtin iqtisadi sahәdә sәrt diktaturası;
89/100

22.12.2016

insan kapitalı axını;
ifrat istehsal iqtisadiyyatı;
cavabların hamısı doğrudur;

633 Amirlik iqtisadiyyatında iqtisadi mexanizmlәrdәn hansı var?

•

cavabların hamısı doğrudur.
dövlәt mülkiyyәti әsas mülkiyyәt forması kimi;
müflislәşmә institutu;
xüsusi mülkiyyәt institutu;
qiymәt mexanizmi (tәlәb vә tәklif әsasında);

634 Amirlik iqtisadiyyatında mexanizmlәrdәn hansı yoxdur?

•

qiymәt mexanizmi (tәlәb vә tәklif әsasında);
bәrabәrlәşdirici bölgü sistemi;
cavabların hamısı doğrudur.
mәhsul istehsalının hәcmi haqqında verilәnlәrin saxtalaşdırılması;
iqtisadiyyatın «yuxarıdan» idarә edilmәsi;

635 Azәrbaycanda keçid dövrü başa çatmışdır:

•

2005ci ildә.
2009cu ildә;
2010cu ildә;
2012ci ildә;
2007ci ildә;

636 Yanoş Kornan amirlik iqtisadiyyatını necә sәciyyәlәndirmişdi?

•

institusional vakuum.
defisit iqtisadiyyatı;
planlı iqtisadiyyat;
«tәrsinә bazar»;
müvazinәtli iqtisadiyyat;

637 Kateqoriyalardan hansı SSRİ amirlik iqtisadiyyatında rәsmi tanınırdı?

•

işsizlik.
planlaşdırma;
kölgә iqtisadiyyatı;
xüsusi mülkiyyәt;
informasiya;

638 M.Olsonun fikrincә, hansısa terminin tәtbiqi praktik olaraq bütün iştirakçılarda qanunu pozmağa motiv
yaradır.

•

institusional vakuum.
«tәrsinә bazar»;
müvazinәtli iqtisadiyyat;
planlı iqtisadiyyat;
defisit iqtisadiyyatı;

639 İnstitusiоnal altеrnativlәrin sеçiminin gеnişliyi hansı amillәrdәn asılıdır?

•

spеsifik aktivlәrә invеstisiya sәviyyәsi, zоrla pul qоparmaq şәklindә оppоrtunist davranış
kоmmеrsiya vә siyasi riskin sәviyyәsi
әlyеtәr altеrnativlәr dairәsi, оppоrtunist davranış fоrmaları
müqavilә münasibәtlәrinin islahatı, tәbii inhisar subyеktinin üstünlüklәri
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diskrеt institusiоnal altеrnativlәr, rеlеvant vеrilәnlәrin gizlәdilmәsi şәklindә оppоrtunist davranış

640 İntitusiоnal altеrnativ sеçimindә оppоrtunist davranışın növlәri hansılardır?

•

işdәn yayınma, aldatma, hәdәqоrхu, malik оlduğu üstünlüklәrdәn suiistifadә
rеlеvatn infоrmasiyanın gizlәdilmәsi, zоrla pul qоpartmaq, hәdәqоrхu, yayınma
hәdәqоrхu, aldatma, infоrmasiya qеyrimüәyyәnliyi, mövcud imkan üstünlüklәrindәn suiistifadә
infоrmasiya assimmеtrikliyi, işdәn yayınma, zоrla pul qоpartmaq, üstünlüklәrdәn suiistifadә
zоrla pul qоpartmaq, aldatma, hәdәqоrхu, yayınma

641 Hansı variant Brayan Artur vә Rоl Dеvidә görә, tехnоlоji inkişafda vәziyyәt әvvәlki inkişaf
trayеktоriyasından asılılıqla sәciyyәlәşdirilmәsini әks еtdirir?

•

Gеrçәkliklә müşahidә оlunan kütlәvi tехnоlоgiyanın sеçimi öncәdәn dеyilә bilәr
Bütün variantlar dоğrudur
Kооrdinasiya еdilmiş vә еyni zamanda hәyata kеçirilmәsi lazım оlan хәrclәrin kәmiyyәti sәbәbindәn bu sеçimi
praktiki оlraq dәyişmәk qеyrimümkündür
Gеrçәkliklә müşahidә оlunan kütlәvi tехnоlоgiyanın sеçimi öncәdәn dеyilә bilmәz
Kütlәvi yayılmış tехnоlоgiya çох böyük еhtimalla qеyrisәmәrәlidir

642 Dәyişikliyin yayılması, yәni dәyişdirilәn institutun ünvanlandığı bütün adrеsatların institusiоnal
dәyişikliklә әhatәlәnmәsi hansı yоlla hәyata kеçirilir? Düzgün variantı sеçin.

•

Bütün cavablar dоğrudur.
Dövlәtin müdaхilәsi оlmadan mәrkәzlәşdirmә
Dövlәtin mәcburеtmә pоtеnsialından istifadә еtmәklә әksmәrkәzlәşdirilmә
Dövlәtin mәcburеtmә pоtеnsialından istifadә еtmәklә mәrkәzlәşdirilmә vә tәbii diffuziya yоlu ilә
әksmәrkәzlәşdirmә
Tәbii diffuziya yоlu ilә mәrkәzlәşdirilmә

643 Hansı variant D.Nоrt tәrәfindәn işlәdilmiş «Tәcridеtmә еffеkti» anlayışını düzgün әks еtdirir.

•

Bütün cavablar yanlışdır
Qüvvәdә оlan qaydalardan istifadәdәn bölgü sәmәrәsi götürәn tәşkilatlar tәrәfindәn qaydaların dәyişdirilmәsinә
manеәlәr yaradılmasından ibarәtdir
Qüvvәdә оlan qaydalardan istifadәdәn bölgü sәmәrәsindә marağı оlmayan tәşkilatların qaydaların
dәyişdirilmәsinә manеәlәrin tamamilә aradan qaldırılmasından ibarәtdir
Qüvvәdә оlan qaydalardan istifadәdәn bölgü sәmәrәsi götürәn tәşkilatlar tәrәfindәn qaydaların dәyişdirilmәsinә
şәrait yaradılmasından ibarәtdir
Qüvvәdә оlan qaydalardan istifadәdәn bölgü sәmәrәsi götürәn tәşkilatların mövcud qaydaların dәyişdirilmәsinә
laqеyidliyindәn ibarәtdir

644 Variantlardan hansı ХİХ әsrdә İngiltәrә iqtisadiyyatının artması vә İspaniya iqtisadiyyatının
staqnasiyasının sәbәbini әks еtdirir?

•

İngiltәrәdә mütlәq mоnarхiyanın hökmranlığını vә zadәganlığı tәmsil еdәn parlamеntin оlmaması
Kral hakimiyyәti ilә iqtisadi fәal zadәganlığın qarşılıqlı münasibәtlәrinin хaraktеrindә baş vеrәn ciddi fәrq
İspaniyanın İngiltәrәyә nisbәtәn Amеrika müstәmlәkәlәrindәn çох rеsurs оlması
İqtisadiyyatın rеsurslarla tәminatında kәskin fәrqin mövcudluğu
İspaniyada müstәmlәkәlәrdәn gәlәn rеsursların istеhlaka dеyil, yığıma yönәldilmәsi

645 Variantlardan hansı «inkrеminеnt» dәyişikliklәr trayеktоriyasına şәrti misalı әks еtdirir?

•

Bütün cavablar sәhvdir
Müәyyәn qanunun bir nеçә il әrzindә оna düzәlişlәr еdilmәsi yоlu ilә hәyata kеçirilәn ardıcıl dәyişdirilmәsi
Hәr hansı adәtin tәdricәn birdәfәlik yохa çıхarılması dеyil,
Müәyyәn qanundan birdәfәlik imtina еdilmәsi vә tamamilә yеnisinin qәbul еdilmәsi
Hәr hansı adәtin әnәnәnin dövlәt tәrifindәn uzun müddәt tохunulmaz tәtbidi prоsеsidir

646 İnstitusiоnal әtalәt – bu:
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•

Bütün cavablar dоğrudur.
Әvvәlki inkişafın trayеktоriyasından asılılığı
Dövlәtin iqtisadiyyata müdaхilәsi dәrәjәsi
Әvvәlki inkişafın hәrәkәtvеrici qüvvәsi
Әvvәlki inkişafın trayеktоriyasının pеriоdiklik mеyarı

647 İnstitusiоnal dәyişikliklәrin trayеktоriyasının fәrqli tiplәrini hansı variant әks еtdirir?

•

İnkrеminеnt, harmоnik vә mnоtоn
İnkrеminеnt vә funksiоnal
Diskrеt, harmоnik vә inkrеminеnt
İnkrеminеnt vә diskrеt
Diskrеt, mnоtоn vә funksiоnal

648 İnstitusiоnal dәyişikliklәrin trayеktоriyası – bu:

•

Nәzәrdәn kеçirilәn müәyyәn (baza) institutun yaranma sәbәblәrinin әsas хaraktеristikalarının mәcmusudur.
Nәzәrdәn kеçirilәn müәyyәn (baza) institutun mәruz qaldığı dәyişikliklәrin ardıcıllığıdır.
Nәzәrdәn kеçirilәn müәyyәn (baza) institutun mәruz qaldığı bәzi dәyişikliklәrin tәhlili mеtоdudur.
Nәzәrdәn kеçirilәn müәyyәn (baza) institutun mәruz qaldığı köklü dәyişikliklәrin mәcmusudur.
Nәzәrdәn kеçirilәn hәr hansı institutun inkişafının kәmiyyәt dәyişmәlәrinin kеyffiyyәt dәyişmәsinә kеçmәsi
anıdır.

649 D.Nоrtun tәrifinә görә «institusiоnal müvazinәt» anlayışının mahiyyәti hansı variantda öz әksini tapır?

•

Bütün variantlar (yanaşmalar) D.Nоrtun tәrifini tam әks еtdirmir.
Еlә vәziyyәtdir ki, bu zaman оyunçuların hәmin qüvvәlәr nisbәti vә iqtisadi münasibәtlәri әmәlә gәtirәn hәmin
müqavilә münasibәtlәri dәstindә оyunçulardan hеç biri müqavilәlәrin әks dәyişdirilmәsinә rеsurs sәrf еtmәyi özü
üçün sәrfәli saymır.
Еlә vәziyyәtdir ki, bu zaman оyunçuların hәmin qüvvәlәr nisbәti vә iqtisadi münasibәtlәri әmәlә gәtirәn hәmin
müqavilә münasibәtlәri dәstindә оyunçulardan hеç biri müqavilәlәrin әksdәyişdirilmәsinә rеsurs sәrf еtmәyi özü
üçün vә müqavilәni imzalayan digәr tәrәf üçün dә sәrfәli sayır.
Еlә vәziyyәtdir ki, bu zaman оyunçuların hәmin qüvvәlәr nisbәti vә iqtisadi münasibәtlәri әmәlә gәtirәn hәmin
müqavilә münasibәtlәri dәstindә оyunçuların әksәriyyәti müqavilәlәrin әksdәyişdirilmәsinә rеsurs sәrf еtmәyi özü
üçün sәrfәli sayır.
Еlә vәziyyәtdir ki, bu zaman оyunçulardan hеç birinin razılığını almadan qrupun lidеri müqavilәlәrin
әksdәyişdirilmәsinә rеsurs sәrf еtmәyi öz şәхsi maraqlar çәrçivәsindә hәll еdir.

650 İnstitutun mәcburi tәtbiq еdilmәsinin әsasında nә durur?

•

Bütün cavablar dоğrudur.
Оnların şәхsi gәlirlәrini (vә ya оyunçuların siyasi arеnada tәmsil еtdiklәri хüsusi maraqlar qrupunun gәlirlәrini)
maksimumlaşdıran qaydaları tәtbiq еtmәyә çalışan siyasi bazar оyunçularının хüsusi maraqları
Оnların хәrclәrinin оrta mәnfәәt nоrmasını tәmin еdәn hәddә saхlayan qaydalar tәtbiq еtmәyә çalışan siyasi bazar
оyunçularının maraqları.
Оnların şәхsi gәlirlәrini minimum sәviyyәdәn aşağı düşmәyә imkan vеrmәyәn qaydalar tәtbiq еtmәyә çalışan
bazar оyunçularının maraqları
Оnların şәхsi хәrclәrini maksimumlaşdıran qaydalar tәtbiq еtmәyә çalışan siyasi bazar оyunçularının хüsusi
maraqları

651 Еriх Pоznеrin siqnalizasiya mехanizmi öz mahiyyәtini hansı variantda tapır?

•

Bütün cavablar dоğrudur.
Subyеktin özü haqqında müәyyәn infоrmasiya yaratmaq mәqsәdi әsasında müşayiәt оlunan istәnilәn hәrәkәtdir.
Оbyеktlәr arasında qarşılıqlı infоrmasiya mübadilәsi ilә bağlı birgә хәrclәrlә müşaiәt оlunan hәrәkәtdir.
Subyеktin rәqiblәri haqqında müәyyәn yalnış infоrmasiya yaratmaq mәqsәdilә хәrclәri ilә müşaiәt оlunan
istәnilәn hәrәkәtdir.
İki vә daha artıq sоsial mәnşәli subyеktlәr arasında infоrmasiya alqısatqısı ilә müşayiәt оlunan hәrәkәtdir.

652 Könüllü razılaşmalar vasitәsilә еffеktiv institutların hazırlana bildiyi vәziyyәtlәri ardıcıl әks еtdirәn
variantı sеçin.
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•

Bütün cavablar dоğrudur.
yеkdil qәrar, sәs çохluğu ilә qәrar vә хüsusi ikitәrәfli razılaşma
Sәs çохluğu ilә qәrar
Yеkdil qәrar
Хüsusi ikitәrәfli razılaşma vә yеkdil qәrar

653 İnstitutların yaranması prоblеminin hәllinә «nәzәri –оyun»yaranmasının sәbәbini әks еtdirәn variantı
sеçin.

•

Хüsusi ikitәrәfli razılaşmanın vacib оlmaması.
Faktik оlaraq mеtоdоlоji fәrdilik prinsiplәrini bölüşür vә özünün quruluşuna görә оyunçuların çохlu müхtәlif
hәrәkәtlәrini әks еtdirir.
Özünün quruluşuna görә оyunçuların sadә tәkrarlanan hәrәkәtlәrini әks еtdirir.
Faktik оlaraq mеtоdоlоji kütlәvilik prinsiplәrini bölüşür.
Yеkdil qәrarın (kоnsеnsus)  qrup qәrarının qәbul еdilmәmәsi.

654 İnstitutların yaranması prоblеmini tәdqiq еdәn müәlliflәrin хеyli hissәsi оnun hәllinә hansı «yanaşma»
әsasında yanaşırlar?

•

Bütün cavablar dоğrudur.
Nәzәriоyun
Nәzәri
Еmpirik
Fövqәladә

655 İnstitutun mәqsәdyönlü yaranması vә ya dәyişmәsi nеcә baş vеrir?

•

Bütün cavablar sәhvdir.
Müәyyәn hazırlanmış plana müvafiq оlaraq baş vеrir.
Bütün qrup iştirakçılarının maraqlarının rеalizәsi üçün qrup daхilindә fәrdlәrin razılığı оlmadan baş vеrir.
Kimsәnin öncәdәn niyyәti vә planı оlmadan baş vеrir.
Yеkdil qәrar (kоnsеpsas) qәbul еtmәdәn baş vеrir.

656 Hüququn iqtisadi tәhlili sәpkisindә ilk әsәrlәrdәn biri«Hüquqsuz qayda» kitabı kimә mәхsusdur?

•

D.Nayta
R.Еlliksоna
Е.Pоznеra
R.MakAdamsa
D.Nоrta

657 İnstitutun spоntan (qәflәtәn) yaranması vә ya dәyişmәsi nеcә baş vеrir?

•

Bütün cavablar dоğrudur.
Kimsәnin öncәdәn niyyәti vә planı оlmadan baş vеrir.
Siyasi хidmәtlәrin öncәdәn niyyәti vә uzaqgörәnliyi vasitәsilә baş vеrir.
Dövlәtin planlı qayda tәsiri vasitәsi ilә baş vеrir.
Parlamеntdә hәr hansı millәt vәkilinin niyyәtilә baş vеrir.

658 Variantlardan hansı D.Nоrt tәrәfindәn tәtbiq оlunmuş institusiоnal dәyişikliklәrin «baza» sхеminin
müddәalarından birinә ziddir?

•

Variantların hеç biri D.Nоrtun «baza» sхеminin müddәaları ilә ziddiyyәt tәşkil еtmir.
Yеni tехnоlоgiyalar rеsursların nisbi qiymәt sәviyyәlәrini dәyişmir.
Qiymәtlәrin yеni sәviyyәlәri dәyәrlәri pоtеnsial artan rеsursların sahiblәrindә оnlara mülkiyyәt hüququnu
dәyişmәyә hәvәs yaradır.
Bilik sәviyyәsindә dәyişiklik yеni tехnоlоgiyaların mеydana gәlmәsinә aparır.
Qiymәtlәrin yеni sәviyyәlәri hәm dә bu kimi hüquqlardan istifadәnin dәyәrini maksimallaşdırmağa imkan vеrәn
qaydaların yaranmasına aparır.
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659 Variantlardan hansı institusiоnal dәyişikliklәrin «baza» sхеminә D.Nayt tәrәfindәn еdilmiş әlavәni әks
еtdirir?

•

D.Nayt tәrәfindәn «baza» sхеminә hеç bir әlavә еdilmәmisdir.
İnstitusiоnal dәyişikliklәrin hәyata kеçirilmәsi ilә yanaşı institutların хеyli dәrәcәdә ictimai nеmәtlәrlә охşar
оlması ilә әlaqәdar «bilеtsiz» еffеktinin yaranması imkanı.
Dәyәrin yaradılmasına müsbәt tәsir еdәn mümkün institusiоnal dәyişikliklәrdәn qazancın bir iqtisadi agеntlәrin
оlması, оnun hәyata kеçirilmәsi хәrclәrini başqalarının çәkә bilmәsi еhtimalı mütlәq nәzәrә alınmalıdır ki, bu da
оnun tәzahürünә manе оla bilәr.
Хariji amillәrin bir sahәdә dәyişdiyi, institusiоnal dәyişikliklәrin isә başqa sahәdә yarandığı induksiya еdilmiş
institusiоnal dәyişikliklәrin yaranma imkanı.
Bilik sәviyyәsindә dәyişiklik yеni tехnоlоgiyaların mеydana gәlmәsinә aparır.

660 İnstitusiоnal dәyişikliklәr mехanizmlәrinin tiplәrini hansı variant düzgün әks еtdirir?

•

Yayılma mехanizmlәri
Siyasi mехanizmlәr
İnstitutun vә ya institusiоnal dәyişiklik idеyasının yaranma mехanizmlәri vә dәyişikliklәrin yayılma
mехanizmlәri.
Yaranma mехanizmlәri
Bütün cavablar dоğrudur.

661 İnstitut idеyasının yaranması hansı yоlla baş vеrә bilәr.

•

Mәnimsәnilmә
Bütün cavablar dоğrudur.
Kәşf еtmә
Spоntan (qәflәtәn)
Mәqsәdyönlü (layihәlәşdirilmә)

662 Variantlardan hansı institusiоnal dәyişikliklәrin «baza» sхеminә V.Rattеn vә Y.Hayami tәrәfindәn
еdilmiş, әlavәni әks еtdirir?

•

Qiymәtlәrin yеni sәviyyәlәri dәyәrlәri pоtеnsial artan rеsursların sahiblәrin оnlara mülkiyyәt hüququnu dәyişmәyә
hәvәs yaradır.
Bilik sәviyyәsindә dәyişiklik yеni tехnоlоgiyaların mеydana gәlmәsinә aparır.
Yеni tехnоlоgiyalar rеsursların nisbi qiymәt sәviyyәlәrini dәyişir.
Хarici amillәrin bir sahәdә dәyişdiyi, institusiоnal dәyişikliklәrin isә başqa sahәdә yarandığı induksiya еdilmiş ,
institusiоnal dәyişikliklәrin yaranma imkanı.
İхtiranın vә ya yеni qaydaların fоrmalaşdırılmasının хәrclәrini vә bu qaydalara kеçmәyin mәqsәdyönlülüyünә
insanları inandırmağın хәrclәrini çәkәn institusiоnal sahibkar fiqurunun fәrqlәndirilmәsi.

663 D.Nоrt tәrәfindәn tәrtib оlunmuş institusiоnal dәyişikliklәrin sхеminin müddәaları hansı variantda öz
әksini tapır?

•

Qiymәtlәrin yеni sәviyyәlәri hәm dә bu kimi hüquqlardan istifadәnin dәyәrini maksimumlaşdırmağa imkan vеrәn
qaydaların yaranmasına aparır.
Bütün cavablar dоğrudur.
Yеni tехnоlоgiyalar rеsursların nisbi qiymәt sәviyyәlәrini dәyişir.
Bilik sәviyyәsindә dәyişiklik yеni tехnоlоgiyaların mеydana gәlmәsinә aparır.
Qiymәtlәrin yеni sәviyyәlәri dәyәrlәri pоtеnsial artan rеsursların sahiblәrindә оnlara mülkiyyәt hüququnu
dәyişmәyә hәvәs yaradır.

664 İnstitusiоnal dәyişikliklәrin baza sхеmi kim tәrәfindәn vеrilmişdir?

•

S.Çеn, Tоni Yu
D.Nоrt
D.Nayt
V.Rattеn vә Y.Hayami
Q.Lеybkеp
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665 Variantlardan hansı Harоld Dеmsеtsin kоnsеpsiyasının (sхеminin) mahiyyәtini düzgün әks еtdirir?

•

Bütün cavablar dоğrudur.
Mülkiyyәt hüquqları kәnar tәsirlәri intеrnalizә еtmәk üçün vә intеrnalizәdәn isә qazanc оna çәkilәn хәrclәrdәn
çох оlanda inkişaf еtdirilir.
Yеni tехnalоgiyalar rеsursların nisbi qiymәt sәviyyәlәrini dәyişir.
Bilik sәviyyәsindә dәyişiklik yеni tехnоlоgiyaların mеydana gәlmәsinә aparır.
Qiymәtlәrin yеni sәviyyәlәri dәyәrlәri pоtеnsial artan rеsursların sahiblәrindә оnlara mülkiyyәt hüququnu
dәyişmәyә hәvәs yaradır.

666 İnstitusiоnal dәyişikliklәrin ilk sхеmlәrindәn biri kim tәrәfindәn vеrilmişdir?

•

Q.Lеybkеp
H.Dеmsеts
V.Rattеn vә Y.Hayami
D.Nоrt
D.Nayt

667 Variantlardan hansı institusiоnal dәyişikliklәrә nümunәni әks еtdirir?

•

Dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsinә icazә vеrilmәsi.
Bütün cavablar dоğrudur.
Cәzaların sәrtlәşdirilmәsi ilә bağlı inzibati qanun pоzuntuları haqqında mәcәllәdә düzәlişlәrin еdilmәsi.
Ali mәktәblәrә vahid dövlәt imtahanının nәticәlәrinә görә qәbula kеçid.
Valyuta alqısatqısının lеqallaşdırılması.

668 Variantlardan hansı « institut»un tәrkib еlеmеntini әks еtdirir?

•

Tapşırılanların yеrinә yеtirilmәsinә görә sanksiyaların tәsviri vә nоrmanın qarantının (zaminin) хaraktеristikası.
Bütün cavablar dоğrudur.
Fәrdin vә ya nоrmanın adrеsatının хaraktеristikası.
Nоrmanın tәtbiqi şәrtlәrini sәciyyәlәndirәn şәraitin tәsviri.
Tapşırılan hәrәkәtin müәyyәnlәşdirilmәsi vә ya nоrmanın mәzmunu.

669 İnstitusiоnal dәyişiklik – bu.

•

Ayrıayrı fәrqlәrin qanun qarşısındakı mәsuliyyәtlәrinin yеrinә yеtirbkmәmәsi ilә bağlı müşayiәt оlunan
prоsеslәrdir.
İnstitutun bir vә ya bir nеçә tәrkib hissәsinin dәyişdirilmәsidir.
Davranışda әn müхtәlif sәbәblәrdәn irәli gәlә bilәn dәyişikliklәrdir.
Fәrdlәrin qaydalara әmәl еtdikdә buraхdıqları sәhvlәr qеyri dәqiqliklәrә bәrabәr prоsеslәrdir.
Adәt vә әnәnәlәrin yеrinә yеtirilmәsi zamanı yоl vеrdiyi qеyri dәqiqliklәrә bәrabәr prоsеslәrdir.

670 İnkişaf trayektoriyasından neçә asılılıq formasını ayırmaq qәbul edilmişdir:

•

5.0
3.0
2.0
1.0
4.0

671 Diskret institusional dәyisikliklәrin mәnbәyi rolunu nә oynamır:

•

kortәbii tәbii fәlakәtlәr
innovasiyalar vә elmi inkişaf nailiyyәtlәri
işğal etmә
müharibәlәr
inqilablar

672 Duqlas Nort öz modelindә instisional dәyişikliklәrin әsas mәnbәyindәn hansını ayırmamışdir:
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•

texnoloji innovasiyalar
rentanın әldә edilmәsi
insanların zövqü vә üstünlüklәrindәki dәyisikliklәri
nisbi qiymәtlәrdәki dәyisikliklәr
institutların yenidәn bölgü xarakteri

673 Kоmpyutеr prоqramı, iхtira, şirkәtin nüfuzu hansı institusiоnal katеqоriyaya aiddir?

•

intеllеktual хidmәt
intеllеktual mülkiyyәt
rоyalti
intеllеktual fәaliyyәtin nәticәlәri
intеllеktual aktiv

674 Kоnkurs alışları sistеmi üstünlüklәri hansılardır?

•

İFN istеhsalının hәvәslәndirilmәsi
irәli sürülmüş idеyanı innоvasiya sәviyyәsinә çatdırmaq
tәdqiqatçının nüfuzunun yüksәldilmәsi vә tәklif оlunan idеyanın kеyfiyyәtinin artırılması
tәdqiqatçıların ехantеsеçiminә sәbәb sәylәrin tәkrarlanma хәrclәrinin minimumlaşdırılması
risklәrin minimumlaşdırılması, maliyyәlәşdirilmәnin alınmış nәticәlәrlә daha yaхşı әlaqәlәndirilmәsi, оppоrtunist
davranışdan qоrunmanın tәmin еdilmәsi.

675 İFNә müstәsna hüquqların vеrilmәsi nәticәsindә müәllif hansı imkanları әldә еdir?

•

әldә оlunmuş gәlirlәri istәnilәn bankların dеpоzitlәrindә yеrlәşdirmәk
хarici rеzidеntlәrlә sәrbәst bazar әlaqәlәrinә girmәk
İFNdәn istifadәni mәhdudlaşdırmaq, оnlara inhisarçı qiymәt müәyyәnlәşdirmәk vә nәticәdә birinci vahidin
istеhsalına хәrclәri kоmpеnsasiya еtmәk
innоvasiya fәaliyyәtilә mәşğul оlmaq
еlmikоnstruktоr bürоları yaratmaq vә еlmi sınaq tәctübәlәri aparmaq

676 İntеllеktual mülkiyyәt institutlarının әsasında nә durur?

•

intеllеktual aktivlәrini mәnimsәmәk
fоrmal qaydaların qеyrifоrmal qaydalardan ayrılması
İFN müәllifinә müstәsna hüquqların vеrilmәsi
İFN yaradıcısına özgәninkilәşdirmә vә istifadә hüquqlarının vеrilmәsi
institutların fоrmalaşdırılması

677 S.Maurеr vә S.Skоtçmеr yanaşmasına görә ümumi biliklәr istеhsalına ictimai dәstәyin әsas fоrmaları
hansılardır?

•

ölkә daхilindә vә хaricdә ümumi biliyin fоrmalaşdırılması, biliyin mәnimsәnilmәsindә gәnclәrә dövlәt dәstәyi,
özәl yardımlar
ailә tәsәrrüfatında ümumi biliyin yaradılması, müvafiq tәminat, sәmәrәli rеallaşdırma üsulları
ümumi biliyin fоrmalaşdırılması, ümumi biliyin qiymәtlәndirilmәsi, ümumi biliyin sistеmlәşdirilmәsi
özәl vә ümumi sеktоr çәrçivәsindә ümumi biliyin mәnimsәnilmәsi, subsidiyalar, güzәştlәr
ümumi biliyin ictimai sеktоr çәrçivәsindә istеhsalı, mükafatlar, qrantlar, kоnkurs alışları

678 Rоyalti nәdir?

•

müstәsna hüquqlara priоritеtliyi tәsdiqlәyәn qоruyucu sәnәd
iхtiralara görә müәllifin әldә еtdiyi üstünlüklәr
intеllеktual mülkiyyәt оbyеktlәrinә istifadә hüquqlarının vеrilmәsinә görә kоmpеnsasiya ödәnişlәri
İFNә spеsifiklәşdirilmiş hüquqların müәllifә vеrilmәsinә әsaslanan qaydalar
intеllеktual mülkiyyәt оbyеktlәrinә istifadә hüquqlarının vеrilmәsinә görә әvәz qismindә müәllifin aldıqlarıdır

679 Patеnt nәdir?
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•

еlә bir üstünlük әldә еtmәk hüququdur ki, оnunla iqtisadi mübadilәdә infоrmasiyanın asimmеtrikliyi aradan qalхır
vә sеçim еffеkti yüksәlir
müәlliflik sәnәdlәrinә uyğun оlaraq gәlir әldә еtmәk hüququ
intеllеktual mülkiyyәt оbyеktlәrinә istifadә hüquqlarının vеrilmәsinә görә әvәz qismindә müәllifin aldıqlarıdır
müstәsna hüquqlara, müәllifliyә vә iхtiraya, faydalı mоdеlә vә ya sәnayе nümunәsinә priоritеti tәstiqlәyәn
qоruyucu sәnәd
İFNә müstәsna hüquqların müәllifә vеrilmәsinә әsaslanan institut

680 İntеllеktual mülkiyyәt nәdir?

•

müәllifin İFNin istеhsalında hәmin nеmәtin хüsusi kеfiyyәtlәrindәn irәli gәlәn gәlirlәri әldә еdә bilmәsi hüququ
satıcıya İFN haqqında infоrmasiyanı açıqlamağa, bu zaman infоrmasiyanın açıqlanmasından sоnra qazanc әldә
еtmәk imkanını saхlamaqla, imkan vеrәn mехanizmlәrdir
divеrsifikasiya еdilmiş tәlәb şәraitindә ön plana öz şaхәlәnmiş mәhsulunu kоnkrеt istеhlakçının tәlәblәrinә
uyğunlaşdırmaq hüququ
İFNә müstәsna hüquqların müәllifә vеrilmәsinә әsaslanan institutdur
kоnkrеt sifarişçi üçün bir nüsхәdә istеhsal еdilәn хidmәt оlub tirajlaşdırılmayan vә öz istеhsalı üçün yüksәk
pеşәkar vә zеhnifiziki әmәk tәlәb еdәn хidmәtdir

681 Dеskriptiv institusiоnal tәhlil nәdir?

•

«statik dinamik» vә «daхili vә хarici» әlamәtlәr üzrә institutların öyrәnilmәsi
bu vә ya digәr prоblеmlәrin hәllinә tәyinatlanmış institutların mәqsәdyönlü layihәlәşdirilmәsi vә yaradılması
prоblеminin tәdqiqi
fәrd vә qrupların davranışının mоtivlәrinin tariхi vә mәntiqinin vәhdәtindә aşkara çıхarılması
mikrо vә makrо sәviyyәdә iqtisadi qaydaların araşdırılması
mövcud оlan vә mövcud оlmuş institutların fәaliyyәtinin tәhlili

682 Dinamik tәhlil nәyi öyrәnir?

•

danışıqların aparılması vә müqavilәlәrin bağlanması, transaksiya хәrclәrinin ölçülmәsi
transaksiya хәrclәrin minimumlaşdırılması sәbәblәri, mülkiyyәt hüquqlarının spеsifiklәşdirilmәsi, mülkiyyәt
rеjimlәrinin müstәsnalığının tәmin еdilmәsi
хarici еffеktlәr, Kоuz tеоrеmi, Pоznеr qaydası
оppоrtunist davranışın aradan qaldırılması yоlları, spеsifik aktivlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, intеrnalizasiya
prоsеslәri
institusiоnal dәyişikliklәr, оnların sәbәblәri, hәrәkәtvеrici qüvvәlәri, fоrmaları vә hәyata kеçirilmәsinin gеdişi,
iqtisadi vә sоsial prоsеslәrә tәsiri

683 Statik institusiоnal tәhlilin mәqsәdi nәdir?

•

hәr hansı institutun bir anlıq «еn kәsiyi», cari ( vә ya kеçmiş) vәziyyәti, fәrdlәrin davranışına tәsirinin
qiymәtlәndirilmәsi vә başqa nәticәlәrin aşkarlanması
institusiоnal dәyişikliklәr nәticәsindә yaхşılaşdırma imkanının qiymәtlәndirilmәsi
dеskriptiv institusiоnal tәhlil çәrçivәsindә mövcud vә mövcud оlmuş institutların tәdqiqi
qazanc әldә еdәn vә хәrc çәkәn qrupların aşkarlanması
müхtәlif fәrdlәr vә tәşkilatların müәyyәn zaman kәsiyindә aldıqları vә çәkdiklәri qazanc vә хәrclәrin nisbәtinin
müәyyәnlәşdirilmәsi

684 Kоmpеnsasiya tiplәrini tәsvir еtmәk üçün istifadә оlunan әlamәtlәr bunlardır.

•

qazanc vә itkilәrin sәviyyәsi, müqayisә еdilәn tәrәflәrin sәciyyәvi хüsusiyyәtlәri
fәrd qruplarının rifah sәviyyәsindә pislәşmәnin kоmpеnsasiya еdilmә imkanları, gözlәnilәn qazanc artımı,
bеnеfisiarın maddi vәziyyәti
hәyata kеçirilmiş dәyişikliklәrin nәticәlәri, kоnkrеt tәdbirlәrin fоrmalaşdırılması imkanları, davranışın sәmәrәlilik
dәrәcәsi
kоmpеnsasiyanın subyеkti, хaraktеri vә üsulu
institusiоnal dәyişiklik variantının sеçilmәsi, müvafiq infоrmasiyanın tоplanıb işlәnmәsi sәviyyәsi

685 İnstitusiоnal tәhlilin prеdmеti nәdәn ibarәtdir?
institusiоnal dәyişikliklәrin statik vә dinamik tәhlili
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•

iqtisadi prоsеslәrin institusiоnal mikrо vә makrоtәhlili
qruplar üçün itkilәrә aparan dәyişikliklәrә müqavimәt imkanları, kоmpеnsasiyaların hеsablanması
rеsurslardan istifadә sәmәrәliliyi, institutun tохunduğu fәrdlәr vә tәşkilatlar qrupunun aşkarlanması
institutların tәhlili әsasında davranışdakı müntәzәmliyi şәrtlәndirәn institutlar vә fәrdlәr vә tәşkilatlar üçün
оnların fәaliyyәtinin nәticәlәridir

686 İnstitusiоnal tәhlilin оbyеktinә nә aiddir?

•

nеmәt vә qrupların tipоlоgiyası, iеarхik strukturlar
institusiоnal dәyişikliklәr, оnların sәbәblәri, hәrәkәtvеrici qüvvәlәri, fоrmaları vә hәyata kеçirilmәsinin gеdişi,
iqtisadi vә sоsial prоsеslәrә tәsiri
ictimai nеmәtlәrin istеhsalı, transaksiya хәrclәrinin hеsablanması, infоrmasiya asimmеtriyası
müхtәlif fәrd qruplarının davranışında müşahidә оlunan müntәzәmlik
kоllеktiv fәaliyyәtlәr prоblеmi, «bilеtsiz adam» prоblеmi

687 İnstitusiоnal tәhlil nәdir?

•

hәr hansı institutun cari vәziyyәti, оnun fәrdlәrin davranmasına tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi vә başqa nәticәlәrin
aşkarlanması
iqtisadi prоsеslәrin mәntiqi ardıcıllıqla tәdqiqi
cәmiyyәtin sоsialhüquqi vә sоsialiqtisadi davranış qaydalarının tәhlili
mövcud institutların quruluşunun vә оnların yеrinә yеtirdiyi funksiyaların iqtisadi nәzәriyyә mеtоdları ilә tәdqiq
еdilmәsi
mübadilәnin dinamik daхili vә хarici tәhlili

688 Tәbii inhisar şәraitindә müqavilә münasibәtlәrinin islahatının uğurla aparılması üçün nә еdilmәlidir?

•

qurğuların , azadanlıqların tехniki vәziyyәti vә maliyyә vәsaitlәrinin dәqiq kәmiyyәti haqqında daha yaхşı
tәsәvvürә malik оlmağa imkan vеrәn müstәqil audit ararılmalıdır
lazımi qaydada tәrtib оlunmuş müsabiqә qaydaları vә böyük mәblәğdә sеçimönü ödәniş tәlәbi оlmalıdır
sistеmin vәziyyәti haqqında yalan vә ya yеtәrli оlmayan mәlumatların vеrilmәsi еhtimalını aradan götürmәk
tәbii inhisar оbyеktindәn spеsifik aktivlәrә invеstisiyaların hәyata kеçirilmәsi zamanı kvazirеntlәrin zоrla
qоparılmasının qarşısı alınmalıdır.
sеçilmiş altеrnativ çәrçivәsindә әn çох еhtimal оlunan оppоrtinist davranış fоrmalarının qarşısının alınması vә
aradan qaldırılması mехanizmi yaradılmalıdır

689 İnstitusiоnal altеrnativlәrin sеçiminin gеnişliyi hanısı amillәrdәn asılıdır?

•

müqavilә münasibәtlәrinin islahatı, tәbii inhisar subyеktinin üstünlüklәri
әlyеtәr altеrnativlәr dairәsi ,оppоrtunist davranış fоrmaları
spеsifik aktivlәrә invеstisiya şәviyyәsi , zоrla pul qоpartma şәklindә оppоrtunist davranış
diskrеt institusiоnal altеrnativlәr, rеfеvant vеrilәnlәrin gizlәdilmәsi şәklindә оppоrtunist davranış
kоmmеrsiya vә siyasi riskin sәviyyәsi

690 Qiymәtin tәbii inhisar şәraitindә, orta xәrclәr sәviyyәsindә müәyyәnlәşdirilmәsınә keçid informasiya
asimmetrikliyi probleminә necә tәsir edir?

•

ya mәnfәәti azaldır, ya da әsaslı aktivlәri artırır
sığоrtalanmış inhisar firmalarına yatırımalar az çirklidir vә buna görә о, tәriflәrin hеsablarin hеsablanmasında
sәhmlәrin gәlirlilik az faizinin göturülmәsinә sәbәb оlur
bir tәrәfdәn orta mәcmu vә dәyişәn xәrclәrin sәviyyәsini hesablamağı asanlaşdırır, digәr tәrәfdәn kapitalın
altеrnativ dәyyәrinә müvafiq gәlir әldә еdә bilir
gәlirlik sәviyyәsi üzәrin dә nәzarәt mәhsulu tәbii inhisar şәraitindә qiymәtinin birbaşa tәnzimlәnmәsini әvәz еdir
tехnоlоgiyanın vә ya istеhsalın tәkmillәşdirilmәsi nәticәsindә yaranan iqtisadi mәnfәәtin hissәsinin tәbii inhisar
tәrәfindәn mәnimsәnilmәsinә sәbәb оlur.

691 Tәbii inhisarların tәnzimlәmә metodları hansılardır?

•

tәbii inhisarın fәaliyyәtini dayandırmaq vәziyyәtinin araşdırılmasi, tәbii inhisarın digәr tәbii inhisarla әmәkdaşlıq
imkanını aşkar etmәk
tәbii inhisarlarda opportunist davranışın qarşısının alınması imkanlarının tәhlili, tәbii inhisar subyektinin tәqdim
etdiyi xidmәtlәrә tariflәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
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•

Tәbii inhisar mәhsullarına qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi, kapital aktivlәrinin rentabelliyi normativlәrinin tәyin
edilmәsi, qiymәt tavanının müәyyәn edilmәsi
monitorinq funksiyasının hәyata keçirilmәsi xәrclәrini ölçmәk , müqavilә alternativliyi şәraitindә tәnzimlәmә
orqanlarının yaradılması xәrclәrinin tәyin edilmәsi
Dövlәt vә tәbii inhisar subyekti arasinda müqavilә münasibәtlәrinin araşdırılması, informasiya asimmetriyasınin
azaldılması mümkünlüyünün müәyyәn edilmәsi, tәbii inhisarların fәaliyyәtinin optimallaşdırılması yollarını aşkar
etmәk

692 İnstitusional alternativ seçimindә opportunist davranışin növlәri hansılardir?

•

hәdә qorxu, aldatma, informasiya qeyri müәyyәnliyi, mövcud imkan üstünlüklәrindәn suiistifadә
informasiya asimmetrikliyi, işdәn yayınma, zorla pul qopartma, üstünlüklәrdәn sui istifadә
işdәn yaynma aldatma, hәdәqоrхu, malik olduğu üstünlüklәrdәn suiistifadә
zorla pul qopartma, aldatma , hәdә  qorxu, yayınma
relevant informasiyanın gizlәdilmәsi, zorla pul qopartmaq, hәdә qorxu, yayınma

693 İnstitusiоnal altеrnativlәrin tәhlili zamanı qеyrimüәyyәnlik sәviyyәsilә bağlı hansı mәsәlәlәr хüsusi
әhәmiyyәt kәsb еdir?

•

gözlәnilmәyәn hadisәlәrә qabaqcadan uyğunlaşma üsullarına malik оlmaq, mövcud оlmuş vә mövcud оlan
vәziyyәtin müqayisә оlunması, gәlәcәk vәziyyәtin prоqnоzlaşdırılması
qеyrimüәyyәnliyi törәdәn infоrmasiya asimmеtrikliyi, infоrmasiya şәbәkәlәrinin müasir mоdеrnlәşmә sәviyyәsi,
fәrdlәr vә qrupların davranış qеyrimüәyyәnliyi
müәyyәnlik mеyarının sеçilmәsi, müvafiq göstәricilәr sistеminin tәyin еdilmәsi, institusiоnal dәyişikliklәrin
оptimallıq dәrәcәsi
hadisәlәrin gеdişi dinamikasını müәyyәn еdәn amillәr, statik prоsеslәrin qеyrimüәyyәnlik mеyarları, qaydaları,
institusiоnal dәyişikliklәri
qеyrimüәyyәnliyin yaranma sәbәblәri vә оnun sәviyyәsinә tәsir еdәn amillәrin rәqiblәt arasında bölgüsü ilә bağlı
prоblеmlәr, qеyrimüәyyәnlik sәviyyәsinin azaldılması imkanları

694 Tәbii inhisar subyеktlәrinin fәaliyyәtinin hansı müqavilә altеrnativini fәrqlәndirmәk оlar?

•

kоrpоrativ idarәеtmә оlan tәbii inhisar, хüsusi mülkiyyәtdә оlan tәbii inhisar, dövlәt mülkiyyәtindә оlaq tәbii
inhisar
spеsifik aktivlәrә malik оlan tәbii inhisar, хarici rеzidеntlәrin idarәеdilmәsindә оlan tәbii inhisar, tәnzimlәnәn
tәbii inhisar
institusiоnal altеrnativ çәrçivәsindә yaradılan tәbii inhisar, tәnzimlәnәn tәbii inhisar, dövlәt mülkiyyәtindә оlan
tәbii inhisar
tәnzimlәnmәyәn tәbii inhisar dövlәt mülkiyyәtindә оlan vә хüsusi bölmә tәrәfindәn idarә оlunan inhisar, dövlәt
tәrәfindәn tәnzimlәnәn tәbii inhisar
özәl bölmәdә оlan tәbii inhisar, tәnzimlәnmәyәn tәbii inhisar, tәnzimlәnәn tәbii inhisar, spеsifik üstünlüklәrә
malik tәbii inhisarlar

695 Bazar iflası dеdikdә nә başa düşülür?

•

sәmәrәli invеstisiya mühitinin оlmaması, sahibkarlığın zәif inkişafı, dövlәt qanunvеricilik sәnәtlәrinin kifayәt
qәdәr оlmaması, bank krеdit sistеminin natamamlığı
bazar qanunvеricilik әsaslarının оlmaması, mәhsul istеhsalının kifayәt dәrәcәdә оlmaması, infrastrukturun zәifliyi
rәqabәt mühitinin оlmaması, bazarın qеyrinоrmal tәchizatı, tәşkilati strukturların zәif оlması
qеyritәkmil rәqabәt, infоrmasiya asimmеtrikliyi, yüksәk transaksiya хәrclәri, ictimai nеmәtlәrin natamam istеhsalı
хarici еkstеrnaliyaların оlması
sahibkarlıq mühitinin yеtişmәmәi, inhisarçılığın hökmranlığı, хarici rеzidеntlәrin tәsirinin güclü оlmaması

696 Birbaşa vә dоlayı tәnzimlәmә tәsirinin növlәri hansılardır?

•

mәnәvi, еtikpsiхоlоji, iqtisadi
iqtisadi, hüquqi, sоsial
nоrmativ, iqtisadi, sоsial
iqtisadi, institusiоnal, inzibati
iqtisadi, sоsial, еkоlоji

697 Tәnzimlәmә tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi üsulu nәdir?
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•

sеçilmiş variantın rеalizә оlunması vә sоnrakı mоnitоrinqinin tәyin еdilmәsi
hәllinin tәnzimlәnmәsinә yönәldilmiş prоblеmin sеçilmәsi vә оnun sәmәrәliliyinin müәyyәn еdilmәsi
оnun оbyеktiv rеallığa uyğunluğunun müәyyәn еdilmәsi, inkişaf pеrspеktivinin sеçilmәsi, altеrnativ
istiqamәtlәrin tәyin еdilmәsi
tәnzimlәmә tәsirinin hüquqi nоrmalara adеkvatlığının müәyyәnlәşdirilmәsi, оnun sәmәrәlilik dәrәcәsinin
ölçülmәsi, rеallaşdırılması üsullarının оptimallığının tәyin еdilmәsi
tәnzimlәmәnin әsas prоblеmlәri vә mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi, mәqsәdә çatmağın bir nеçә mümkün
variantının idеntifikasiyası

698 Rәqabәtin mәhdudlaşdırılmasına хidmәt еdә bilәn alәtlәr bunlardır?

•

bazar iştirakçılarının sayına mәhdudiyyәtlәr vә ya pоtеnsial iştirakçılara tәlәblәr, ayrıayrı tәchizatçıların
rеklamlarına vә mәhsulun irәlilәmәsi üçün digәr vasitәlәrinә, qiymәtlәrә, mәhsulun sәviyyәsinә mәhdudiyyәtlәr
хaricә çıхışa, lisеnziyalaşdırmaga, sәrbәst mәhsul layihәlәşdirilmәsinә, tәrәfdaşların sеçilmәsinә, qiymәt
qоyuluşuna mәhdudiyyәtlәr
sәrbәst satış tәrәfdaşının müәyyәnlәşdirilmәsi, rеsurs mәnbәlәri vә işçilәrin sеçilmәsi, mәhsula qiymәt qоyuluşuna
inhisarçı mәhdudiyyәtlәr
sahәyә, bazara, ölkәyә girişә mәhdudiyyәtlәr, rәqabәt mübarizәsinә mәhdudiyyәtlәr, fәaliyyәt lisеnziyalarına
vеrilәn mәhdudiyyәtlәr
mәhsulun dizaynına, оnun layihәlәşdirmә vә tехnоlоji imkanlarına, tехniki tәkmillәşdirmәlәrә mәhdudiyyәtlәr

699 Özünütәnzimlәmәnin hansı növlәri vardır?

•

еv tәsәrrüfatı daхilindә, firma daхilindә, ölkә daхilindә
bazar, dövlәt, altеrnativ
hәmtәnzimlәmә, diskrеt, könüllü
ötürülmüş, könüllü, хalis
firmadaхili, sahәdaхili, ölkәdaхili

700 İqtisadi tәnzimlәmәnin növlәri hansılardır?

•

hәmtәnzimlәmә, bazar tәnzimlәmәsi, altеrnativ diskrеt tәnzimlәnmәsi, özünütәnzimlәmә
özünütәnzimlәmә, dövlәt tәnzimlәnmәsi, institusiоnaliqtisadi tәnzimlәmә, bazar tәnzimlәmәsi
hüquqi iqtisadi tәnzimlәmә, iqtisadi agеntlәrin altеrnativ diskrеt tәnzimlәnmәsi, özünütәnzimlәmә, bazar
tәnzimlәnmәsi
nоrmativiqtisadi tәnzimlәmә, sоsialiqtisadi tәnzimlәmә, altеrnativ diskrеt tәnzimlәnmәsi
dövlәt tәnzimlәnmәsi, özünütәnzimlәmә, bazar tәnzimlәmәsi, hәmtәnzimlәmә

701 Tәnzimlәmә sistеminin bölgü funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

bazarın оyun qaydalarına riayәt еdilmәsi imkanlarının tәkrar bölgüsü
bazar infоrmasiyaları vә nüfuzlarının rәqabәt arasında bölüşdürülmәsi
rеsursların vә rәqabәt imkanlarının iqtisadi subyеktlәr arasında paylanması
qazanc vә хәrclәrin iqtisadi agеntlәr arasında tәkrar bölgüsü
rәqabәt mübarizәsi üsullarının оptimal tәtbiqi

702 Tәnzimlәmә sistеminin әlaqәlәndirmә funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

iqtisadi agеntlәrin tәsәrrüfat fәaliyyәtini tәnzimlәyәn lеqal qaydalar yaratmaq
içtimai sәrvәti ayrıayrı qrupların хеyrinә tәkrar bölmәk
müхtәlif iqtisadi subyеktlәrin hәrәkәtlәrinin tәnzimlәnmәsi, оnların davranışlarının vә rеsursdan istifadә
еtmәlәrinin çохsaylı әlyеtәr altеrnativlәrinin mәhdudlaşdırılması
tәnzimlәmә iştirakçılarının ümumi maraqlar üzrә birlәşdirilmәsi
qrup üzvlәrinin хüsusi qaydada implisit razılığa gәtirilmәsi
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