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1903Y_Az_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 1903Y İqtisadiyyat

Mikroiqtisadiyyatı iqtisadi münasibәt kimi niyә öyrәnirik?

Mikroiqtisadiyyatın predmeti tam şәkildә bu fәaliyyәtlәrdәn hansıdır?

Mikroiqtisadi özәklәrin qarşılıqlı fәaliyyәtinin nәticәsi:

Mikroiqtisadiyyatın predmetinә daxildir:

Mikroiqtisadiyyatda qısamüddәtli dövr dedikdә hansı zaman kәsiyi nәzәrdә tutulur?

Mikroiqtisadiyyat anlayış (kateqoriya) kimi nәyi öyrәnir?

әmәk predmetlәri bunlardır:

ictimai istehsalın bütün fazalarını әhatә etdiyinә görә•
yalnız istehsal fәaliyyәtinә görә
yalnız әmәk haqqı ödәdiyinә görә
mübadilә (hazır әmtәәlәri) etdiyinә görә
istehlak etdiyinә görә

istehlak prosesi
tәlәb
tәklif
mübadilә
tәkrar istehsal•

mәnfәәt•
sәmәrәlilik
dinamiklik
qiymәt
faydalılıq

maddi vә qeyrimaddi istehsal
iqtisadi kateqoriyalar
iqtisadi qanunlar
iqtisadi anlayışlar
iqtisadi fәaliyyәt vә iqtisadi nemәtlәr•

firmanın fәaliyyәtdә olduğu dövr
bütün amillәrin dәyişkәn olduğu
bütün amillәrin sabit olduğu
firma tikililәrin dәyişdirilmәdiyi halda, maşın vә avadanlıqların dәyişә bildiyi•
firma nә tikililәri, nә dә maşın vә avadanlıqları dәyişә bilmәdiyi

regional әlaqәlәri
ictimai tәkrar istehsalı
firma (müәssisә) çәrçivәsindә münasibәtlәrin öyrәnilmәsi•
milli iqtisadiyyatla әlaqәdar hadisә vә proseslәri
dünya ölkәlәri ilә iqtisadi әlaqәlәri
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İqtisadi sistem nәzәriyyәsi kim tәrәfindәn işlәnib?

Aşağıdakılardan nә iqtisadi sistemin vәzifәlәrinә aid deyil?

Iqtisadi sistеm nәdir?

İqtisadi sistem aşağıdakı mәsәlәlәri hәll edir:

Mәhdudluq bunlardır:

Rәqabәtin, istehsalçiların hәvәslәndirilmәsi sisteminin motivlәrinin olmadığı, istehsal vasitәlәri
üzәrindә dövlәt mülkiyyәtinin olduğu iqtisadiyyat necә adlanır?

әmәk haqqı, alәtlәr
alәtlәr, mexanizmlәr, maşınlar, avtomatlar
insanın işçi qüvvәsi
binalar, yollar, kanallar
emal olunmaq üçün nәzәrdә tutulmuş xammal•

A.Marşal
U.Rostou
K.Marks•
P.Samuelson
E.Sluçkim

cәmiyyәt üzvlәrinin rifah halını yüksәltmә
mәhsul vә xidmәtlәrin istehsalının harada tәşkil olunmasını müәyyәnlәşdirmә•
iqtisadi artımı tәmin etmә
istehsalın nәticәlәrinin insanlar arasında bölgüsünü müәyyәnlәşdirmә
iqtisadiyyatda tam mәhsulluğu tәmin etmә

hamısı düzdür
mәhsuldar qüvvәlәrdir
iqtisadi münasibәtlәrdir
istеhsal imkanlarıdır
maddi vә qеyrimaddi nеmәt vә xidmәtlәr istеhsalının vә istеhlakının xüsusi әlaqәsidir•

niyә, harada, nә vaxt
nә, harada, kim üçün
nә, necә, kimin üçün•
nә vaxt, niyә, harada vә kim
işsizliyin vә inflyasiyanın sәbәsi nәdәn ibarәtdir

bazar sisteminin sәciyyәsi
ancaq sәnayelәşmә sistemin sәciyyәsi
ancaq sәnayelәşmәyә qәdәrki sistemin sәciyyәsi
insan tәlәbatlarının tam ödәnilmәsinin qeyrimümkünlüyünü әks etdirәn konsepsiya•
inzibati amirlik sisteminin sәciyyәsi

qәrb inkişaf yolu
әnәnәvi iqtisadiyyat
qarışıq iqtisadiyyat
inzibati amirlik iqtisadiyyatı•
bazar iqtisadiyyatı
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İqtisadi sistemdә seçim problemi necә müәyyәnlәşir?

Bu mülkiyyәt formaları xüsusi mülkiyyәtin bir qolu kimi tәzahür edirlәr:

Mülkiyyәt iqtisadi kateqoriya olmaqla yanaşı, hәm dә:

Mülkiyyәtin iqtisadi cәhәtdәn reallaşması:

Sәhmdar cәmiyyәti idarәsinin ali orqanı hansıdır:

Mülkiyyәt obyektlәrinin ictimai mülkiyyәtdәn xüsusi mülkiyyәtә keçmәsi prosesi:

Mülkiyyәtin subyeklәrinә aid deyil:

niyә, harada, nә vaxt
nә, harada, kimin üçün
nә, necә, kimin üçün•
nә vaxt, niyә, harada vә kim
işsizliyin vә inflyasiyanın sәbәsi nәdәn ibarәtdir

xüsusi vә birgә
şәxsi vә fәrdi•
xüsusi vә şәxsi
fәrdi vә xüsusi
xüsusi vә kooperativ

heç biri düz deyil
hüquqi kateqoriyadır•
fәlsәfi kateqoriyadır
qanuni kateqoriyadır
ictimai kateqoriyadır

sahibi onu bağışlayır
sahibinә gәlir gәtirir•
sahibi sәrәncam verir
sahibi istifadә edir
sahibi mәnimsәyir

heç biri düz deyil
direktorlar şurası
vәkalәtçilәrin iclası
sәhmçilәrin ümumi iclası•
samballı sәhmdarların iclası

dövlәtsizlәşdirmә
millilәşdirmә
invertenlaşma
özәllәşdirmә•
müsadirә

istehlakçıların maraqları
dövlәt
hüquqi vә fiziki şәxslәr
resurslar•
iqtisadi subyektlәr
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Mülkiyyәtin obyektlәrinә aid deyil:

Mülkiyyәtin әsas tiplәri hesab edilir:

Resursların mәhdudluğu o demәkdir ki:

Aşağıda adları çәkilәn amillәrin hansılarını istehsal amillәrinә aid etmәk olar:

İstehsal effektivli olar, әgәr:

Maddi, mәnәvi vә sosial tәlәbatları ayırd edin:

İki birbirini әvәz edәn әmtәәnin mәsәlәn, kәrә yağı ilә bitki yağı, әgәr kәrә yağının qiymәt artarsa
nә olar:

bütün cavablar doğrudur
kollektivlәr•
istehsal vasitәlәri
istehlak predmetlәri
düzgün cavab yoxdur

xüsusi
kooperativ vә sәhmdar cәmiyyәtlәri
әmәk vә qeyriәmәk cәmiyyәtlәri
dövlәt vә xüsusi•
dövlәt

bütün cavablar doğru deyil
cәmiyyәtdә onlar o qәdәrdir ki, hansı ki, onların miqdarı zәruri әmtәә vә xidmәtlәrin istehsalı üçün kifayәt
deyil
onların kömәyi ilә eyni vaxtda bütün tәlәbatların tam ödәnilmәsi mümkün deyil•
ancaq istehlak predmetlırinin istehsalına çatır
bütün cavablar doğrudur

bütün göstәrilәn amillәr•
torpaq, faydalı qazıntılar, su resursları
insanın fiziki vә әqli qabiliyyәti. Hansı ki, bunlar әmtәә vә xidmәtlәrin istehsalında işlәnir
sәmәrәli qәrar, risk qәbul etmәyi bacaran insan
әmtәә vә xidmәtlәr istehsalı üçün texnologiya

bütün cavablar doğrudur
әmәk resusrlarından tam istifadә edilib
movcud olan resurslardan hamısından tam istifadә olunub•
istehsal resurslarından tam istifadә olunub
istehsalda mәhsuldarlıq amillәrinin azalma qanunu fәaliyyәt göstәrmir

yaşayış binaları
geyimlәr•
avtomobilin tәmiri
şәhәr imәcliyindә iştirak etmәk
hüquqşünasın mәslәhәtlәri

bütün cavablar doğru deyil
bitki yağına tәlәb aşağı düşәcәk
bitki yağına tәlәbin artması•
kәrә yağına tәlәb hәcminin artması
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Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı qeyriiqtisadi nemәt hesab olunur?

Tamamlayıcı nemәtlәrә aiddir:

Tәbii resurslar iqtisadi resurslar qrupundan hansılarına aiddir:

Iqtisadi nemәtlәrin yaradılması prosesi:

Bütün istеhsal amillәrinin sәmәrәlliyini özündә әks еtdirәn, istеhsal amillәrinin komplеks
göstәricisi:

İstehsal sәmәrәlidirәgәr:

Aşağıdakılardan hansı mülkiyyәtin obyekti hesab olunmur?

bitki yağına tәlәbin miqdarının azalması

maşın
sualti qayıq
külәyin enerjisi•
bilik
paltar

qoyun әti vә balıq әti
çörәk vә paltar
fotoaparat vә plyonka•
pivә vә kvas
kabab vә qoyun әti

texnologiya
kapital
torpaq•
әmәk
sahibkarlıq qabiliyyәti

tәklif
istehlak
tәlәbat
istehsal•
tәlәb

әmәk haqqı
gәlir
rеnta
mәnfәәt•
faiz

tәbii resurslardan tam istifadә olunması tәmin olunub
әmәk resurslarından tam istifadә olunması tәmin olunub
bütün resurslardan tam istifadә edilib•
istehsal resurslarından tam istifadә olunub
istehsal amillәrinin mәhsuldarlığının azalması qanunu istehsalda fәaliyyәt göstәrir

әmәk kollektivlәri•
informasiya
qiymәtli kağızlar
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Dünya tәsәrrüfatının strukturuna bunlardan hansı daxildir?

Beynәlxalq immiqrantlar neçә kateqoriyaya ayrılır:

Mülkiyyәt münasibәtlәrinin qloballaşması, әmәk bölgüsü vә kooperasiyalaşmanın daha yüksәk
sәviyyәsi, tәsәrrüfatların tәşkilinin yeni formaları, beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların tәnzimlәyici rolu:

Qlobal iqtisadiyyatın әsas göstәricilәrindәn biri olub, әhali faizi, hansı ki, gәlirlә vә istehlak
sәviyyәsi ilә әlaqәdardır, bu:

İstehsalda әmtәәlәrin satışında aparıcı vәziyyәtinә görә dünya bazarında fәaliyyәt göstәrәn әn iri
kompaniya:

Müxtәlif ölkәlәrin milli tәsәrrüfatlarının әmәkdaşlıq etmәk yolu ilә onların ya tam vә yaxud
qismәn vahid hala salınması:

istehlak şeylәri
pul vasitәlәri

mәhsuldar qüvvәlәrlә istehsal münasibәtlәri arasında olan ziddiyyәtlәrin hәlli
transmilli korporasiyalar•
mülkiyyәtin iqtisadi reallaşması
elmitexniki tәrәqqinin sürәtli inkişafı
tәdiyyә balansının tәmin olunması

qaçqınlar, sığınacaq istәyәnlәr, qeyrilaqel immiqrantlar, kontrakt üzrә işlәyәnlәr, ölkәyә gizli yolla gәlәnlәr•
gizli yolla gәlәn, kontrakt üzrә işlәyәn
qeyrileqal, sığınacaq istәyәn, kontraktlı
gizli yolla gәlәn, qaçqınlar vә leqal olan
qeyrileqal, qaçqınlar, kontrakt üzrә işlәyәnlәr

ictimai istehsalın artım tempi
makroiqtisadi tendensiya
qloballaşma tendensiyası•
xarici ticarәtin güclәnmәsi tendensiyası
beynәlxalq iqtisadi tendensiyanın güclәnmәsi

beynәlxalq әmәk bölgüsü
xәstәlik
yoxsulluq•
әtraf mühitin çirklәnmәsi
istehsalın artımı

korporasiya
konsern
trest
transmilli korporasiya•
oliqarxiya

iqtisadi stimullaşdırma
iqtisadi sistem
iqtisadi tәnzimlәnmә
iqtisadi mühit
iqtisadi inteqrasiya•
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İnflyasiya vә işsizliyin nәticәlәri iqtisadiyyatın hansı sәviyyәsinin problemidir:

Uzunmüddәtli işsizliyә aiddir:

Qısamüddәtli işsizliyә aiddir:

İnflyasiyanın sәbәblәri hansılardır:

Xarakterinә görә inflyasiyanın növlәri:

Qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsi durmadan yüksәlir, pulun alıcılıq qabiliyyәti durmadan aşağı enir:

әhalinin hәr nәfәrinә düşәn maddi nemәtlәrin vә xidmәtlәrin kәmiyyәt vә keyfiyyәtini әks etdirәn
göstәrici:

dünya iqtisadiyyatının
regional iqtisadiyyatın
qlobal iqtisadiyyatın
makroiqtisadiyyatın•
meqaiqtisadiyyatın

tsiklik friksion
mövsümi, friksion
friksion, struktur
mövsümi, tsiklik
tsiklik, struktur•

tsiklik, friksion
friksion, tsiklik
mövsümi, tsiklik
struktur, tsiklik
mövsümi, friksion•

istehsalçılar arasında rәqabәtin pozulması•
işsizliyin sürәtli artımı
әmәk haqqının әmәk mәhsuldarlığına nisbәtәn üstün artımı
sabit templi iqtisadi artim

heç biri düz deyil
uyğunlaşangözlәnilәn
tәlәb vә tәklif
açıqgizli•
hipermülayim

tәklif inflyasiyası
gizli inflyasiya
tәlәb inflyasiyası
açıq inflyasiya•
xәrclәr inflyasiyası

әmәk haqqı
yaşayış vasitәlәri
hәyat tәrzi
hәyat sәviyyәsi•
hәyat göstәricisi
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İnflyasiya ilә işsizlik arasında әlaqәni ilk dәfә kim araşdırmışdır?

İnflyasiyanın әksi olub qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin davamlı vә ardıcıl olaraq aşağı düşmәsi:

Xidmәt vә әmtәәlәrin istehsalı üçün mövcud resurslardan iqtisadiyyatın istifadә etmәk
qabiliyyәtindә olmaması:

Aşağıdakılardan hansılar inflyasiyanın sürәtli artım növünә aid deyil?

Qiymәt artımı vә işsizlik dinamikası arasında qrafik asılılıq:

Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar iqtisadi artmın amillәrinә aiddir?

Aşağıdakılardan hansılar iqtisadi artımın hәrәkәtverici qüvvәlәrinә aiddir: 1. ziddiyyәtlәr 2.
iqtisadi tarazlıq 3. iqtisadi bәhslәşmә 4. kapitalın hәcmi 5. iqtisadi mәnafelәr

K.Marks
V.Oyken
O.Filips•
M.Fridman
C.Keyns

qiymәtin ümumi sәviyyәsinin dәyişmәsi
inflyasiya tempi
qiymәt indeksi
deflyasiya•
staqflyasiya

savadsızlıq
yoxsulluq
mәşğulluq
işsizlik•
potensial

qәfil
mülayim
sürәtli
gözlәnilәn•
ifrat (hiper)

Engel әyrisi
Laffer әyrisi
Filips әyrisi•
Lorens әyrisi
Valras әyrisi

işçilәrin sayının artması, әmәk mәhsuldarlığının artması, becәrilәn torpaqların hәcminin azalması•
işçilәrin sayının artması
mәhsulların qiymәtinin artması
әmәk mәhsuldarlığının artması
becәrilәn torpaqların hәcminin azalması

3, 4
1, 2, 5
1, 2

•
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İnvestisiya kapitalının optimal hәcmi dedikdә:

әmanәtin (yığımın) hәcminә tәsir edәn amillәr:

Funksional tәyinatına görә investisiya xәrclәrinin növlәri:

İqtisadi artımın inkişaf meyllәrindәn vә nisbәtlәrindәn asılı olaraq onun intensiv tipinin formaları:

İqtisadi artımın amillәr üzrә modellәri:

Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar iqtisadi artıma dövlәt tәsiri kimi çıxış edir?

1, 3, 5•
1, 2, 3

mövcud texnologiya istehlakın hәcmini artırır
mövcud texnologiya maksimum gәliri tәmin edir•
mövcud texnologiya әmәk mәhsuldarlığını artırır
mövcud texnologiya intensivliyi artırır
mövcud texnologiya mәhsulun maya dәyәrini aşağı salır

heç biri düz deyil
istehlakla bağlı son hәdd meyli•
istehsalla bağlı son hәdd meyli
istehlakla bağlı orta hәdd meyli
istehsalla bağlı orta hәdd meyli

hamısı düzdür
gәlirin hәcmi, istehlakın hәcmi, faiz norması, psixoloji amil•
gәlirin hәcmi vә yığıma gedәn hissәsi
faiz norması, istehlakın vә yığımın hәcmi
heç biri düz deyil

hamısı düzdür
müәssisәnin әsas fondlarına yönәldilәn investisiyalar, mal ehtiyatlarına çevrilәn maddi dәyәrlәrә
investisiyalar, tikintiyә investisiyalar

•
tikintiyә investisiya, xidmәt sahәsinә investisiya
mal ehtiyatlarına çevrilәn maddi dәyәrlәrә investisiya, tikintiyә investisiyalar, sәhiyyә müәssisәlәrinә
investisiyalar
istehlak әmtәәlәrinә investisiya, mal ehtiyatlarına çevrilәn investisiyalar, ehtiyat investisiyaları

әmәktutumlu, fondaneytral, resursqoruyucu
fondtutumlu, resursqoruyucu, fondaneytral•
fondtutumlu, fondverimli
resursların qәnaәtli formada istifadәsi
resursqoruyucu, xәrclәrin sәmәrәliliyi

heç biri düz deyil
ikiamilli, çoxamilli, universal model•
biramilli, universal vә dördamilli model
universal, bir vә ikiamilli model
çoxamilli vә ikiamilli model
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İqtisadi artımın dövlәt tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәlәrinә aid deyildir:

C.Keynsin multiplikator nәzәriyyәsi hansı әlaqәni nәzәrdә tutmuşdur?

Qiymәt indeksinin növlәri:

KobbaDuqlas modelindә hәmin dövrün hansı amilinin rolu nәzәrә alınmamışdır:

Cinni әmsalının daha da çox olması:

әhali qrupları arasında gәlirlәrin bölgüsündәki bәrabәrsizliyi ölçmәk üçün:

әgәr istehlakla bağlı son hәdd meyli (MRS)=0 olarsa:

iqtisadi artım
elmitexniki tәdqiqatın stimullaşdırılması•
kadr hazırlığına dövlәt xәrclәri
vergi sisteminin tәkmillәşmәsi
ixtisaslaşma

klassik•
neoklassik
keynsçilik
neokeynsçilik
monetarist

istehsalla istehlak arasında әlaqәni
investisiyanın artımı ilә milli gәlirin artımı arasında әlaqәni•
milli gәlirlә hәyat sәviyyәsi arasında әlaqәni
ümumi daxili mәhsulun artımı ilә milli gәlirin arasında әlaqәni
yığımla istehlak arasında әlaqәni

istehlak şeylәrinin, istehsalın topdansatış vә real ümumi milli mәhsulun qiymәt indeksi•
istehsal sәviyyәsinin vә istehlak sәviyyәsinin qiymәt indeksi
real ümumi milli mәhsul göstәricisi
istehlak şeylәrinin vә milli mәhsulun qiymәt indeksi
istehsalın vә xidmәtin qiymәt indeksi

istehsalın texnoloji parametrlәrinin nәzәrә alınmaması
tәbii resursların rolunun nәzәrә alınmaması•
kapital mәsrәflәrinin rolunun nәzәrә alınmaması
әmәk mәsrәflәrinin rolunun nәzәrә alınmaması
mәcmu mәhsulun hәcminin nәzәrә alınmaması

әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sabitdir
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da çoxalır•
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da azalır
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik bәrabәrlәşir
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sıfra bәrabәr olur

real әmәk haqqını müәyyәnlәşdirirlәr
Lorens әyrisindәn istifadә olunur•
yaşayış minimumundan istifadә edilir
yoxsulluq sәviyyәsini müәyyәn edirlәr
Filips әyrisindәn istifadә olunur
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İstehlakla bağlı son hәdd meyli (MPC)=1/2 olarsa:

İqtisad elmindә psixoloji faktor adlanır, insanların istehlak mәhsulları almaq istәyini (arzusunu)
ifadә edir:

İnvestisiyanın hәcm vә dinamikasına tәsir edәn amillәr:

İstehlakın hәcminә tәsir edәn amillәr:

İstehlak mәhsulları vә xidmәtlәrin qiymәtinin dәyişmәsini ölçmәk üçün istifadә olunan qiymәt
indeksi:

istehlaka gedәn hissә azalacaq
bu halda gәlirin istehlaka gedәn hissәsi artacaq
bu halda gәlirin artan hissәsi yığılacaqdır•
bu halda gәlirin bir hissәsi yığıma gedәcәk
bu halda gәlirin artan hissәsi istehlak olunacaq

cavablardan heç biri düz deyil
gәlirin artan hissәsi istehlak vә yığım arasında bölüşdürülәcәk•
gәlirin artan hissәsi istehlak vә yığıma bәrabәr olacaq
gәlirin artan hissәsi istehlak vә yığımdan çox olacaq
gәlirin artan hissәsi yığım istehlaka bәrabәr olacaq

heç biri düz deyil
istehlakla bağlı son hәdd meyli
әmanәtlә bağlı son hәdd meyli•
istehsalla bağlı son hәdd meyli
gәlirlә bağlı son hәdd meyli

heç biri düz deyil
istehlakın orta hәdd meyli•
istehlakın son hәdd meyli
istehlaka meyilli olmaq
sadәcә investisiya istehlakı

C,D düzdür
ümumi daxili mәhsulun real hәcminin dәyişmәsi
milli gәlirin real hәcminin dәyişmәsi vә real faiz dәrәcәsi•
xalis mәhsulun real hәcminin dәyişmәsi vә faiz dәrәcәsi
mәcmu ictimai mәhsulun real hәcminin dәyişmәsi

psixoloji amil, yığımın hәcmi
psixoloji amil, alıcının zövqü
gәlirlәrin sәviyyәsi, qiymәtlәrin sәviyyәsi, psixoloji amil•
gәlirlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü, qiymәt
qiymәtlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü

infrastruktur mәhsulların qiymәt indeksi
xidmәt qiymәt indeksi
istehlak vә xidmәt qiymәt indeksi
istehlak şeylәrinin qiymәt indeksi•



05.01.2016

12/104

75

76

77

78

79

80

81

Amillәrin rolundan asılı olaraq (milli gәlirin real hәcminin dәyişmәsi vә real faiz dәrәcәlәri)
tәlәbin formalaşmasına olan investisiyalar:

İqtisadi artım nәdә ifadә olunur?

Yeni avadanlığın tәtbiqi nәticәsindә mövcud әmtәәnin istehsalı ilә mәşğul olan işçilәrin sayı 1,5
dәfә azalır, әmәk mәhsuldarlığı isә 3 dәfә artır. Mәhsulun fiziki hәcminin necә dәyişildiyini tapın:

Konkret әmtәә bazarında deyil bütün bazarlarda qiymәtin hәr bir mümkün sәviyyәsindә fәrdi
istehsalçılar, müәssisәlәr vә hökumәt tәrәfindәn tәklif edilәn әmtәә vә xidmәtlәrin mәcmuu:

Azәrbaycanda neçәnci ildәn ÜDM vә ÜMM hesablanmasına keçilmişdir?

Hәr bir ölkәnin milli sәrhәdlәri çәrçivәsindә tәşәkkül tapmış iqtisadiyyat:

Ölkәnin illik mәhsulunu milli gәlirlә eynilәşdirәn klassik siyasi iqtisad mәktәbinin nümayәndәsi:

•
qiymәt indeksi

funksional investisiyalar
asılı (fәrdi) vә sәrbәst (avtonom) investisiyalar
müәssisәnin әsas fondlarına olan tәlәb investisiyaları•
mal ehtiyatları vә hazır mәhsula olan investisiyaları
mәnzil tikintisi üçün sәrf olunan investisiyalar

neft hasilatının artımında
ÜMMin dәyәrindә
ÜMMin mütlәq artımında
real ÜMMin artım tempindә•
әmәk haqqının artımında

mәhsulun fiziki hәcmi 3,0 dәfә artmışdır
mәhsulun fiziki hәcmi 2 dәfә artmışdır•
mәhsulun fiziki hәcmi 4 dәfә artmışdır
mәhsulun fiziki hәcmi 1,5 dәfә artmışdır
mәhsulun fiziki hәcmi 2,5 dәfә artmışdır

mәcmu tәlәb vә tәlәbat
mәcmu tәlәb
mәcmu tәklif•
mәcmu tәlәbat
mәcmu tәlәb vә tәklif

2000
1988•
1987
1989
1986

mikroiqtisadiyyat
açıq iqtisadiyyat
milli iqtisadiyyat•
qapalı iqtisadiyyat
mezoiqtisadiyyat

B.Sey
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Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar makroiqtisadiyyata aiddir?

Tәkrar istehsal nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir?

Makroiqtisadi sәviyyәdә infrastrukturun formaları:

Milli iqtisadiyyatın iqtisadi vә siyasi müstәqillik sәviyyәsinә görә formaları:

İctimai tәkrar istehsalın tiplәri:

Mәcmu tәlәb nә demәkdir?

ÜDMi necә ölçmәk olar?

A.Smit
D.Rikardo
S.Sismondi•
K.Marks

rentabellik sәviyyәsinin yüksәlmәsi
son bir ildә ölkәdә inflyasiyanın sәviyyәsi 2% tәşkil etmişdir•
keçәn tәdris ilindә ADİUya 1500 nәfәr tәlәbә qәbul olunub
2001ci lidә AR Dövlәt neft şirkәti tәrәfindәn 8 mln. ton xam neft istehsal olunub
bu il Bakı şәhәrinin Yasamal rayonunda 500 yeni iş yeri açılıb

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

yarmarka vә әmtәә bazarı
istehsal vә sosial infrastruktur•
iqtisadi infrastruktur
sosial infrastruktur
istehsal infrastrukturu

qapalı vә asılı milli iqtisadiyyat
asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyat•
açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat
zәif inkişaf etmiş vә inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat
sәnaye yönümlü vә aqrar yönümlü milli iqtisadiyyat

qarışıq, geniş, ekstensiv
sadә vә tәkrar
geniş, sadә, intensiv
ekstensiv, geniş, sadә
ekstensiv, intensiv, qarışıq•

bütün cavablar düzgündür
bütün ev tәsәrrüfatlarının tәlәbi
planlaşdırılan xәrclәrin cәmi
ev tәsәrrüfatlarının vә dövlәtin cәm tәlәbi•
düzgün cavab yoxdur

hamısı düzdür
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Müasir makroiqtisadi modellәşdirmәnin marjinal nümayәndәsi kim idi?

Müasir makroiqtisadi nәzәriyyәnin banisi:

Sahәlәrin, istehsal növlәrinin vә әrazi komplekslәrinin qarşılıqlı әlaqәli sistemi:

Milli iqtisadiyyatın iqtisadi modellәri:

Hәr bir ölkәnin milli sәrhәdlәri çәrçivәsindә tәşәkkül tapmış iqtisadiyyat:

Ölkәnin illik mәhsulunu milli gәlirlә eynilәşdirәn klassik siyasi iqtisad mәktәbinin nümayәndәsi:

İctimai tәkrar istehsalın formaları:

gәlirlәrә vә istehlaka görә
xәrclәrә vә istehsala görә
gәlirlәrә vә xәrclәrә görә•
istehsala vә istehlaka görә

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

V.V.Kosova
C.Keyns•
A.Marşal
N.D.Kondratyev
L.Valras

bütün istehsal sahәlәrinin mәcmusu
milli iqtisadiyyat•
sahәlәr kompleksinin mәcmusu
әrazi iqtisadiyyatı
regional iqtisadiyyat

heç biri düz deyil
liberal milli iqtisadiyyat, dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn milli iqtisadiyyat vә qarışıq iqtisadi modellәr•
inzibatiamirlik modeli, liberal vә qarışıq model
әnәnәvi vә dövlәt tәnzimlәnmәsi modeli
inzibati, qarışıq vә әnәnәvi model

mikroiqtisadiyyat
açıq iqtisadiyyat
milli iqtisadiyyat•
qapalı iqtisadiyyat
mezoiqtisadiyyat

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

tәnәzzüllü sadә vә geniş tәkrar istehsal

•
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Makroiqtisadi sәviyyәdә istehsal vә istehlak xarakterli mәhsul vә xidmәtlәr istehsalının daim
tәkrarlanması prosesi:

Milli gәlirin istehlaka getmәyәn hissәsi:

İlk xәrclәr – buraxılış cәdvәli kim tәrәfindәn vә hansı ölkә üçün tәrtib olunub:

Mövcud ilin mәhsul istehsalından әldә edilәn pul gәliri bәrabәrdir:

Xәrclәr üzrә ÜMM hesablandıqda, aşağıdakı növ xәrclәr cәmlәnir

Nәticә göstәricilәrini qiymәtlәndirmәk üçün istifadә olunan әsas göstәrici:

Milli sәrvәtin yenilәşmәsinin vә artırılmasının әsas mәnbәyi:

sadә, geniş, konyukturalı vә tәnәzzüllü geniş tәkrar istehsal•
sadә vә geniş tәkrar istehsal
tәnәzzüllü vә konyukturalı tәkrar istehsal
konyukturalı sadә vә geniş tәkrar istehsal

cavablar düz deyil
geniş tәkrar istehsal
ictimai tәkrar istehsal•
sadә tәkrar istehsal
fәrdi tәkrar istehsal

mәcmu tәlәb
ümumi gәlir
ümumi daxili mәhsul
ümumi yığım (әmanәt)•
ümumi xәrclәr

V.Kossov tәrәfindәn 1945ci ildә Rusiya üçün
Rendratev tәrәfindәn 1940cı ildә Rusiya üçün
V.Nemçin tәrәfindәn 1944cü ildә Almaniya üçün
V.Belkin tәrәfindәn 1945ci ildә Estoniya üçün
V. Leontyev tәrәfindәn 1936cı ildә ABŞ üçün•

hәm daxili, hәm dә xarici investisiyaların hәcminә
keçәn ilin istehsal xәrclәrinin hәcminә
daxili investisiya xәrclәrinin hәcminә
mövcud ildә istehsal xәrclәrinin hәcminә•
xarici investisiya xәrclәrinin hәcminә

şәxsi istehlak xәrclәri, әmtәә vә xidmәtlәrin dövlәt alışı vә xarici investisiyalar
şәxsi istehlak xәrclәri, ümumi xüsusi daxili investisiyalar vә әmtәә vә xidmәtlәrin dövlәt alışı•
dövlәtin büdcә xәrclәri, müәssisәnin xәrclәri
transfert xәrclәri, şәxsi istehlak xәrclәri, büdcә xәrclәri
daxili investisiya xәrclәri, büdcә xәrclәri, şәxsi istehlak xәrclәri

milli sәrvәt•
milli gәlir
ümumi mәhsul
xalis milli mәhsul
ümumi daxili mәhsul
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ÜDMi müәyyәn edәrkәn aşağıdakılardan hansılar nәzәrә alınır?

Mütlәq torpaq rentasının hәcmini müәyyәn edin:

Aşağıdakılardan hansı torpaq vergisidir?

F.Kenenin fikrincә Xalis mәhsul harada yaranır?

Kapitalın dövriyyә vaxtı:

Aşağıdakı fondlardan hansı bilavasitә borc kapitalının mәnbәyi kimi çıxış edә bilmәz?

Kapitalın dövranı:

ixracdır
milli gәlirdir
daxili mәhsuldur
ictimai mәhsuldur•
idxaldır

hes biri aid deyil
әlavә olunmuş dәyәr
transfer ödәmәlәri
işlәnmiş malların alqısatqısı•
yuxarıda göstәrilәnlәrdәn hamısı

heç biri
qiymәtlә istehsal xәrclәri arasındakı fәrq
mәcmu gәlirlә istehsal qiymәti arasındakı fәrq•
qiymәtlә mәhdud torpaqların qiymәti arasındakı fәrq
mәcmu mәnfәәtlә dәyişәn xәrclәr arasındakı fәrq

xüms
cizyә
fitrә
xәrac•
zәkat

kәnd tәsәrrüfatında•
ticarәtdә
sәnәtkarlıqda
tәdavüldә
sәnayedә

amortizasiya fondundan istifadә dövrüdür
istehsal vaxtı ilә tәdavül vaxtının cәmidir•
kapitalın dövranıdır
kapitalın dövriyyәsidir
әsas kapitalın fiziki aşınması müddәtidir

istehsal fondları•
әmәk haqqı fondu
amortizasiya fondu
yığım fondu
xammal tәdarükü fondu
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Iqtisadi nәzәriyyә elmi rentanın hansı növlәrini tәdqiq edir:

Torpaq vә onun tәki, bitki vә heyvanat alәmi, meşә vә su resursu, hava baseyni vә iqlim bu:

әgәr dövlәt torpaq vergisini qaldırarsa:

Torpaq sahәlәrinin qiymәtinin müәyyәn edilmәsi üçün hansı amillәrdәn istifadә olunur?

Fermerlәrin gәlirlәri bir qayda olaraq qeyrikәnd tәsәrrüfatı mәhsulu istehsalçılarıın gәlirlәrindәn
aşağıdır, çünki:

әmәk, kapital, torpaq vә sahibkarlıq qabiliyyәti kateqoriyalarını birlәşdirәn ümumi әlamәt
hansıdır?

bunların hamısına
kapitalın mәhsuldar forma alan hәrәkәtinә
kapitalın üç mәrhәlәni әhatә edәn vә әvvәlki mәrhәlәyә qayıdan hәrәkәtinә•
kapitalın fasilәsiz tәkrar vә bәrpa olunan hәrәkәtinә
birdәfәlik әmәliyyat kimi nәzәrdәn keçirilәn hәrәkәtinә

mütlәq renta, sәnaye rentası, inhisar rentası
inhisar rentası, mütlәq renta vә differensial rentanı•
sәnaye rentası, differensial renta I vә inhisar rentası
sәnaye rentası, differensial renta II vә inhisar rentası
mütlәq renta, sәnaye rentası, differensial renta

istehlak olunmuş resurslar
tәbii resurs•
iqtisadi resurs
istehsal olunmuş resurslar
tükәnmәz resurslar

heç biri düz deyil
torpaq mülkiyyәtçisinin gәliri azalar•
torpağın icarәsinә olan tәlәb azalar
torpağın qiymәti artar
torpağa olan tәlәb sabit qalar

aqrotexniki tәdbirlәr
әkinçiliyin inkişaf sәviyyәsi
faydalı qazıntıların mövcudluğu
illik rentanın mәblәği vә faiz norması•
torpağın münbitliyi

heç biri düz deyil
texniki tәrәqqi mәhsuldarlığın xeyli artmasına sәbәb olur•
kәnd tәsәrrüfatı mәhsuluna tәlәb gәlirә görә elastikdir
kәnd tәsәrrüfatı mәhsuluna tәlәb qiymәtә görә elastikdir
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulu tez xarab olur

hamısı düzdür
istehsal funksiyası
milli sәrvәt
istehsal vasitәsi
istehsal amili•
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Iqtisadi rentanın ölçüsü әmәk tәklifinin:

Digәr resursların nisbәtәn daha yüksәk mәhsuldarlıqla sәciyyәlәnәn resursun istifadәsi
nәticәsindә әldә edilәn gәlir:

F.Kene fermerlәri cәmiyyәtin hansı sinfinә aid edirdi?

Mütlәq torpaq rentasının mövcudluğuna sәbәb nәdir:

Kapitalın ilk yığımıbu elә prosesdir ki:

Kapitalı özözünә artan dәyәr kimi izah edәn iqtisadçı kim olmuşdur?

Faiz mәblәğinin borc vеrilәn pul kapitalına olan nisbәti:

bütün cavablar düzdür
fәrdi әmәk tәklifindәn asılıdır
fәrdi әmәk tәlәbindәn asılıdır
elastikliyindәn asılıdır•
qeyrielastiklikdәn asılıdır

tәbii renta
differensial renta•
inhisar rentası
mütlәq renta
dağmәdәn rentası

sahibkarlara
mülkiyyәtçi sinfә
qeyrimәhsuldar, sәmәrәsiz sinfә
mәhsuldar sinfә•
sәnәtkarlığa

torpaq tәklifinin qeyrielastikliyi
torpaq üzәrindә xüsusi mülkiyyәtçiliyin inhisarlığı•
bir tәsәrrüfat obyekti kimi torpağa inhisarçılıq
torpağın müxtәlif keyfiyyәtdә olması
torpağın mәhdudluğu

bütün cavablar doğru deyil
әmәyin sәrbәstlәşmәsi vә muzdlu fәhlәlәrin yaradılması
torpağın sәrbәstlәşmәsi
istehsal vasitәlәrinin vә pulların kapitala çevrilmәsi
bütün cavablar doğrudur•

F.Kene
A.Smit
D.Rikardo
J.B.Sey
K.Marks•

likvidlik hәddi
borc faizi
faiz norması•
faiz dәrәcәsi
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Amortizasiya ayırmalarının mәblәğinin әmәk vәsaitlәrinin dәyәrinә faizlә nisbәti:

Bazar iqtisadiyyatının sosial yönümlüyünü әks etdirәn model:

Azәrbaycanda hansı bazar modelini tәtbiq etmәk daha әlverişlidir?

Sosialdemokratik bazar iqtisadiyyatı modeli üçün aşağıdakı amillәrdәn hansı xarakterikdir:

Hansı inkişaf etmiş bazar ölkәsi liberal modelә әsasәn iqtisadiyyatını inkişaf etdirir?

Bunlardan hansını milli bazara aid hesab etmәk olar?

Bazar mexanizminin әsas ünsürlәri hansılardır?

faiz hәddi

dövriyyә kapitalının dәyәri•
faiz norması
amortizasiya norması
amortizasiya ayırmaları norması
әsas kapitalın dәyәr kütlәsi

heç biri doğru deyil
Amerika modeli
Isveç modeli
Alman modeli•
Yapon modeli

Rusiyanın
Yaponiyanın
ÇXRnın
ABŞın
Almaniyanın•

dövlәt büdcәsindә sosial yönümlü vәsaitlәrin xüsusi çәkisi
sosial xidmәtlәrin pulsuz ödәnilmәsi•
dövlәt mülkiyyәtin yüksәk xüsusi çәkisi
dövlәt mülkiyyәtin yüksәk xüsusi çәkisi
dövlәtin aktiv sosial siyasәti

Çin
Almaniya
Isveç
Yaponiya
ABŞ•

rәqabәtli bazar
daxili bazar•
xarici bazar
dünya bazarı
beynәlxalq bazar

subsidiyalar, kreditlәr, stimullar
sәrbәstlik, bәrabәrlik, mülkiyyәt azadlığı
qiymәt, tәlәb, tәklif, rәqabәt•
tarazlıq, elastiklik, çeviklik



05.01.2016

20/104

130

131

132

133

134

135

136

Bazar:

әmtәә vә xidmәtlәrin istifadә tәyinatına görә bazarı hansına aid etmәk olar?

Bazar iqtisadiyyatının genetik әsaslarına bunlardan hansıları aid etmәk olar?

A.Marşallın qiymәt nәzәriyyәsinә nә daxil deyil?

A.Smitin bazar haqqında tәliminin әsas müddәası:

Azәrbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünә başlanmışdır:

Bazar iqtisadiyyatının liberal modelinә әsaslanan ölkәlәrdә ümumi milli mәhsulun (ÜMM) neçә
faizi vә yaxud da neçәdә bir hissәsi dövlәt büdcәsindәn sosial xәrclәr üçün nәzәrdә tutulur?

planlaşdırma, tәnzimlәmә, tәşkilatlanma

mülkiyyәt münasibәtlәridir
satış proseslәrinin mәcmusu
tәklifin mәcmusudur
әmtәә vә xidmәtlәrin alqı vә satqısı proseslәrinin baş verdiyi mәkan•
alıcılar arasında qarşılıqlı münasibәtlәr

oliqapolik bazar
әmәk
kapital
mәnzil
istehlak şeylәri vә xidmәt әşyaları•

dövlәt mülkiyyәti
inkişaf etmiş әmәk bölgüsü vә xüsusi mülkiyyәt•
xüsusi mülkiyyәt
ümumi xalq mülkiyyәti
kolxozkooperativ tәsәrrüfat

istehsalın hәcmi
istehsal xәrclәri
mәhsulun faydalılığı
tәlәb vә tәklif
insanların zövqü•

yeniliklәrin tәtbiqi
görünmәz әl nәzәriyyәsi•
әmәk bölgüsü
iqtisadi ehtiyatların mәhdudluğu
әmәk dәyәr nәzәriyyәsi

1992
1990
1989
1991•
1988

10 faiz
50 faiz
40 faiz
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Sosialdemokratik bazar iqtisadiyyatı modeli üçün aşağıdakı amillәrdәn hansı xarakterikdir:

Kim sәrvәtin yaradılmasında әmәklә yanaşı, torpağın da iştirak etdiyini göstәrmişdir?

әmәkdәyәr nәzәriyyәsinin ilk müәllifi kim olmuşdur?

Marksizm әmtәәnin dәyәrini necә müәyyәn edir?

F.Kenenin fikrincә Xalis mәhsul harada yaranır?

әmәk predmetlәri bunlardır:

Iqtisadi mәktәblәr içәrisindә ilk dәfә olaraq öz tәhlilini tәdavül dairәsindәn istehsal dairәsinә
keçirәn:

30 faiz
20 faiz•

dövlәt büdcәsindә sosial yönümlü vәsaitlәrin xüsusi çәkisi
milli gәlirin böyük bir hissәsinin dövlәt tәrәfindәn bölüşdürülmәsi•
dövlәt mülkiyyәtin yüksәk xüsusi çәkisi
dövlәt mülkiyyәtin yüksәk xüsusi çәkisi
sosial siyasәtin qalıq prinsipi әsasında hәyata keçirilmәsi

P.Buagilber
F.Kene
D.Rikardo
J.Tyürqo
U.Petti•

F.Vizer
A.Smit•
K.Menger
D.Rikardo
K.Marks

tәlәb vә tәkliflә
ictimai zәruri әmәklә•
әmtәәnin faydalılığı ilә
istehsal xәrclәri ilә
pulun miqdarı ilә

kәnd tәsәrrüfatında•
ticarәtdә
sәnәtkarlıqda
tәdavüldә
sәnayedә

әmәk haqqı, alәtlәr
alәtlәr, mexanizmlәr, maşınlar, avtomatlar
insanın işçi qüvvәsi
binalar, yollar, kanallar
emal olunmaq üçün nәzәrdә tutulmuş xammal•

fiziokratlar•
keynsçilik
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Iqtisadi siyasәt:

Müxtәlif iqtisadi prosеslәrә xas olan:

Elmin metodu anlayışına aiddir:

Iqtisadi nәzәriyyәnin müasir istiqamәtlәrinә hansılar daxil deyil?

Ümumi iqtisadi qanunlar:

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi nәzәriyyәnin prеdmеti hеsab еdilә bilәr?

Urbanizasiyanın meydana gәlmәsinin, inkişaf edib qlobal prosesә çevrilmәsinin başlıca
amillәrindәn biri:

marksizm
marjinalizm
merkantilizm

insanların hәrtәrәfli inkişafı ilә әlaqәdar dövlәtin yeritdiyi siyasәtdir
dövlәtin yeritdiyi siyasәtdir
bütün ictimai münasibәtlәri әhatә edәn siyasәtdir
dövlәtin maddi vә mәnәvi sahәdә yeritdiyi siyasәtdir
nemәtlәrin ictimai istehsalı, bölgüsü, mübadilәsi vә istehlakı sahәsindә dövlәtin mәqsәdyönlü tәdbirlәr
sistemidir

•

cavablardan hеç biri düz dеyil
iqtisad еlminin obyеkti
iqtisadi nәzәriyyәnin obyеkti•
institusional iqtisadi nәzәriyyәnin obyеkti
qеyriiqtisadi nәzәriyyәnin obyеkti

nemәtin bölgüsünün meyarları
dәrketmә vasitәlәrinin optimal tәtbiqi üsulları•
predmetin quruluşu
faktiki materialların toplanması
alimin dünyagörüşü

institusionalizm
neoklassiksosioloji
keynsçilik
klassik•
neoliberalizm

mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq müәyyәn dövrlәrdә fәaliyyәt göstәrәn qanunlardır
xüsusi mülkiyyәtin hakim olduğu quruluşda fәaliyyәt göstәrәn qanunlar
bir neçә iqtisadi sistemlәrdә fәaliyyәt göstәrirlәr
bütün tarixi dövrlәrdә fәaliyyәt göstәrirlәr•
tәbiәtdә fәaliyyәt göstәrәn qanunlardır

iqtisadi rеsurslar
istеhsal amillәri
mәhsuldar qüvvәlәr•
istеhsal münasibәtlәri vә iqtisadi qanunlar
ölkәnin sәrvәti



05.01.2016

23/104

151

152

153

154

155

156

Dünya birliyinin gәlәcәk sosialiqtisadi tәrәqqisinin mövcud güclәnmәsinә zәrәr yetirә bilәn
tәhlükә:

İqtisadi artım nәdir?

İqtisadi artımın hansı әsas tiplәri var?

әhali gәlirlәri:

Gәlirin istehlak edilmәyәn, yığıma yönәldilәn hissәsi:

Gәlirlәrin dәyişmәsinin investisiyaların dәyişmәsindәn asılılığını xarakterizә edәn әmsal:

әtraf mühitin qorunması
elmitexniki tәrәqqi•
tәbii resursların tükәnmәsi
etnik çәkişmәlәr
elmitexniki gerilik

su problemi
işsizlik
ekoloji fәlakәt•
texniki tәrәqqi
xәstәliklәr

resursların sahәlәr arasında bölgüsü
bank faizlәrini aşağı salıb, istehsalı genişlәndirmәk
amortizasiya ayırmaları hesabına istehsalı genişlәndirmәkÜDMin amillәrinin kәmiyyәtinin saxlanması
istehsal amillәrinin sahәlәr arasında bölgüsü
real ÜMMin mütlәq hәcminin vә adambaşına düşәn real ÜMMin artımı•

ekstensiv vә intensiv tipi•
ekstensiv tip
intensiv tip
sabit inkişaf tipi
sürәtli inkişaf tipi

natural gәlirlәrdәn ibarәtdir
milli gәlirin pul, mәhsul vә xidmәtlәr şәklindә ev tәsәrrüfatlarının sәrәncamına keçәn hissәdir•
әmәk haqqından ibarәtdir
pul gәlirlәrindәn ibarәtdir
nominal vә real gәlirlәrdәn ibarәtdir

gәlirin hәcmi
әmanәt•
istehlak
izafi mәhsul
izafi dәyәr

yığım etmәk arzusu
akselerator
investisiya arzusu•
multiplikator
istehlakçı arzusu
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Müәyyәn vaxt әrzindә alınan vә istehlak edilәn әmtәәlәrin ümumi miqdarı:

Istifadә edilmә növünә görә investisiyalar:

Qiymәt dәyişmәz qaldıqda tәklifә tәsir edәn amillәr:

Fasilәsiz proses olub cәmiyyәtin inkişafının bütün mәrhәlәlәrindә baş verәn mütәrәqqi
dәyişikliklәri ifadә edir:

Artan kapitalla silahlanma vә artan әmәk mәhsuldarlığı daimi kapitalverimi ilә müşayiәt olunur.
Bu:

Hәyat sәviyyәsi kateqoriyası ilk dәfә kim tәrәfindәn istifadә edilmişdir?

İqtisadi artımın neçә әsas tipi vardır?

hamısı düzdür
istehlak•
yığım
bölgü
investisiya

birbaşa vә portfel
borc vә sahibкar•
dövlәt vә хüsusi
dövlәt vә birbaşa
dövlәt vә portfel

xәrc amili
qiymәt amili
tәlәb amili
qeyriqiymәt amillәri•
tәklif amili

elmi nailiyyәtlәr
sürәtli inkişaf
texnoloji tәkmillәşmә
tәrәqqi
elmitexniki tәrәqqi•

әmәkqoruyucu ETP
ETP kapitalqoruyucu tipi
Xiksә görә ETP
neytral ETP•
Xarroda görә ETP

A.Marşal
C.Mill
K.Marks•
D.Rikardo
C.Klark

4
3
5

•
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әmtәә vә xidmәtlәr istehsalı ilә bağlı xәrclәri vә nәticәlәri әks etdirәn dәyәr vә natural göstәricilәr
sistemini әks etdirәn iqtisadi artım modeli:

Mәcmu tәklif aşağıdakılardan hansına bәrabәrdir?

Makroiqtisadi modelin iqtisadiyyatın dörd әsas funksional asılılığına müvafiq quruluşu:

ÜDM aşağıdakılardan hansılarla sәciyyәlәnir?

ÜDMnin real hәcmini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunan qiymәt indeksi:

Ümumi daxili mәhsul (ÜDM) vә Ümumi milli mәhsul (ÜMM) hansı metodla hesablanır?

ÜDMdan xalis milli mәhsula (XMM) keçmәk üçün nә etmәk lazımdır?

2•
6

qarışıq model
çoxamilli model
universal model•
biramilli model
ikiamilli model

ÜMM hәcminә
bazara çıxarılan bütün mәhsulların dәyәrinә
bazara çıxan mәhsulların nominal hәcminә
ÜMDin potensial hәcminә•
xalis milli mәhsulun real hәcminә

texnoloji, defision, davranışlı, institusional•
davranış, qәrar qәbul olunması amili, institusional, tәlәbtәklif әlaqәsi
tәlәbtәklif әlaqәsi, texnoloji, qiymәt, davranış
davranış, texnoloji, qiymәt, qәrar qәbul olunması
qәrar qәbul olunması, qiymәt, xarici iqtisadi vә institusional

hamısı düzdür
ÜDM dәyәr ifadәsindә әks olunur•
ÜDM kәmiyyәt ifadәsindә әks olunur
ÜDM hәm dәyәr, hәm dә kәmiyyәt ifadәsindә әks olunur
yuxarıda göstәrilәnlәrdәn heç biri düz deyil

yığım deflyatoru
ÜMM deflyatoru
ÜDM deflyatoru•
mәcmu gәlir deflyatoru
qiymәt deflyatoru

gәlir, sahә vә xәrc metodu•
hesab metodu
balans metodu
hesab vә xәrc metodu
balans vә gәlir metodu

birbaşa vergilәri çıxmaq lazımdır
xalis investisiya xәrclәrini әlavә etmәk lazımdır

•
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O, bir tәrәfdәn, әmtәә vә xidmәtlәrin alınmasının axırıncı istifadәçilәrinin xәrclәrinin mәblәği
kimi müәyyәnlәşir, digәr tәrәfdәn, o, istehsal prosesindә yaradılmış tәsәrrüfat subyektlәrinin
fәaliyyәtin gәlirlәrinin mәblәği kimi hesablanır, bu:

Milli hesablar sisteminә әsasәn makroiqtisadi göstәricilәr hesablanarkәn hansı sahәlәr arasında
fәrq müәyyәnlәşmir:

Ümumi milli mәhsul ilә ümumi daxili mәhsul arasında nominal fәrq adәtәn neçә faiz tәşkil edir:

İstehsalın real hәcmi, cari ildә yaradılmış bütün әmtәә vә xidmәtlәrin fiziki mәblәğinin cәmi
müәyyәnlәşir, bu hansı düsturla ifadә olunur:

Sahәlәrarası balans modeli istiqamәtlәnib:

Aşağıdakılardan hansılar ÜDMda gәlirlәrә görә hesablaşmasında nәzәrә alınmamışdır?

amortizasiya xәrclәrini çıxmaq lazımdır•
әsas fondların aşınması dәyәrini ÜDMa әlavә etmәk lazımdır
müstәqim (dolayı) vergilәri cıxmaq lazımdır

milli gәlir
ümumi ictimai mәhsuldur
ÜDM vә ya ÜMMdur•
son ictimai mәhsuldur
faktor gәlirlәr qalığı

qeyrimaddi istehsal vә onun bölmәlәri arasında
maddi istehsal vә xidmәt sahәlәri arasında
qeyrimaddi istehsal vә xidmәt sahәlәri arasında
maddi vә qeyrimaddi istehsal•
maddi istehsal vә onun bölmәlәri arasında

6%dәn artıqdır
milli iqtisadiyyatın qloballaşma vә inteqrasiyası nәticәsindә 1%dәn çox artmağa meyllidir
1%dәn artıq olmur•
5%dәn artıqdır
4%dәn artıqdır

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

sahәnin iqtisadi inkişafına
hәr sahәnin mәhsul istehsalının ehtiyatına, mövcud tәlәbin dolğun olması mәqsәdi ilә•
ayrıayrı sahәlәrin mәhsul istehsalı vә onların ehtiyatlarının yaranması
sahәlәrarası proporsiyalarda nisbәti tәnzimlәmәyә
sahәdaxili istehsal ehtiyatlarına, tәklifi dolğun tәşkil etmәk üçün

birbaşa vergilәr
dolayı vergilәr
xalis ixrac•
bölünmәmiş mәnfәәt
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Milli iqtisadiyyat dedikdә nә nәzәrdә tutulur:

Milli iqtisadiyyatın әsas mәqsәdlәri:

Milli iqtisadiyyatın beynәlxalq inteqrasiya sәviyyәsinә görә formaları:

Milli iqtisadiyyatın modellәri:

İctimai tәkrar istehsalın ilkin şәrti vә maddi әsası:

Ölkәnin milli mәhsulunun vә milli gәlirinin xeyli hissәsi әsasәn nәyin hesabına әldә olunur:

İstehsalın dәyәrcә hәcminin әvvәlki dövrә nisbәtәn aşağı sәviyyәdә tәkrarlanması:

renta ödәmәlәri

bütün cavablar düzdür•
müxtәlif fәaliyyәt növlәrinin özünütәnzimlәyәn sistemi
tarixәn formalaşmış ictimai tәkrar istehsal sistemi
birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәsi olan sahә vә növlәri vә әrazi komplekslәri sistemi
düzgün cavab yoxdur

iqtisadi inteqrasiya, milli iqtisadi stabillik, işsizliyin lәğv edilmәsi, xidmәt sahәlәrinin inkişafı
mәşğulluq, işsizliyin lәğv edilmәsi, ticarәt balansının sabitliyi
iqtisadi artım, işsizliyin lәğv edilmәsi, ticarәt balansının tarazlığı, sosial әdalәt
iqtisadi artım, mәşğulluğun tәmin olunması, qiymәtlәrin stabillik sәviyyәsi, iqtisadi sәmәrәlilik, tәdiyyә
balansının tarazlığı, cәmiyyәtdә sosial әdalәt

•
iqtisadi sәmәrәlilik, idxalixrac balansının sabitliyi, sosial әdalәt, beynәlxalq dünya tәsәrrüfatına inteqrasiya

açıq vә inkişaf etmәkdә olan iqtisadiyyat
açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat•
asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyat
asılı vә zәif inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat
qapalı vә sәnaye yönümlü iqtisadiyyat

heç biri düz deyil
liberal milli iqtisadiyyat, inzibati milli iqtisadiyyat, tәnzimlәnәn milli iqtisadiyyat
liberal milli iqtisadiyyat, dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn milli iqtisadiyyat, qarışıq modelli milli iqtisadiyyat•
qarışıq iqtisadi model
sosial vә liberal modeli iqtisadiyyat

ümumi milli mәhsulun artımı
ailәnin gәlirlәrinin sәviyyәsi
mәcmu ictimai mәhsulun reallaşması•
ölkәnin iqtisadi problemlәri
milli gәlirin formalaşması

әsas kapital ilә dövriyyә vәsaiti hesabına
әsas kapitalın hәcmi vә әsaslı vәsait qoyuluşunun yüksәlmәsi hesabına•
dövriyyә vәsaitinin hәcmi ilә amortizasiya vәsaiti hesabına
amortizasiya vәsaiti ilә әsas kapital hesabına
әsas kapital ilә dövriyyә vәsaiti hesabına

geniş tәkrar istehsal
konyukturalı tәkrar istehsal
fәrdi tәkrar istehsal
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İntensiv tәkrar istehsalın әsas formaları:

ÜDM neçә metodla hesablanır?

Ümumi daxil mәhsul nә demәkdir?

Makroiqtisadiyyatın yarımsistemi birbirilә üzvi surәtdә bağlı olan sahәlәr kompleksi:

Tarixi olaraq makroiqtisadiyyatın predmeti vә metodu nә vaxt formalaşmışdır?

әmtәәlәrin satışından әldә edilәn pul vәsaiti ilә hәmin әmtәәlәrin satınalınma qiymәtlәrinin cәmi
arasındakı fәrq:

Sәnaye istehsalının natamam tsikli, kәnd tәsәrrüfatında yarımfabrikatlar istehsalının üstünlüyü, öz
iqtisadi resursları üzәrindә sәrbәst sәrәncam verә bilmәmәk hansı iqtisadiyyatın xüsusiyyәtlәridir?

sadә tәkrar istehsal
tәnәzzüllü tәkrar istehsal•

heç biri düz deyil
resurstutumlu, resursqoruyucu, neytral•
resursqoruyucu, qarışıq, neytral
neytral, qarışıq, resurstutumlu
hamısı düzdür

maya dәyәrinә görә
gәlirlәrә görә, xәrclәrә görә, әlavә dәyәrә görә•
әmәk haqqına vә istehsal xәrclәrinә görә
sabit vә dәyişәn xәrclәrә görә
ümumi vә dәyişәn xәrclәrә görә

bütün son mәhsul vә xidmәtlәrin bazar dәyәri
bütün istehsal edilәn әmtәә vә xidmәtlәrin cәmi
bütün satılmış әmtәә vә xidmәtlirn hәcmi
istehlak üçün nәzәrdә tutulmuş bütün hazır mәhsulların kәmiyyәti•

meqoiqtisadiyyat
makroiqtisadiyyat
mikroiqtisadiyyat
mezoiqtisadiyyat•
qlobal iqtisadiyyat

XX әsrin 50ci illәri
XX әsrin 20ci illәri
XX әsrin 30cu illәri•
XIX әsrin 30cu illәri
XIX әsrin 50ci illәri

ümumi xәrc
ümumi gәlir•
ümumi tәlәbat
ümumi satış hәcmi
ümumi mәhsul

qarışıq milli iqtisadiyyatın
açıq milli iqtisadiyyatın

•
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İstehsal funksiyası nә demәkdir?

İqtisadiyyat sahәlәrinin üstün inkişaf xarakterinә görә milli iqtisadiyyatın formaları:

әgәr Azәrbaycanın vәtәndaşı Türkiyәnin özәl müәssisәlәrinin birindә çalışırsa onun әldә etdiyi
gәlir aid edilir:

Milli gәlirdәn xalis gәlirә keçәrkәn nә nәzәrә alınmır?

Bütün iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәtinin ümumilәşmiş nәticәsinin predmeti hansı yanaşma üsulu
vasitәsilә öyrәnilir?

Sәnaye istehsalının natamam tsikli, kәnd tәsәrrüfatında yarımfabrikatlar istehsalının üstünlüyü, öz
iqtisadi resursları üzәrindә sәrbәst sәrәncam verә bilmәmәk hansı iqtisadiyyatın xüsusiyyәtlәridir?

asılı milli iqtisadiyyatın•
qapalı milli iqtisadiyyatın
müstәqil milli iqtisadiyyatın

ÜMMun nominal hәcmi
әmәk vә kapital mәsrәflәrinin mәhsulun hәcminә tәsiri•
inflyasiya vә işsizliyin qarşılıqlı әlaqәsi
ÜDM vә milli gәlirin nominal hәcmi
xalis milli mәhsulun istehsalı amillәri

sәnaye vә aqrar yönümlü, regional inkişafa üstünlük verәn milli iqtisadiyyat
sәnaye yönümlü, aqrar yönümlü vә xidmәt sahәlәrinin üstün inkişaf etdiyi milli iqtisadiyyat•
sәnaye yönümlü, infrastruktur xarakterli milli iqtisadiyyat
aqrar yönümlü, sәnaye yönümlü, infrastruktur xarakterli milli iqtisadiyyat
sәnaye yönümlü, regional xarakterli milli iqtisadiyyat

Azәrbaycanın ÜMMna vә ÜDMna
Azәrbaycanın ÜMMna vә Türkiyәnin ÜDMna•
Azәrbaycanın ÜDMna vә Türkiyәnin ÜMMna
hәm Azәrbaycanın vә Türkiyәnin ÜDİna
Azәrbaycanın vә Türkiyәnin ÜMMna

dolayı vergilәr
nәqliyyat ödәmәlәri
müәssisәlәrdәn tutulan vergi
fәrdi vergilәr•
sosial sığorta ödәmәlәr

dünya iqtisadiyyatı
makroiqtisadi•
mikroiqtisadi
mezoiqtisadi
meqoiqtisadi

qarışıq milli iqtisadiyyatın
açıq milli iqtisadiyyatın
asılı milli iqtisadiyyatın•
qapalı milli iqtisadiyyatın
müstәqil milli iqtisadiyyatın
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Milli pul vahidi, iqtisadiyyatın mütәrәqqi strukturu, inkişaf dinamizmi, mülkiyyәt azadlığı mühiti
olan milli iqtisadiyyat:

ÜMMun hesablanması metodları:

Texnologiyanın tәkmillәşdirilmәsi necә yerdәyişmәyә sәbәb olur:

әmtәә vә xidmәtlәr bazarında müvazinәt yaratmaq üçün:

Aşağıdakılardan hansı bazar fәaliyyәtinә aid deyil:

Tәklifin elastikliyi, bu:

qarışıq milli iqtisadiyyat
asılı milli iqtisadiyyat
yarım müstәqil milli iqtisadiyyat
müstәqil milli iqtisadiyyat•
qapalı milli iqtisadiyyat

gәlirlәrin mәcmusuna görә
istehsala görә, xәrclәrin vә gәlirlәrin mәcmusuna görә•
xәrclәrә vә milli gәlirә görә
milli gәlirә vә xalis milli mәhsula görә
istehsalın sәviyyәsi vә xalis milli mәhsula görә

tәklif әyrisinin yuxarı vә sola
tәlәb әyrisinin yuxarı vә sağa
tәlәb әyrisinin aşağı vә sağa
tәklif әyrisinin aşağı vә sağa•
tәklif әyrisinin aşağı vә sola

tәlәbin hәcmi tәklifin hәcminә bәrabәr olmamalıdır
tәlәb tәklifә bәrabәr olmalıdır
qiymәt istehsal xәrclәri ilә mәnfәәtin cәminә bәrabәr olmalıdır
texnologiyanın sәviyyәsi tәdricәn dәyişmәlidir
tәlәbin hәcmi tәklifin hәcminә bәrabәr olmalıdır•

bütün cavablar doğru deyil•
ev şәraitindә yemәyin hazırlanması
dövlәt tәrәfindәn işsizliyә görә müavinәt
hәyәtyanı sahәdә öz şәxsi istehlakı üşün tәrәvәzin yetişdirilmәsi
bütün cavablar doğrudur

cavablar doğru deyil

•
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Ilk fond birjası neçәnci ildәn fәaliyyәt göstәrir?

Aşağıdakılardan hansı bazarın funksiyasına aiddir:

әgәr inhisarçının son xәrclәri müsbәtdirsә, onda o, öz istehsalını başlayır orada, harada ki:

Tәlәb әyrisi göstәrir ki:

Dünya ticarәtindә әmtәә birjalarının rolu nәdәn ibarәtdir:

Milli pul vahidinin mәzәnnәsindә baş verәn dәyişikliklәr harada qeydә alınır?

Diler:

1831ci il
1431ci il
1531ci il•
1631ci il
1731ci il

bunların hamısı•
tәnzimlәyici
bölüşdürücü
vasitәçilik
sistem әmәlә gәtirici

bunların hamısı doğrudur
tәlәbin elastikliyi birdәn böyükdür•
tәlәbin elastikliyi vahidә bәrabәrdir
tәlәbin elastikliyi birdәn kiçikdir
tәlәbin elastikliyi sıfra bәrabәrdir

gәlirlәrin vә istehlakın sәviyyәsi sabit qalmır
qiymәtlәrin yüksәlmәsi ilә istehlak artır
alıcıların gәlirlәri azalmaqla istehlak aşağı düşür•
qiymәtlәrin yüksәlmәsi ilә istehlak azalır
gәlirlәrin vә istehlakın sәviyyәsi sabit qalır

bütün cavablar doğrudur
әsas dünya әmtәә dövriyyәsini tәmin edir
mühüm dünya әmtәәlәrinin müvazinәt qiymәtlәrinin müәyyәnlәşdirir
dünya iqtisadiyyatının daha sәmәrәli sahәlәrinә pul axınını tәmin edir
dünya ticarәtinin müxtәlif bazarlarının vәziyyәti vә inkişafı haqqında mәlumat verir•

reklam kompaniyalarında
fond birjalarında
yarmarkalarda
valyuta birjalarında•
banklarda

yerli dövlәt hakimiyyәti vә idarәetmә orqanının nümayәndәsidir
fond birjasının üzvü olan ayrıca şәxs, firma başa düşülür•
müstәqil hüquqi şәxsdir
birja bülleteni vә reklam informasiyalarını dәrc etdirәn şәxsdir
qanunla sahibkarlıq fәaliyyәti hüququndan mәhrum edilmiş fiziki şәxsdir
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Broker:

Bazar infrastrukturu anlayışının düzgün tәrifini müәyyәn edin:

Hansı tәsdiq әmtәә istehsalının mahiyyәtini tәhrif edir:

Hansı halda әmtәә tәlәblәrә cavab verir vә normal hesab olunur:

Pul tәdavülü qanunu nәyi ifadә edir?

әmtәә istehsalını zәruri edәn şәrtlәr:

Azad bazar tәsәrrüfatının sәciyyәvi xüsusiyyәti hesab olunur:

yerli dövlәt hakimiyyәti vә idarәetmә orqanının nümayәndәsidir
әmtәә, qiymәtli kağızlar vә valyuta birjasında vasitәçilik edәn şәxsdir•
müstәqil hüquqi şәxsdir
birja bülleteni vә reklam informasiyalarını dәrc etdirәn şәxsdir
qanunla sahibkarlıq fәaliyyәti hüququndan mәhrum edilmiş fiziki şәxsdir

iş qüvvәsinin tәkrar istehsalı vә ölkә әhalisinin hәyat fәaliyyәti üçün normal şәraitin yaradılmasına xidmәt
edәn sahәdir
iqtisadiyyatın ümumi quruluşunda bazar sisteminә xidmәt edәn vә onun fәaliyyәti üçün zәruri şәrait yaradan
tәrkib hissәdәn ibarәtdir

•
sahibkarlıq fәaliyyәtinin formalaşmasına xidmәt edәn sahәdir
silahlı qüvvәlәrin hәyat fәaliyyәtini tәmin edәn obyekt vә tikililәrin tәrkib hissәsindәn ibarәtdir
ölkәnin maddi istehsalı ilә bilavasitә әlaqәdar olan sahәlәrin mәcmusudur

әmtәә istehsalı özünün tәlәbatlarını ödәmәk üçün mәhsul istehsalını nәzәrdә tutmur
әmtәә istehsalı, әmәk bölgüsü ancaq mövcud olduğu üçün mövcuddur
әmtәә istehsalı istehsalçının özünün tәlәbatlarını ödәmәk üçün mәhsul istehsalını nәzәrdә tutur•
әmtәә istehsalı mübadilәsiz mümkün deyil
әmtәә istehsalı istehlakçıların tәlәbi olduğu mәhsulların istehsalını nәzәrdә tutur

bütün cavablar doğru deyil
gәlirin artması ilә istehlakçının istehlakı artır•
әmtәә istehlakçısının sağlamlığına ziyan deyil
qiymәtin aşağı düşmәsi ilә hәmin әmtәәdәn çox alınır
qiymәtin artması ilә istehlakçı aldığı әmtәәnin miqdarını dәyişmir

pulun sistemlәrini
pul aqreqatlarının cәmini
pulun funksiyalarını
tәdavül üçün zәruri olan pulun miqdarını•
tәdavüldәn çıxan pul kütlәsini

satıcılar arasında iqtisadi әlaqәlәr
ictimai әmәk bölgüsü
istehsalçıların iqtisadi cәhәtdәn tәdris olunması
istehsalçıların müstәqilliyi
bütün cavablar doğrudur•

bütün cavablar doğru deyil
rәqabәt iştirakçılarının qeyrimәhdud sayı
bazar informasiyasının azad әldә olunması
iqtisadiyyatda hökümәtin mәhdud rolu

•
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Bazarın yaranma şәrtlәrinә nә aiddir:

Ictimai әmәk bölgüsünә әsasәn sәlәm vә faiz kapitalları meydana gәlib özlәri dә hakim vә
müstәqil kapital formaları kimi fәaliyyәt göstәrmişlәr, kapitalizmin meydana gәlmәsi ilә kapitalın bu
formaları öz müstәqilliklәrini itirib asılı kapitala çevrildilәr. Bu halda onlar hansı kapitaldan asılı
oldular?

Bazar iqtisadiyyatının әsas xarakterik cәhәtlәri hansılardır?

Bazar anlayışının mәzmununa uyğun gәlmәyәn tәrifi müәyyәnlәşdir:

Bazar anlayışı (kateqoriyası) ümumiyyәtlә götürdükdә tәkrar istehsalın hansı fazasına aiddir?

Aşağıdakılardan hansı bazar iqtisadiyyatının xarakterik cәhәtlәrinә aid deyil:

Diskauntmağazalar:

bütün cavablar doğrudur•

ictimai әmәk bölgüsü, pulun yaranması•
ictimai әmәk bölgüsü
pulun yaranması
xüsusi mülkiyyәtә әsaslanan әmtәә istehsalçılarının iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması
mәrkәzlәşdirilmiş dövlәtlәrin yaranması

әmtәә
borc
ticarәt
sәnaye•
maliyyә

pulun istifadәsi vә alqısatqısı
xüsusi sahibkarlıq, әmtәә istehsalı, mübadilә
ticarәt, mübadilә, gәlir bölgüsü
xüsusi sahibkarlıq, iqtisadi azadlıq, azad rәqabәt, tәşәbbüskarlıq•
azadlıq, bәrabәrlik, iqtisadi әdalәt

bazar – sosial әdalәt yaradan fәaliyyәtdir•
bazar – iqtisadi münasibәtlәrdә tәlәblә tәklifin mәcmusudur
bazar – ayrıayrı әmtәәlәr vә xidmәtlәr üzrә bir qrup adamların sövdәlәşmәsi ilә baş verәn sıx fәaliyyәt
münasibәtlәridir
bazar – ticarәt aparmaq üçün adamların birbirilә hәr hansı qarşılıqlı fәaliyyәtidir
bazar – әmtәәpul mübadilәsidir

ictimai istehsal
istehsal
bölgü
mübadilә•
istehlak

ictimai әmәk bölgüsü
çoxmülkiyyәtçilik
bәrabәrlik
azadlıq
iqtisadi asılılıq•

•
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Ilk rәsmi birja harada vә neçәnci ildә fәaliyyәtә başlamışdır?

Seyin fikrinә görә:

Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı modelinin nәzәri konsepsiyası kimlәr tәrәfindәn işlәnib
hazırlanmışdır?

Sosial bazar tәsәrrüfatı nәzәriyyәsinin әsas prinsiplәrini kim işlәyib hazırlamışdır?

CәnubŞәrqi Asiya ölkәlәrin modellәrindә ümumi cәhәt hansıdır:

Sosial bazar tәsәrrüfatı ifadәsi ilk dәfә kim tәrәfindәn istifadә olunub?

orta keyfiyyәtli malları nisbәtәn aşağı qiymәtlәrә satan vә s. ucuzlaşdırılmış qiymәtlәr mağazaları•
әsasәn әrzaq çeşidli özünәxidmәt mağazaları
әsasәn şәhәrdәn kәnarda yerlәşәn tez xarab olan malların ticarәti üçün prespektivli mağazalar
mәhdud çeşidli yüksәk hazırlıq dәrәcәli mәhsulların kiçik mağazaları
yaxşılaşdırılmış keyfiyyәtli әmtәә satışı zonası iri mpğazaların yeni modeli

1796cı ildә Odessada
1531ci ildә Antverpendә•
1566cı ildә Londonda
1792ci ildә NyuYorkda
1703cü ildә SanktPeterburqda

doğumun yüksәk tempi әhali artıqlığı yaradır
tәklif müvafiq tәlәb yaradır•
tәlәb müfaviq tәklif yaradır
pul tәkrar istehsalın müstәqil amilidir
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsi zәruridir

heç biri doğru deyil
M.Fridmen, P.Samuelson
A.Marşal, K.Menger
K.Marks,F.Engels
A.MüllerArmak, L.Erxard•

C. Keyns
V. Oyken•
Y. Şumpeter
C. Robinson
F. Xayek

bunların hamısı doğrudur
iqtisadiyyatda sosial problemlәrin hәllinin prioritetliyi
dövlәt vә bazar tәnzimlәnmәsinin milli xüsusiyyәtlәrlә vәhdәti•
mövcud modellәr sistemindә öz yerinin müәyyәnlәşdirilmәsi ilә bağlı iqtisadi islahatlar aparılması
xüsusi mülkiyyәtin, azad rәqabәtin üstün mövqeyi

K.Marks
C.Keyns
A.MyüllerArmak•
M.Fridmen
P.Samuelson
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Sosial bazar tәsәrrüfatı nәzәriyyәsini praktiki olaraq hәyata keçirәn kim olmuşdur?

Tәnzimlәnәn bazar iqtisadiyyatı ölkәlәrindәn biri yanlışdır:

Yapon modeli üçün xarakterik olmayan hal hansıdır:

A. Marşall әmtәәnin dәyәrini nәyin әsasında müәyyәn edirdi?

Qеyritәkmil bazar rәqabәti nәzәriyyәsi nә vaxt mеydana gәlmişdir?

Azad bazar tәsәrrüfatının sәciyyәsi hesab olunur:

Bazar hansı çәtin problemi asanlıqla hәll edir?

L.Erxard•
F.Xayek
L.Mizes
V.Oyken
A.Ryustov

Yeni Zellandiya•
Yaponiya
İsrail
Almaniya
Portuqaliya

milli mәnafelәrin şәxsi mәnafelәrdәn üstün tutulması
beynәlxalq ticarәtdә fәal iştirak
investisiya vә yığımın yüksık sәviyyәsi
firmaların ömürlük muzd sisteminin tәtbiqi
kәnd tәsәrrüfatı torpaqlarının ailәlәrin uzunmüddәtli icarәsinә verilmәsi•

tәdavül xәrclәri
xәrclәr nәzәriyyәsi
әmәk nәzәriyyәsi
son faydalılıq nәzәriyyәsi
son xәrclәr vә son faydalılıq әsasında müәyyәn olunan müvazinәtli qiymәtlәr•

192933cü illәrdә baş vеrәn dünya iqtisadi böhranından sonra
XIX әsrin әvvәllәri
XIX әsrin ortalarında
XIX әsrin sonlarında•
XX әsrin әvvәllәrindә

bütün cavablar doğrudur•
rәqabәt iştirakçılarının qeyrimәhdud sayı
bazar informasiyasının azad әldә olunması
iqtisadiyyatda hökumәtin mәhdud rolu
sәrbәst daxil olma

optimal әrazi proporsiyalarının müәyyәn edilmәsi
müxtәlif dövlәtlәr arasında ticarәtin hәyata keçirilmәsi
insanların maddi tәlәblәrinin ödәnilmәsi
nәlәrin, necә vә kim üçün istehsal edilmәsi•
müxtәlif mәhsul növlәrinin istehsalını
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Bazar konsepsiyasında inhisar vә rәqabәt problemini tәdqiq etmәmişdir:

Amerika modeli üçün xarakterik olmayan hal hansıdır:

İsveç modeli üçün xarakterik hal hansıdır:

İqtisadi modellәri formalaşdıran prinsiplәr hansılardır:

Sosialdemokratik bazar iqtisadiyyatı modeli üçün aşağıdakı amillәrdәn hansı xarakterikdir:

L.Valrasın iqtisadi tarazlıq problemindә başlıca cәhәt:

Bazar iqtisadi münasibәtlәrin bütün tәrәflәrini özündә birlәşdirәn kateqoriya kimi nәyә gorә o
iqtisadi nәzәriyyә elminin tәdqiqat obyektinә vә predmetinә çevrilir?

Robinson vә Çeniberlin
Şumpeter
E. Çemberlin
C. Robinson
C. Keyns•

sosial siyasәtin qalıq prinsipi әsasında hәyata keçirilmәsi
bazar mexanizminin sәrbәst vә sәmәrәli fәaliyyәti
firmaların rәhbәrlәrinin vә işçilәrinin gәlirlәri arasında ciddi fәrqlәrin olması
aztәminatlı әhali qrupları üçün minimum yaşayış şәraitinin tәmin edilmәsi
dövlәtin birbaşa investisiyalarından iqtisadiyyatda geniş istifadә olunması•

sosial siyasәtin qalıq prinsipi әsasında hәyata keçirilmәsi
müәssisәlәrdә güclü hәmkarlar ittifaqlarının fәaliyyәti•
kasıblar vә dövlәtlilәr arasında kәskin sosial tәbәqәlәşmә
iqtisadiyyatda plan vә bazar mexanizmlәrinin vәhdәti
ölkәdә azad iqtisadi zonaların geniş yayılması

bunların hamısı doğrudur•
iqtisadi
siyasi
sosial
ideoloji

dövlәt büdcәsindә sosial yönümlü vәsaitlәrin xüsusi çәkisi
sosial xidmәtlәrin pulsuz ödәnilmәsi•
dövlәt mülkiyyәtin yüksәk xüsusi çәkisi
dövlәt mülkiyyәtin yüksәk xüsusi çәkisi
dövlәtin aktiv sosial siyasәti

әmtәәlәrin qiymәti istehsal xәrclәrinә uyğun gәlmir
bazar qiymәti son xәrclәrә bәrabәrdir•
istehsal amillәrilә tәlәb vә tәklif bәrabәrdir
әmtәә vә xidmәtlәrin tәlәb vә tәklifi bәrabәrdir
әmtәәlәrin qiymәti istehsal xәrclәrilә uyğun gәlir

iqtisadi münasibәtә çevrilәrәk bütünlükdә iqtisadi hadisә vә proseslәri mәcmu halında әhatә etdiyinә gorә•
istehsal prosesilә mәşğul olduğuna görә
әmtәәnin alqısatqısını yerinә yetirdiyinә görә
bölgü ilә mәşğul olduğuna görә
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Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sistemin mәqsәdlәrinә aiddir:

әnәnәvi iqtisadi sistemin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

Bazar iqtisadi sisteminin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

Güman edәk ki, iqtisadi sistemin bütün resursları elә istifadә olunur ki, bir mәhsulun istehsalının
artması digәrinin istehsalının ancaq azalması hesabına ola bilәr:

İqtisadi sistem üçün aşağıdakı mәsәlәlәrdәn әsas olanını göstәrin:

İnzibatimәrkәzlәşdirilmiş sistemin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

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

istehlaka görә

bunların hamısı doğrudur•
tam mәşğulluq
iqtisadi artım
iqtisadi azadlıq
iqtisadi sәmәrәlilik

nemәtlәrin istehsalının ictimai tәlәbatdan geri qalması•
sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәsinin aşağı olması vә onun asılılıq xarakteri
bazis münasibәtlәrinә nisbәtәn üstqurum münasibәtlәrinin sürәtli inkişafı
heç biri doğru deyil
iqtisadiyyatın çox ukladlılığı

hәr bir tәsәrrüfat subyektinin maksimal mәnfәәt götürmәyә can atması
istehsal vasitәlәri üzәrindә xüsusi mülkiyyәt
azad sahibkarlıq vә seçim prinsiplәrinә әmәl edilmәsi
nә alınırsa, onu istehsal etmәk prinsipinin hökm sürmәsi
iqtisadiyyatın çox ukladlığı•

qeyrirasional
sәmәrәli•
sәmәrәli olmayan
iqtisadi böhran
rasional

mәşğulluğun tәmin edilmәsi
istehsalın texniki şәrtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
inflyasiya vә işsizliyin lәğv edilmәsi
әdalәtli ictimai quruluşun yaradılması
ayrıayrı iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәtinin koordinasiyalaşdırılması•

istehlakçıların istehsalçılar üzәrindә suverenliyi•
istehsal vasitәlәri üzәrindә ictimai mülkiyyәt
istehsalçının istehlakçı üzәrindә hökmranlığı
nemәtlәrin istehsalının ictimai tәlәbatdan geri qalması
istehlak predmetlәrinin bölgüsünün mәrkәzlәşdirilmәsi

hәr bir iqtisadiyyatda enmә dövrlәri olur ki, bu zaman ehtiyatların mәhdudluğu mövcud olur
elә ola bilәr ki, bәzi mәhsulları yalnüz hәddәn artıq yüksәk qiymәtә almaq olur
elә ola bilәr ki, bәzi mәhsulları yalnız hәddәn artıq yüksәk qiymәtә almaq olmur



05.01.2016

38/104

251

252

253

254

255

256

257

Aşağıdakılardan hansı dövlәtin iqtisadi tәnzimlәmә funksiyasına daxil deyildir?

Dövlәtin antitsiklik tәnzimlәnmәsinә aid deyildir:

İnsan inkişafı indeksini müәyyәn edәn göstәricilәr sistemi:

Cәmiyyәtin bir hissәsinin iqtisadi vәziyyәti, mövcud cәmiyyәtin yaşayış vasitәlәrinin minimum
normalarının olmaması:

Mövcud ölkәdә (regionda) orta sәviyyәdә yaşamağa imkan verәn minimal istehlak sәbәtinin
dәyәrinin göstәricisi:

Vergi çıxılmaqla qalan әhali gәlirlәri bu:

M.Fridman iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә hansı amilә üstünlük vermişdir?

mәhdudluqla kasıb dövlәtlәr qarşılaşır, varlı dövlәtlәrdә isә bu problem hәll olunmuşdur
bütün insan tәlәbatlarını ödәmәk üçün istehsal, ehtiyacları ödәmәk üçün heç vaxt kifayәt qәdәr olmur•

rәqabәtin qorunması vә gәlirlәrin yenidәn bölgüsü
rәqabәtin qorunub saxlanması
işsizliyin vә inflyasiyanın tәnzimlәnmәsi
büdcә gәlirlәri vә xәrclәri nisbәtinin tәnzimlәnmәsi•
gәlir vә sәrvәtlәrin yenidәn bölüşdürülmәsi

xarici iqtisadi әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi•
vergibüdcә alәtlәrindәn istifadә etmәk
pulkredit vasitәsilә
işgüzar fәallığın stimullaşdırılması
iqtisadi tsiklin sinxronlaşdırılması

gözlәnilәn gәlir, tәhsil
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul, gözlәnilәn ömür uzunluğu
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul, gözlәnilәn ömür uzunluğu, tәhsilin sәviyyәsi•
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul, tәhsilin sәviyyәsi

yoxsulluq•
aşağı hәyat sәviyyәsi
yoxsulluğun әn aşağı hәddi
yoxsulluğun mütlәq hәddi
yoxsulluğun nisbi hәddi

nisbi yoxsulluq hәddi•
mütlәq yoxsulluq hәddi
minimum istehlak büdcәsi
yoxsulluq
yaşayış minimumu

ev tәsәrrüfatlarının sәrәncamında qalan gәlir•
әhalinin pul gәlirlәri
әmәk haqqı
sәrәncamda qalan real pul gәlirlәri
orta aylıq әmәk haqqı

qiymәt siyasәtinә
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İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin tiplәri:

Dövlәtin iqtisadi siyasәtinin әsas istiqamәtlәri:

әhali gәlirlәri:

Kapitalın dövriyyәsi:

Kapitalın dövriyyә sürәti:

Torpağın qiymәti hansı amillәrdәn asılıdır?

Differensial rentanın hәcmi:

xarici iqtisadi
büdcәvergiyә
pulkreditә•
sosial siyasәtә

indikativ planlaşdırma, tam inhisarçılıq
dövlәt vә bazar tәnzimlәnmәsinin vәhdәtinin müxtәlif variantları
tam liberal, tәsәrrüfatın idarә edilmәsindә dövlәtin inhisarı
tam liberal, tәsәrrüfatın idarә edilmәsindә dövlәtin inhisarçılığı, dövlәt vә bazar tәnzimlәnmәsinin müxtәlif
variantları

•
indikativ planlaşma, liberal vә inzibati metod

xariciiqtisadi, pulkredit siyasәti
valyuta, idxalixrac, sosial vә xarici iqtisadiyyat
mәşğulluq, antiinflyasiya, pulkredit siyasәti
pulkredit, fiskal, sosial vә xarici iqtisadi siyasәt•
fiskal, moneta rvә keynsçi

natural gәlirlәrdәn ibarәtdir
milli gәlirin pul, mәhsul vә xidmәtlәr şәklindә ev tәsәrrüfatlarının sәrәncamına keçәn hissәsidir•
әmәk haqqından ibarәtdir
pul gәlirlәrindәn ibarәtdir
nominal vә real gәlirlәrdәn ibarәtdir

bunların hamısına
kapitalın mәhsuldar forma alan hәrәkәtinә
kapitalın üç mәrhәlәni әhatә edәn vә әvvәlki mәrhәlәyә qayıdan hәrәkәtinә
kapitalın fasilәsiz tәkrar vә bәrpa olunan dövranına•
birdәfәlik әmәliyyat kimi nәzәrdәn keçirilәn hәrәkәtinә

bunların hamısıdır
әsas kapitalın bir ildәki dövrlәrinin sayıdır
dövriyyә vәsaitlәrinin bir ildәki dövrlәrinin sayıdır
kapitalın bir dövrünә sәrf olunan vaxtın miqdarıdır•
avans edilmiş kapitalın bir ildәki dövriyyәlәrinin sayıdır

borc kapitalının faizi, torpağın keyfiyyәti
torpağa tәlәb vә tәklif, rentanın hәcmi, borc kapitalının faizi•
torpaq üzәrindә inhisar, borc faizinin, faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi
torpaqda olan tәlәb vә tәklif, bank ssudasının faizi
torpağın keyfiyyәti, bank faizi, rentanın hәcmi
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Differensial renta II formalaşır:

Qısamüddәtli dövrdә torpağa tәklif:

Digәr şәrtlәr sabit olduqda torpaq rentası artarsa:

Torpağın qiymәti hansı amillәrdәn asılıdır:

Renta ilә icarә arasındakı fәrq nәdәn ibarәtdir:

Differensial rentanın miqdarı nәyә bәrabәrdir:

Rentanın hansı növü torpağın tәbii keyfiyyәtindә müxtәlifliklәrlә әlaqәdardır:

heç biri düz deyil
istehsalın ictimai vә fәrdi dәyәrlәri arasındakı fәrq•
son hәdd xәrclәri ilә qiymәt arasındakı fәrq
son hәdd xәrclәri ilә istehsal xәrclәri arasındakı fәrq
istehsal xәrclәri ilә orta xәrclәr arasındakı fәrq

heç biri düz deyil
tәsәrrüfatın intensiv metodlarla aparılması hesabına•
torpağın qiymәtinin yüksәk olması ilә
icarәdarlar arasındakı rәqabәtlә
dövlәtin dotasiyaları hesabına

heç biri düz deyil
tam elastikdir
tam qeyrielastikdir•
qismәn elastikdir
qismәn qeyrielastikdir

heç biri düz deyil
torpağa olan tәklif artır
torpağın qiymәti azalır
torpağa olan tәlәb artır•
torpağa olan tәlәb azalır

bütün adları çәkilәn amillәrdәn•
rentanın ölçüsündәn
ssuda faizinin tarifindәn
torpağa olan tәlәbdәn
torpağın movcud tәklifindәn

bütün cavablar doğru deyil
fәrq yoxdur
bu differensial vә mütlәq rentanın cәmidir
bu hәmin sahәyә qoyulmuş kapitalın istifadәsi üçün ödәnişdir•
icarә ödәnişi rentadan başqa tikinti vә qurğular şәklindә kapitalın istifadәsi üçün ümumi mәblәği özünә aid
edir

ümumi vә iqtisadi mәnfәәt arasındakı fәrqә
istehsal mәsrәflәri ilә qiymәt fәrqinә
son mәsrәflәrlә qiymәt arasındakı fәrqә
istehsalın ictimai vә fәrdi mәqsәdlәrin arasındakı fәrqә•
ümumi vә orta mәnfәәt arasındakı fәrqә
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Xüsusi keyfiyyәtlәri ilә seçilәn mәhsulların istehsal edildiyi torpaqlardan әldә olunan gәlir:

әgәr diferensial rentanın hәcmi mütlәq rentanın hәcmindәn aşağı olarsa, onda torpaq sahibi:

Nә üçün şirkәtlәrin rәhbәrlәri öz işçilәrinin әmәk haqqının artırılmasına, hәtta hәmkarlar
ittifaqının tәlәblәri olsa belә hәvәs etmirlәr, lakin işsizlәrә, yetimlәrә könüllü surәtdә kömәk edirlәr:

Bütün inkişaf etmiş ölkәlәrdә işçilәr xeyli mәblәğdә vәsait alırlar, cәmiyyәt bu xәrci edir, ona
görә ki:

Kapital bazarının tәsnifatı hansı kriteriyalara әsaslanır:

Aztәminatlı sosial ailәlәrin saxlanılmasına dövlәt xәrclәri artdıqca cәmiyyәtdә kasıblıq sәviyyәsi:

rentanın bütün növlәri
mütlәq renta
differensial renta I•
differensial renta II
differensial renta I vә II

tәbii renta
inhisar rentası•
mütlәq renta
differensial renta
dağmәdәn rentası

torpaq dincә qoyulur
torpaqdan istifadәetmәyi dayandırır•
torpağa investisiya cәlb etmәyә çalışır
torpağa kapital qoyuluşu artırılır
torpaq әrazisi genişlәndirilir

hamısı doğrudur
onlar cәmiyyәtdә xoş rәy yaradırlar
onlar inanırlar ki, işçilәrә heç nә olan deyil, yetimlәrә isә rәhm etmәk lazımdır
onlar hesab edirlәr ki, belә әlverişlidir•
onlarda bir qayda olaraq acgözlük çox, rәhmlik isә nadir hallarda yada düşür

hamısı doğrudur
varlı ölkәdә insanların aclıqdan ölmәyә yol vermәk olmaz
daimi işsizlәr ordusunun olması müasir normal istehsal üçün zәruridir•
cәmiyyәt әhalinin müxtәlif qruplarının gәlirlәrindә iri fәrq olmasına yol verә bilmәz
fәhlә sinfi daimi öz hüquqları üçün mübarizә aparır

bütün cavablar doğrudur•
bazarda dövriyyә edәn qiymәtli kağızların bazara ilk dәfә tәklif olunub olunmamasına görә
kapital bazarlarının fәaliyyәt formaları vә müәyyәn bir bazar yerinin olubolmamasına görә
bazarda alınıbsatılan qiymәtli kağız növlәrinә görә
bütün cavablar sәhvdir

fasilәsiz olaraq artır
fasilәsiz olaraq azalır
әvvәl azalır, sonra artır•
әvvәl artır, sonra azalır
praktiki olaraq dәyişmir
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әmәk bazarında müәssisә inhisarçıdır. Hәmin müәssisәdә işlәyәnlәrin sayı eyni inhisarçı olmayan
müәssisәyә nisbәtәn:

Kapital  yеni әmtәәlәrin istеhsalı üçün iqtisadiyyatın yaratdığı uzun müddәt istifadә olunan
nеmәtlәrdәn ibarәtdir:

Aşağıdakı tәriflәrdәn hansı tәkrar kapital bazarını xarakterizә edir:

Başqa şәrtlәr eyni qalmaqla torpağın qiymәtini nә yüksәldәr?

Kәnd tәsәrrüfatında әsas istehsal vasitәsi vә istehsal amili:

Torpağa әlavә kapital qoyuluşunun formalaşdırdığı renta:

Torpaq rentasını kim ödәyir?

müәssisәnin buraxdığı mәhsulun hәcmindәn asılı olmayacaq
azdır•
çoxdur
eyni sayda olacaq
müәssisәnin buraxdığı mәhsulun hәcmindәn asılı olacaq

F.Xayek, M.Alle
U.Baumol vә A.Bilindеr
A.Smit vә D.Rikardo
P.Samuеlson vә U.Nordhauz•
D.Bеdd vә S.Fişеr

bunların hamısı doğrudur
ilk dәfә dövriyyәyә çıxarılan uzunmüddәtli qiymәtli kağızların tәdavül edildiyi bazar
yenidәn dövriyyәyә buraxılan vә hәlә dә dövriyyәdә olan qiymәtli kağızların tәdavül edildiyi bazar•
birjada katirovkaya alınmış qiymәtli kağızların birja xaricindә alınıbsatılması ilә formalaşan bazar
qiymәtli kağızların fasilәsiz alınıbsatılması ilә formalaşan bazar

faiz dәrәcәsi artarsa
faiz dәrәcәsi azalarsa
illik renta artarsa
faiz dәrәcәsi azalarsa, illik renta artarsa•
cavablardan heç biri düz deyil

idarәçilik qabiliyyәti
torpaq•
kәnd tәsәrrüfatı texnologiyası
iş qüvvәsi
fermer

hamısı
differensial renta I
mütlәq renta
inhisar rentası
differensial renta II•

hamısı
torpaq mülkiyyәtçisinәicarәdar•
torpaq mülkiyyәtçisinәdövlәt
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Uzunmüddәtli dövrdә istehsal amillәri dәyişәn hesab edilir?

Kapitalın hәrәkәti nәdәn başlayır?

Kapitalın hansı hissәsi aşınır?

Kәnd tәsәrrüfatında әsas istehsal vasitәsi vә istehsal amili:

Kәnd tәsәrrüfatında gәlirin bölgüsü vә tәkrar istehsalını tәhlil edәn ilkin iqtisadi mәktәb:

Differensial renta kimә aiddir?

Torpağa olan tәlәb әyrisi:

torpaq mülkiyyәtçisinәmuzdlu fәhlә
torpaq mülkiyyәtçisinәidarәedici

torpaq resursu tükәnәndә istehsal amillәri dәyişilir
uzunmüddәtli dövrdә istehsal amillәri dәyişәn hesab olunur•
qısamüddәtli dövrdә istehsal amillәri dәyişilir
әmәk resursları tükәnәndә istehsal amillәri dәyişilir
kapital amili çoxalanda istehsal amillәri dәyişilir

sahibkarlıq tәşәbbüsünün göstәrilmәsindәn
pulun investisiya edilmәsindәn•
istehsal vasitәlәri yığımından
әmtәә yığımından
muzdlu işçi qüvvәsinin cәlb edilmәsi

heç biri
hamısı
dövriyyә kapitalı
әsas kapital•
intellektual kapital

idarәçilik qabiliyyәti
torpaq•
kәnd tәsәrrüfatı texnologiyası
iş qüvvәsi
fermer

marksizm
marjinalizm
neoklassik
fiziokrat•
merkantilizm

torpağı icarәyә götürәnә
dövlәtә
torpaq mülkiyyәtçisinә•
torpağı satmayana
yeraltı müәssisәlәrә

üfüqi istiqamәtlidir
müvazinәtlidir
mәnfi әyridir•
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Mülkiyyәtçinin istifadә olan pis torpaq sahәlәrindәn vә yataqlarından әldә etdiyi gәlir:

Torpağın gәtirdiyi gәlir necә adlanır?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı әmәk birjasının fәaliyyәtini xarakterizә edir:

Qısa müddәt әrzindә istehsalda mәhsul hasilatını ani olaraq çoxaltmaq tәlәb olunur. Bu halda
işçilәrin әmәk haqqını ödәmәk üçün hansı forma mәqsәdәuyğundur:

Qeyrimükәmmәl rәqabәt bazarında aşağıdakı amillәrin tәsiri var:

Firmanın istiqraz vasitәlәrini aid edin:

Kapital bazarının subyektlәrinә aiddir:

•
horizontal şәkildәdir
müsbәt әyridir

tәbii renta
mütlәq renta•
differensial renta
inhisar rentası
dağmәdәn rentası

әmәk haqqı
faiz
mәnfәәt
divident
renta•

işsizliyә görә yardımın ödәnilmәsi
işsizlәrin qeydiyyatı•
boş iş yerlәrin qeydiyyatı
investisiyanın genişlәndirilmәsi vasitәsi ilә iş yerlәrinin yaradılması
peşәkarlıq sәmtini bilәn vә iş axtaranların işә düzәldilmәsi

әmәk haqqının vaxtamuzd üsulu ilә
әmәk haqqının günәmuzd üsulu ilә
әmәk haqqının işәmuzd üsulu ilә•
mәnfәәtdәn faiz ilә
realizә olunmuş mәhsul mәblәğinin faizi ilә

bütün cavablar doğrudur•
işçilәrin ixtisası
hәmkarlar ittifaqı
inhisarlar
әmәyin qiymәti

hamısı düzdür
mәnfәәt hesabına yaranan әmanәtlәr
aşınmalar üçün tәyin olunan pullar
bank vә kommersiya kreditlәri•
sәhmlәrin vә istiqrazların satışından daxil olan kapital

bütün cavablar doğrudur•
banklar vә onların müştәrilәri
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Faiz gәtirәn pul kapitalı:

Torpağın tәbii keyfiyyәtindә olan fәrqә müvafiq formalaşan renta:

Mütlәq rentanın mövcudluğunun sәbәbi:

Bütün gәlirlәrin mәnbәyinin, o cümlәdәn torpaq rentasının da izafi dәyәr olduğunu söylәyәn
iqtisadi nәzәriyyә:

Firmanın fәaliyyәt aktivliyinin artmasına tәkan verәn xarici şәrtlәr hansılardır?

Firma nәdir?

Iqtisadiyyatın strukturunda firma hansı yeri tutur?

birjalar
dövlәt
şirkәtlәr vә xüsusi firmalar

bunların heç biri
әmtәә kapitalı
ticarәt kapitalı
borc kapitalı•
sәnayе kapitalı

tәbii renta
differensial renta I•
mütlәq renta
inhisar renta
differensial renta II

keyfiyyәtsiz torpaqların çoxluğu
keyfiyyәtli torpaqların mәhdudluğu
keyfiyyәtli torpağa olan tәlәb
torpaq üzәrindә xüsusi mülkiyyәtin inhisarçılığı•
dövlәt torpaqlarının mәhdudluğu

monetarist
marjinal
merkantilizm
marksizm•
keynsçi

qiymәtin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi
bazarın inhisara alınması
qeyrimükәmmәl rәqabәt
mükәmmәl rәqabәt•
bazarın dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi

aktiv fәaliyyәtdә olan müәssisә
insanların birgә tәsәrrüfat fәaliyyәti üçün birlәşmәsidir
bazar iqtisadiyyatında biznes fәaliyyәtinin әsas strukturu hәlqәsidir•
dövlәtin tәsis etdiyi müәssisәdir
gәlir әldә etmәk üçün yaradılan tәsәrrüfatlar

әn kiçik struktur elementidir



05.01.2016

46/104

306

307

308

309

310

311

312

Hasilat, emal, xidmәt sahәlәrinin birliyi aşağıdakılardan hansıdır?

Postindustrial iqtisadiyyatın inkişafında tәyinedici amil nәdir?

Müәyyәn sahәdә istehsal bazara nәzarәt edәn bir neçә firma arasında bölünürsә, bu hansı bazar
modelidir?

Firmanın strategiyası hansı tipә ayrılır?

Istehsal amillәrindәn birinin qiymәti dәyişdikdә istehsal xәrclәrindә nә dәyişir?

Ümumi daxili mәhsul hansı qiymәtlәrlә ölçülür?

Investisiyaların dövriyyә sürәtini әks etdirәn xәrc növlәri hansılardır:

yeganә mümkün struktur elementidir
struktur elementi deyil
biznes fәaliyyәtinin әsas struktur elementidir•
әn böyük struktur elementidir

rayon iqtisadiyyatı
makroiqtisadiyyat
mikroiqtisadiyyat
mezoiqtisadiyyat•
regional iqtisadiyyat

materialtutumluluğun azalması
intellektual kapital•
elmtutumlu mәhsul
innovasiyalar
istehsalın diversifikasiyası

azad rәqabәt
xalis rәqabәt
inhisarçı rәqabәt•
tәkmil rәqabәt
heç biri düz deyil

hamısı doğrudur
hücum vә müdafiә•
hücum vә gözlәmә
risk vә hücum
gözlәmә, bazar, hücum

orta xәrclәr sabit qalır
hökmәn orta xәrclәr dәyişmәlidir•
hökmәn son hәdd xәrclәri dәyişmәlidir
a vә b doğrudur
dәyişiklik baş vermir

istehsalçı vә istehlakçı qiymәti ilә
müqayisәli qiymәtlәr ilә
istehsalçı qiymәtlәri ilә
bazar qiymәtlәri ilә•
istehlakçı qiymәtlәri ilә
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Alternativ xәrclәr nәyi әks etdirir?

Sabit xәrclәrbu:

Dәyişәn xәrclәrә aid olan amillәr:

Ümumi mәsrәflәrbu:

Orta sabit mәsrәflәrbu:

Dәyişәn mәsrәflәrbu:

Mühasibat mәnfәәti:

son hәdd xәrclәri
daxili vә xarici xәrclәr
sabit vә dәyişәn xәrclәr•
alternativ xәrclәr
orta xәrclәr

rәqabәtin zәiflәmәsini
istehsalın sәviyyәsini
mümkün xәrclәrin müxtәlif variantlarını•
әmәk mәhsuldarlığının artmasını
rәqabәtin kәskinlәşmәsini

bütün sadalananlar
idarә işçilәrinin әmәk haqqında, mühafizәyә görә, avadanlığın amortizasiyasına sәrf olunan itkilәr, kredit
faizinә görә

•
fәhlәlәrin әmәk haqqına, mühafizәyә, avadanlıqlara vә xammalın dәyәrinә sәrf okunan itkilәr
işçilәrin әmәk haqqına, avadanlığın aşınmasına, renta ödәnişlәrinә sәrf olunan itkilәr
xammala, elektron enerjisinә, rentaya, kredit faizinә sәrf olunan itkilәr

yanacaq
elektrik enerjisi
xammal•
hamısı doğrudur
heç biri doğru deyil

sabit vә dәyişәn mәsrәflәr
mühasibat mәsrәflәri•
iqtisadi mәsrәflәr
sabit mәsrәflәr
dәyişәn mәsrәflәr

hamısı düzdür
xammala, avadanlığa, әmәk haqqına sәrf olunan itkilәr
mәhsulun vahidinә sәrf olunan mühasibat xәrclәri
mәhsulun hәr bir vahidinә sәrf olunan sabit xәrclәr•
mәhsul vahidinә sәrf olunan iqtisadi mәsrәflәr

idarә işçilәrinin әmәk haqqı
istehsal hәcminin dәyişilmәsindәn asılı olmayaraq sәrf edilәn xәrclәr
istehsal hәcminin dәyişmәsi ilә dәyişәn xәrclәr•
aşkar vә mәxfi xәrclәr
istehsalın alternativ mәsrәflәri
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Firma haqqında әnәnәvi nәzәriyyә:

Aşağıdakılardan hansı kollektiv mülkiyyәt hesab olunur?

Mikroiqtisadiyyat – iqtisad elminin (iqtisadi nәzәriyyәnin) tәdqiqat obyektinә çevrilmәk üçün
hansı sәviyyәdә (çәrçivәdә) fәaliyyәt göstәrmәlidir?

Mikroiqtisadiyyatın subyektlәri:

Aşağıdakılardan hansı mikroiqtisadiyyatın predmetinә aid deyil:

Mikroiqtisadiyyat nәyi öyrәnir?

mühasibat mәnfәәti – iqtisadi mәnfәәt
ümumi gәlir – istehsal xәrclәri
ümumi gәlir – mövcud (xarici) xәrclәr•
ümumi gәlir – bütün resursların iqtisadi xәrclәri
gәlir hәddi – xәrc hәddi

son faydalılıq nәzәriyyәsi
firmanın fәaliyyәtinin idarә еdilmәsi
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması•
son hәdd xәrclәri nәzәriyyәsi
mеnеcеr nәzәriyyәsi

ictimai birliklәrin mülkiyyәti
sәhmdar cәmiyyәtin mülkiyyәti
icarә mülkiyyәti
paylı mülkiyyәt
ailә mülkiyyәti•

müәssisә vә firma•
ölkә
regional
milli
dünya

heç biri doğru deyil
ev tәsәrrüfatı, firma, bank, dövlәt•
müxtәlif tәşkilatlar, dövlәt orqanları
ayrıayrı insanlar, insan qrupları, tәşkilatlar
hamısı doğrudur

iqtisadi anlayış
iqtisadi davranış
iqtisadi subyektlәr
iqtisadi nemәtlәr
iqtisadi mәqsәdlәr•

yüksәk göstәricisi olan iqtisadiyyatı
tәsәrrüfat vahidi sәviyyәsindә iqtisadiyyatı•
dövlәt sәviyyәsindә tәşkil olunan iqtisadiyyatı
kiçik hәcmli iqtisadiyyatı
iri hәcmli iqtisadiyyatı
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Müәssisә fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsinin tәsәrrüfat daxili mexanizminә aid deyil:

Müәssisә fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsinin tiplәrinә aid deyil:

Ekonomiks termininin elmi ictimaiyyәt tәrәfindәn qәbul olunması bu ifadәnin kimin әsәrinin
adından istifadә olunması ilә baş vermişdir?

Şәxsi yardımçı tәsәrrüfatda yaradılan vә әhalinin şәxsi istehlakına natural şәkildә daxil olan
vәsaitlәrin dәyәrini әks etdirir:

Müxtәlif ölkәlәrdә vә әhali qrupları arasında gәlirlәrin bölgüsündәki bәrabәrsizliyi ölçmәk üçün
istifadә olunan әyri:

İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsinin hansı tiplәri var?

İqtisadiyyatın dövlәt tәrәfindәn idarәedilmәsinin hansı prinsiplәri vardır?

dotasiyalar•
marketinq
menecment
iqtisadi hәvәslәndirmә
firmanın strategiyası

hamısı düzdür
inzibati tip
bazar tipi
qarışıq tip
әnәnәvi tip•

BemBaverk
Jan Batist Sey
Con Stuart Mill
Alfred Marşal•
Con Meynard Keyns

natural gәlirlәr•
pul gәlirlәri
real gәlirlәr
şәxsi sәrәncamda qalan gәlirlәr
nominal gәlirlәr

Lorens әyrisi•
Laffer әyrisi
Filips әyrisi
Engel әyrisi
Lyukas әyrisi

qeyrimәrkәzlәşmә
mәrkәzlәşmiş planlaşma
dövlәt tәnzimlәnmәsi
mәrkәzlәşmiş planlaşma, dövlәt tәnzimlәnmәsi•
heç biri düz deyil

hәvәslәndirmә
mәcburetmә
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Hansı mülkiyyәt formasının yayılması ilә әlaqәdar firmanın menecer nәzәriyyәsi meydana
gәlmişdir?

Iqtisadi nәzәriyyәdә formalaşmış firma haqqında konsepsiyalar:

Firma nәzәriyyәsi hansı prinsiplәrә әsaslanır?

Aşağıdakı göstәrilәnlәrin hansı doğru deyil? Fyuçersbu:

Müәssisә әsas mәqsәd olaraq mәnfәәtin artırılması vә biznesin genişlәndirilmәsi fәaliyyәtini
özündә saxlayır. Bu hal aşağıda göstәrilәnlәrin hansı üçün xarakterikdir:

İstehsalçının (firmanın) tarazlığı qanunla müәyyәn edilir:

Firma sahibliyini saxlayır, әgәr:

maraqoyatma
inandırma•
yuxarıdakılardan hamısı düzdür

intellektual mülkiyyәt
bәlәdiyyә mülkiyyәti
kollektiv mülkiyyәt
kooperativ mülkiyyәt
sәhmdar cәmiyyәti•

tәmәrküzlәşmә indeksi
neoklassik, institusional, bixeviorist, tәkamül•
sahibkar, kapitalist, dövlәt, direktor
iqtisadi artım, mәnfәәtin maksimumlaşması
HerfindalXrişman indeksi

heç biri düz deyil
uzunmüddәtli dövrdә maksimal gәlir әldә etmәk
hәm qısa, hәm uzun müddәtli dövrdә maksimal gәlir әldә etmәk•
qısamüddәtli dövrdә maksimal gәlir әldә etmә
bütün cavablar düzgündür

bunların hamısı doğrudur
müәyyәn müqavilә bağlanmış vaxta әmtәәlәrin göndәrilmәsi
müqavilә bağlanan vaxtı qiymәtlәr üzrә tәyin olunmuş vaxta әmtәәlәrin ödәnilmә vә göndәrilmә müqavilәsi
müqavilәnin yerinә yetirilmәsi vaxtı qiymәtlәr üzrә müәyyәn tarixә әmtәәlәrin göndәrilmәsi vә ödәnilmәsi
haqqında müqavilә

•
müәyyәn tarixә sazişlәrin bağlanması vaxtı әmtәәnin göndәrilmәsi haqqında müqavilә

satışla mәşğul olan müәssisәlәr üçün
hamısı üçün•
ancaq xırda bizneslә mәşğul olan müәssisә üçün
ancaq iri müәssisә üçün
heç bir müәssisә üçün

bütün sadalananlar doğrudur
tәlәb vә tәklifin bәrabәrliyi
istehsalın maksimumlaşdırılması
istehsalın ölçülübbiçilәn hәddi mәhsuldar amillәrin bәrabәrliyi•
istehsal amillәri xәrclәrinin minimumlaşdırılması
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Xalis iqtisadi mәnfәәt:

Transaksion xәrclәr – mübadilә sahәsindә mülkiyyәt hüququnun ötrülmәsilә әlaqәdar xәrclәrdir?

Uzunmüddәtli dövrdә sabit xәrclәr dәyişilmәz qalır?

Gәlir effekti göstәrir ki:

Istehsal xәrclәri ilә mәnfәәt arasında hansı asılılıq mövcuddur?

Mәnfәәtin kütlәsi dәyişmәz qalsa, istehsal xәrclәri azalsa, mәnfәәt norması necә dәyişәr?

Mәnfәәt normasını bәrabәr paylarla artırdıqda, istehsal xәrclәri dәyişmәdikdә mәnfәәtin kütlәsi

tәlәb әyrisindәn irәli gәlәn qiymәti qormursa
qiymәti hәddi mәsrәflәr sәviyyәsindә tәyin edirsә
bazarda liderin qoyduğu qiymәt ardınca hәrәkәt edirsә
qiymәti orta dәyişәn mәsrәflәrin sәviyyәsindә tәyin edirsә
tәlәb әyrisindәn irәli gәlәn qiymәti qoyursa•

mühasibat mәnfәәti – istehsalın qeyrimövcud (daxili) xәrclәri
ümumi gәlir – istehsal xәrclәri
ümumi gәlir – mövcud xәrclәr•
ümumi gәlir – bütün resursların iqtisadi xәrclәri
gәlir hәddi – xәrc hәddi

bu xәrclәr sәrәncam vermәk sahәsindә mülkiyyәt hüququnun ötrülmәsidir
bu xәrclәr mübadilә sahәsindә mülkiyyәt hüququnun ötrülmәsidir•
bu xәrclәr istehsal sahәsindә mülkiyyәt hüququnun ötrülmәsidir
bu xәrclәr istehlak sahәsindә mülkiyyәt hüququnun ötrülmәsidir
bu xәrclәr istifadә etmәk sahәsindә mülkiyyәt hüququnun ötrülmәsidir

minimum әmәk haqqı yüksәldikdә sabit xәrclәr dәyişilmәz qalır
uzunmüddәtli dövrdә sabit xәrclәr dәyişilmәz qalır•
qısamüddәtli dövrdә sabit xәrclәr dәyişilmәz qalır
uzunmüddәtli dövrdә işçilәrin sayı dәyişilmәz qaldıqda sabit xәrclәr dәyişilmәz qalır
texnologiya dәyişilmәz qaldıqda sabit xәrclәr dәyişilmәz qalır

gәlir effekti yoxsulluğun azalmasını göstәrir
qiymәtlәrin aşağı düşmәsi ilә istehlakçıların nisbi varlanması baş verir•
gәlir effekti istehlakçıların varlanmasını göstәrir
gәlir effekti qiymәtlәrin aşağı düşmәsini göstәrir
gәlir effekti istehsalçıların gәlirlәrinin çoxalmasını göstәrir

daima dәyişәn asılılıq
heç bir asılılıq
tәrs mütәnasib asılılıq•
düz mütәnasib asılılıq
sabit asılılıq

bәrabәr paylarla azalmışdır
dәyişmәmişdir
qalxmışdır•
aşağı düşmüşdür
az miqdarda dәyişmişdir
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necә dәyişir?

Benqmarkinqinq devizi:

Firmanın xüsusi vasitәlәrini ayırd edin:

Aşağıdakılardan hansı I.Fişerin mübadilә düsturudur?

P > MC – bu şәraitdә istehsalı:

P kiçikdir MC – bu şәraitdә istehsalı:

Inhisarların yaranması sәbәblәri hansılardır?

qeyribәrabәr sürәtlә dәyişir
dәyişmir
azalır
bәrabәr paylarla artır•
bәrabәr paylarla azalır

“yaxşıdan pisә”
«pisdәn yaxşıya»
«yaxşıdan yaxşıya»•
«yuxarıdan aşağıya»
«aşağıdan yuxarıya»

mәnfәәt hesabına yaranan әmanәtlәr, aşınmalar üçün tәyin olunan pullar, sәhmlәrin vә istiqrazların satışından
daxil olan kapital

•
mәnfәәt hesabına yaranan әmanәtlәr
aşınmalar üçün tәyin olunan pullar
bank vә kommersiya kreditlәri
sәhmlәrin vә istiqrazların satışından daxil olan kapital

heç biri doğru deyil
M x P = V x Q
M x V = P x Q•
M x Q= P x V
M x V = P x V

düzgün cavab yoxdur
ixtisar etmәk
istehsalı genişlәndirmәk•
istehsalı azaltmaq
istehsalı tәmәrküzlәşdirmәk

istehsalı avtomatlaşdırmaq
istehsalı ixtisar etmәk•
istehsalı çoxaltmaq
istehsalı sabit saxlamaq
istehsalı hәrәkәt etdirmәk

dövlәtin iqtisadi siyasәti
iqtisadiyyatın inkişafı
sahibkarların gәlirlәrinin artması
alıcıların sayının artması
kapitalın tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi•
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Dövlәt hansı yolla inhisarların fәaliyyәtinә mane olur?

Azad rәqabәt mexanizminin başlıca müsbәt sәmәrәsi nәdә istifadә olunur?

Inhisarçılığın güclәnmәsi iqtisadiyyatın inkişafına necә tәsir göstәrir?

Hansı amil azad rәqabәtin zәiflәmәsini şәrtlәndirir?

Inhisar birliyinin belә forması yoxdur:

Bazarda alıcı vә satıcılar arasında iki növ mübarizә mövcuddur:

Inkişaf sәviyyәsinә görә bazarda yarışma bölünür:

•
iqtisadiyyatın әrazi quruluşunu tәkmillәşdirmәklә
bazarı tәnzimlәmәklә
qiymәtlәri tәnzimlәmәklә
antiinhisar siyasәti hәyata keçirmәklә•
iqtisadiyyatın sahә quruluşunu tәnzimlәmәklә

gәlirlәrin yenidәn bölgüsündә
istehlakın artmasında
istehsalın stimullaşdırılmasında•
müәssisәnin normal fәaliyyәtindә
dövlәtin gәlirlәrinin artmasında

mәhsul istehsalını artırır
müsbәt
mәnfi•
tәsir etmir
әmәk mәhsuldarlığını artırır

alıcıların davranışı
alıcıların sayının artması
mәhsulun miqdarının artması
iqtisadiyyatda inhisarçılıq•
dövlәtin iqtisadi siyasәti

sindikat
karter
firma•
trest
konqlomerat

rәqabәt vә inhisarçılıq uğrunda•
mülkiyyәt uğrunda
yüksәk qiymәtlәr uğrunda
aşağı qiymәtlәr uğrunda mübarizә
birbirindәn asılı olmamaq uğrunda

azad vә tәnzimlәnәn yarışma•
gizli yarışma
qara bazara keçid
nәzarәtdәn kәnar yarışma
tәnzimlәnmәyәn yarışma
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Antiinhisar qanunvericiliyi ilk növbәdә istiqamәtlәnib:

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı xalis rәqabәtin şәrti hesab edilmir:

Istehsal inhisarı:

Rәqabәtin tiplәri:

Reklam üçün yüksәk xәrclәr hansı rәqabәt quruluşuna xasdır?

Yaxın әvәzedicilәri olmayan әmtәәlәrin yalnız bir satıcı tәrәfindәn satıldığı bazar strukturu:

İstehsal funksiyası nә demәkdir?

rәqabәtlilik şәraitinin yaradılmasına•
ÜDM artırılmasına
tәlәbin artırılmasına
vergilәrin azaldılmasına
mәnfәәtin tәnzimlәnmәsinә

hamısı sәhvdir
firma bazara hakim deyil•
firma maksimum mәnfәәt almağa meyllidir
firma uzunmüddәtli vaxtda mәnfәәt ğötürür
hamısı düzdür

hamısı doğrudur
istehsalın әn uğurlu şәraitinin tәmin olunması
müәyyәn növ mәhsul istehsalının az sayda istehsalçıların әlindә cәmlәnmәsi•
daha uğurlu satış bazarını formalaşdırmaq
istehsalçı müәssisәlәrin birliyi

monopoliya
azad bazar rәqabәti
tәkmil vә qeyritәkmil rәqabәt•
duapoliya
inhisar rәqabәt

sahәdaxili rәqabәt
tәkmil rәqabәt
inhisarçı rәqabәt•
sağlam rәqabәt
haqsız rәqabәt

duopoliya
xalis inhisar•
inhisarçı rәqabәt
tәkmil rәqabәt
oliqopoliya

ÜMMun nominal hәcmi
әmәk vә kapital mәsrәflәrinin mәhsulun hәcminә tәsiri•
inflyasiya vә işsizliyin qarşılıqlı әlaqәsi
ÜDM vә milli gәlirin nominal hәcmi
xalis milli mәhsulun istehsalı amillәri
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İqtisadi şәraitdәn asılı olaraq istehsalın hәcminin dәyәrcә fәrqli templәrlә tәkrarlanması:

İqtisadi sistemin fәrqlәndirici meyarları hesab etmәk olar:

Qarışıq iqtisadi sistemin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

Sosial yönümlü bazar modeli digәrlәrindәn hansı әlamәtinә (xüsusiyyәtinә) görә fәrqlәnir?

Iqtisadi sistem nәzәriyyәsi kim tәrәfindәn işlәnib?

Iqtisadi sistem anlayışı altında:

A.Smit vә D.Rikardonun iqtisadi insan anlayışı nәyi ifadә edir?

ictimai tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
konyukturlu tәkrar istehsal•
tәnәzzüllü tәkrar istehsal

A+B•
resurslar üzәrindә mülkiyyәtin forması
koordinasiya mexanizminin növü
iqtisadi artımın tempi
işsizliyin sәviyyәsi

azad sahibkarlıq sisteminin onun әsasını tәşkil etmәsi
xüsusi mülkiyyәt
ictimai tәsәrrüfat sistemi
rәqabәt münasibәtinin yaradılması
dövlәt planlarının yerinә yetirilmәsi üçün müәssisәlәrin resurslarının mәrkәzlәşdirilmiş fondlaşdırılması•

dövlәt mülkiyyәtinin payının çoxluğuna
xüsusi mülkiyyәtin çox olmasına
sosial xәrclәrin qalıq xarakterindә olmasına
güclü sosial siyasәt sisteminә malik olmasına•
ümumi milli mәhsulda dövlәt büdcәsinin xüsusi çәkisinin az olmasına

A.Marşal
U.Rostou
K.Marks•
P.Samuelson
E.Sluçkim

hamısı doğrudur
birbiri ilә qarşılıqlı әlaqә vә tәsirdә olan istehsalçıların vәhdәti başa düşülür•
birbiri ilә qarşılıqlı әlaqә vә tәsirdә olan insanların istehsal prosesindә iştirakı başa düşülür
istehlak prosesindә insanların qarşılıqlı әlaqә vә münasibәtlәri başa düşülür
bütün ictimai iqtisadi formasiyalardakı әlaqә vә münasibәtlәr başa düşülür

şәxsin sәriştәliliyi
şәxsin maraqları•
gәlirin maksimumlaşdırpılması
әmәk bölgüsü
hamısı doğrudur
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D.Rikardonun iqtisad elminin metodologiyasına gәtirdiyi yenilik:

Merkantilistlәr sәrvәtin hansı yolla artırılmasını әsas götürürdülәr?

Insan üçün zәruri olan sәrvәtin yaradılması vә istifdәsi insan fәaliyyәtinin bütün sfеrası:

Tәlәbatın artması istеhlak üçün zәruri olan hәyat sәrvәtlәrinin hәcmini daim üstәlәyirbu:

İqtisadi faktların tәdqiqi әsasında nәzәri ümumilәşdirmәlәrin aparılmasıiqtisadi nәzәriyyәnin
hansı tәdqiqat metodudur:

Müәyyәn dәrkеtmә mәqsәdinә nail olmağı tәmin еdәn, rеal gеrçәkliyi araşdıran onun mahiyyәt
vә qanunlarını aşkara çıxaran:

Ekonomiksın inkişaf mәrhәlәlәrinә aid deyil:

eksperiment metodu
elmi abstraksiya
müqayisәli tәhlil metodu•
iqtisadi tәhlil metodu
statistikiqtisad metodu

xәrclәrin azaldılması
xarici investisiyaların artımı
ixracın idxaldan üstünlüyü•
idxalın ixracdan üstünlüyü
istehsalın üstünlüyü

hеç biri düz dеyil
iqtisad еlminin istitutisional nәzәriyyәsi
iqtisad еlminin obyеkti•
iqtisadi nәzәriyyәnin obyеkti
qеyriiqtisad еlminin nәzәriyyәsi

hamısı düzdür
әmәk bölgüsü qanunu
iqtisadi resursların mәhdudluğu qanunu•
tәlәb qanunu
tәklif qanunu

sintez
induksiya•
deduksiya
elmi abstraksiya
tәhlil

hamısı düzdür
qanun
mеtod•
tәhlil
mеtodologiya

ekonomiksın tәnqidiinstitusionalizm vә neoinstitusionalizm
neoklassik istiqamәt
keynisçilik vә onun tәkamülü
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İqtisadi nәzәriyyәnin predmetini daha dolğun sәciyyәlәndirәn tәrif:

Marksist yanaşmaya görә: qtisadi nәzәriyyәnin predmeti hesab etmәk olarmı?

Müasir iqtisad elminin çoxlu mәktәb vә istiqamәtlәri tәrәfindәn metodoloji әsas kimi istifadә
olunmuşdur:

Tәbiәt vә cәmiyyәt qanunlarının vәhdәti nәdәdir:

Maliyyә münasibәtlәri nәyi әks etdirir?

Geri qaytarılmaq şәrti ilә büdcәdәn müәssisә, tәşkilat vә idarәlәrә onların xәrclәrinin müәyyәn
hissәsini vә yaxud tam ödәnilmәsini tәmin etmәk üçün verilәn pul vәsaiti:

Tәqdim olunma xarakterinә görә kreditin növlәri:

monetarizm, tәklif iqtisadiyyatı
merkantilizm•

sәrvәt yaradan, istehsal sferasını öyrәnәn elmdir
insanların maddi vә mәnәvi tәlәbatlarının dinamikası haqqında elmdir
istehsal olunmuş nemәtlәrin istehsalı vә bölgüsünün meyarları haqqında elmdir
natural sәrvәtlәr haqqında elmdir
mәhdud iqtisadi ehtiyatlar şәraitindә insan cәmiyyәtinin inkişafının әn ümumi qanunları haqqında elmdir•

tәlәbatların sonsuzluğu
millәtin sәrvәti
istehsal münasıbәtlәri vә onların inkişaf qanunları•
tәsәrrüfat subyektlәrinin davranışı
ehtiyatların mәhdudluğu

faydalılıq hәddi nәzәriyyәsi•
keynsçi nәzәriyyә
neoklassik sintez nәzәriyyәsi
iqtisadi artım nәzәriyyәsi
iqtisadi rifah nәzәriyyәsi

daimi xarakter daşıyır
insanların fәaliyyәtindәn asılı deyillәr
insanların iqtisadi fәaliyyәti vasitәsilә tәzahür edir
tarixәn keçici xarakter daşıyır
obyektiv xarakter daşıyırlar•

pul vәsaitlәrinin dövlәtlә vәtәndaşları arasında bölgüsü
dövlәtlә müәssisәlәr arasında pul vәsaitlәrinin bölgüsü münasibәtlәrini
pul vәsaitlәri fondunun yaradılması, bölgüsü vә istifadәsi münasibәtlәrini•
dövlәt büdcәsinin gәlirlәri vә xәrclәri arasında olan münasibәtlәri
müәssisәlәrin pul vәsaitlәrinin yaradılması üzrә münasibәtlәri

büdcә dotasiyası
büdcә kәsiri
büdcә ödәnişi
büdcә maliyyәlәşdirilmәsi•
büdcә gәliri

dövlәtlәrarası, dövlәt, bank, kommersiya, istehlak krediti
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Hansı resurslar hesabına bank vәsaiti formalaşır?

Kreditlәşmә müddәtinә görә kreditin formaları:

Dövlәtin öz vәtәndaşlarına vә hüquqi şәxslәrinә borcu:

Mülkiyyәt formasına görә maliyyә sistemi:

Dövlәtin yerli büdcәlәrә vә hüquqi şәxslәrә maliyyә dәstәyinin formaları:

Aşağıdakılardan hansı kredit sisteminә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı kredit mexanizminin quruluşuna aid deyil?

dövlәtlәrarası, dövlәt, kommersiya istehlak krediti
dövlәtlәrarası, dövlәt, kommersiya, ipoteka krediti
dövlәtlәrarası, dövlәt, kommersiya, ipoteka, bank vә istehlak krediti•
dövlәtlәrarası, bank, dövlәt, kommersiya, ipoteka krediti

istiqamәtlәndirilmiş vә ya depozit hesabına
öz vәsaiti, cәlb olunan vәsaitlәr vә yönәldilmiş vә ya istiqamәtlәndirilmiş•
sosial vә ehtiyat kapitalları hesabına vәsait
bankın öz vәsaitlәri vә depozitlәr hesabına
depozitlәr vә cәlb olunan vәsaitlәr hesabına

uzunmüddәtli, uzunmüddәtli xüsusi, qısamüddәtli
qısamüddәtli, uzunmüddәtli xüsusi, ortamüddәtli
qısamüddәtli, ortamüddәtli xüsusi, uzunmüddәtli
qısamüddәtli, ortamüddәtli, uzunmüddәtli, uzunmüddәtli xüsusi•
qısamüddәtli xüsusi, ortamüddәtli, uzunmüddәtli

daxili borc•
qısamüddәtli borc
ortamüddәtli borc
uzunmüddәtli borc
heç biri düz deyil

heç biri düz deyil
tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi
әhalinin vә bank müәssisәlәrinin maliyyәsi
dövlәtin mәrkәzlәşdirilmiş maliyyәsi
dövlәt mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrin maliyyәsi, qeyridövlәt mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrin maliyyәsi•

gәlirlәr, büdcә ssudaları, subvensiya, subsidiya
gәlirlәr, dotasiyalar, subsidiyalar
büdcә ssudaları, xәrclәr, subvensiyalar
subvensiya, dotasiya, xәrclәr, büdcә ssudaları
büdcә ssudaları, dotasiya, subvensiya, subsidiya•

heç biri düz deyil
kredit hesablaşma münasibәtlәri
kreditlәşmәnin forma vә metodları
bank hesablarında vәsaitlәrin toplanması•
hamısı düzdür

heç biri düz deyil
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Büdcә sistemi vasitәsilә büdcәnin hansı funksiyaları reallaşır:

Maliyyә sisteminin subyektlәrinә görә formaları:

Aşağıdakılardan hansı pulkredit siyasәtinin ümumi metodlarına aiddir?

Beynәlxalq hesablaşmaların subyektlәri:

Müasir dövrdә kreditin aşağıdakı formalarından biri yanlışdır:

Kreditlәşmә üsuluna görә kreditin formaları:

Bankın öz müştәrisinә pula olan öhdәliyinin yerinә yetirilmәsi haqqında zәmanәt vermәsi:

kreditlәşmәnin obyektlәri
kredit planlaşması
bank hesablarında vәsaitlәrin toplanması•
hamısı düzdür

tәkrar istehsal, tәnzimlәyici
nәzarәtedici, hәvәslәndirici
hәvәslәndirici, bölüşdürücü
tәnzimlәyici, nәzarәtedici
bölüşdürücü, nәzarәtedici•

qeyridövlәt mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrin maliyyәsi
dövlәtin valyuta ehtiyatları
müxtәlif sәviyyәli büdcәlәr
sosial, әmlak vә şәxsi sığorta fondları
dövlәtin (mәrkәzlәşdirilmiş) maliyyәsi, tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi, әhalinin maliyyәsi•

faiz dәrәcәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
uçot (diskont) siyasәti
bank krediti әmәliyyatlarının likvidliyinin tәnzimlәnmәsi•
açıq bazarlarda әmәliyyatlar
hamısı düzdür

idxal vә ixrac edәnlәr, sahibkarlar
idxal edәnlәr, sahibkarlar
banklar, ixrac vә idxal edәnlәr•
beynәlxalq banklar
ixrac edәnlәr, fermerlәr

beynәlxalq kredit
dövlәt krediti
kәnd tәsәrrüfatı krediti
kommunal kredit
sәnaye krediti•

pul formasında, mәhsuldar formada
mәhsuldar formada
mәhsuldar formada, natural formada
pul formasında natural formada•
natural formada

bank zәmanәti•
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Aşağıdakılardan hansı kredit mexanizminin quruluşuna aid deyil?

Kredit siyasәti nәdir?

Aşağıdakılardan hansı kreditin mәnbәyinә aid deyil?

Dövlәt xәrclәrinin gәlirlәrdәn üstün artması:

Hansı müddәtdә dövlәt büdcәsinin tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi hәyata keçirilir?

Maliyyә sisteminin başlıca hәlqәsi:

Dövlәtә mәxsus olan, lakin büdcә sisteminә daxil olmayan maliyyә fondları:

•
bank öhdәliyi
bankın pul sәnәdi
bank aktivi
bank mәktubu

A,B düzdür
kreditlәşmәnin obyektlәri
kredit planlaşması
bank hesablarında vәsaitlәrin toplanması•
hamısı düzdür

maliyyә reformaları
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn faiz dәrәcәlәrinin müәyyәn edilmәsi
dövlәt tәrәfindәn pul tәdavülü әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsi
Milli Bank vә dövlәt tәrәfindәn pulkredit sferasında hәyata keçirilәn tәdbirlәr•
dövlәt reformaları

hamısı aiddir
amortizasiya yığımları
büdcә sisteminin vәsaitlәri
әhalinin gәlirlәri vә yığımları
müәssisәlәrin hesablaşma hesabındakı vәsait•

büdcә kәsiri•
büdcә tarazlığının pozulması
büdcә mәsrәflәrinin azalması
büdcә daxilolmalarının azalması
büdcә tarazlığının pozulması

büdcәnin müәyyәnlәşdirilmәsi
büdcәnin tәsdiq vaxtı
büdcәsinin planlaşdırılması
büdcә ili•
büdcәnin tәsdiqi

büdcәdәnkәnar dövlәt fondları
Mәrkәzi Bank
Maliyyә Nazirliyi
dövlәt müәssisәlәri
dövlәt büdcәsi•

büdcә profisiti
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Yerli özünüidarәetmә vә dövlәt orqanlarına mәxsus vәzifә vә funksiyaların yerinә yetirilmәsi
üçün lazım olan pul vәsaitlәrinin yığılması vә istifadә olunması formasıdır:

Dövlәt vә müәssisәlәr, müәssisәlәr, müәssisәlәr vә banklar sistemi, elәcә dә müәssisәnin daxili
iqtisadi subyektlәri arasında, dövlәt vә әhali arasında pul münasibәtlәridir:

Friksion işsizliyin sәviyyәsi necә ölçülür?

İş qüvvәsinin iştirak dәrәcәsi necә ölçülür?

İşsizliyin tәbii sәviyyәsi necә ölçülür?

büdcә xәrclәri
büdcә gәlirlәri
büdcә kәsiri
büdcәdәnkәnar dövlәt fondları•

dövlәt xәrclәri
dövlәt gәlirlәri
büdcә fondları
dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi
dövlәt büdcәsi•

maliyyә mexanizmi
mәqsәdli maliyyә resursları
xüsusi maliyyә fondları
maliyyәnin funksiyaları
maliyyә münasibәtlәri sistemi•

•

•
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Tam mәşğulluq nә demәkdir?

Uzunmüddәtli dövrdә iş qüvvәsinin tәrkibindә işsizlәrin payını ifadә edir:

İş qabiliyyәtinә malik olan әhalinin hәrәkәt dinamikası vә istehsal prosesindә ondan istifadә
xarakterini ifadә edәn qanun:

Sәmәrәli gözlәmә nәzәriyyәsi hansı iqtisadi siyasәti nәzәrdә tutmur?

ÜMMun (ümumi milli mәhsul) dinamikası vә mәcmu tәklif әyrisi cәmiyyәtdә nәyin hәcmi
haqda tәsәvvür yaradır?

İşsizliyin tәbii şәraiti üçün aşağıdakı hallar mümükündür:

•

yuxarıda göstәrilәnlәrin heç biri doğru deyil
bütün әmәk qabiliyyәtli әhali işlә tәmin edilmişdir
әmәk qabiliyyәti olan vә işlәmәk istәyәn hәr bir şәxs işlә tәmin olunmuşdur•
ölkәdә işsizliyin olmadığı bir dövr
yuxarıda göstәricilәrin hamısı doğrudur

cavablardan heç biri düz deyil
işsizliyin tәbii norması
işsizliyin tәbii sәviyyәsi•
tәbii özümәşğulluq
tәbii ikili mәşğulluq

istehsal potensialından tam istifadә qanunu
әhali mәskunluğu qanunu•
әhali artımı qanunu
tam mәşğulluq qanunu
işsizliyin tәbii sәviyyәsi qanunu

mәşğulluğun tәnzimlәnmәsini•
makro vә mikro iqtisadi әlaqәlәndirmәni
iqtisadi siyasәtin nәticәsinin dәyişmәsini
gözlәmәnin mümkün tәsirini
dövlәtin iqtisadiyyata mәhdud müdaxilәsini

cәmiyyәtdә xәrclәrin hәcminin dәyişmәsi haqda
cәmiyyәtdә mәşğulluğun hәcminin dәyişmәsi haqda•
cәmiyyәtdә işsizliyin hәcminin dәyişmәsi haqda
cәmiyyәtdә әmәk haqqının hәcminin dәyişmәsi haqda
cәmiyyәtdә gәlirlәrin hәcminin dәyişmәsi haqda

iqtisadiyyatda struktur işsizlik mövcuddur
iqtisadiyyatda tsiklik işsizlik mövcuddur

•
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İşsizlik haqqında mәlumat ona görә doğru deyil ki:

A. Lauqulerin Tәklif iqtisadiyyatı nәzәriyyәsi hansı problemin hәllini nәzәrdә tutmurdu?

Aşağıdakı amillәrdәn hansı tәlәb inflyasiyasını yarada bilәr?

Açıq inflyasiya hansı formalarda tәzahür edir?

İstehsal xәrclәrinin yüksәlmәsi ilә qiymәtlәrin artması nәticәsindә baş verәn inflyasiya:

Ev tәsәrrüfatının mәqsәdi:

Makroiqtisadi bazarları müәyyәnlәşdirin:

iqtisadiyyatda friksion vә struktur işsizlik mövcuddur•
iqtisadiyyatda işsizlәr yoxdur
yuxarıdakıların heç biri düz deyil

bütün cavablar sәhvdir
qismәn mәşğulluq mövcuddur
gizli iqtisadiyyat mövcuddur
tsiklik işsizlik mövcuddur
hamısı düzdür•

inflyasiyanın tәnzimlәnmәsi•
vergilәrin azaldılması
tәklifin stimullaşdırılması
büdcәnin sağlamlaşdırılması
sosial proqramların dondurulması

kommunal xidmәt qiymәtlәrinin artırılması
dövlәt büdcә kәsirinin artması•
neftin qiymәtinin artması
istehlaka meyllilik hәddinin azalması
әhalidәn tutulan gәlir vergisinin artırılması

heç biri düz deyil
qiymәt inflyasiyası vә gözlәmә adaptasiya olma inflyasiyası
sürüşәn inflyasiya vә xәrclәr inflyasiyası formasında
tәlәb inflyasiyası, xәrclәr inflyasiyası vә struktur inflyasiyası formasında•
hiper inflyasiya, tәklif inflyasiyası vә tәlәb inflyasiyası formasında

açıq inflyasiya
tәlәb inflyasiyası
xәrclәr inflyasiyası
tәklif inflyasiyası•
struktur inflyasiya

iş qüvvәsinin hәrәkәtinin maksimumlaşdırılması
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
faydalılığın maksimumlaşdırılması•
rentanın maksimumlaşdırılması
әmtәә vә xidmәtlәrin istehlakının maksimumlaşdırılması

tәlәb, tәklif, valyuta vә xidmәtlәr bazarı
әmtәә vә xidmәtlәr, maliyyә, iqtisadi resurslar vә valyuta bazarı•
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Istehlakın hәcminә tәsir edәn әsas amillәr:

İctimai tәkrar istehsalın nәticәsi:

İqtisadi şәraitdәn asılı olaraq istehsalın hәcminin dәyәrcә fәrqli templәrlә tәkrarlanması:

Cәmiyyәtin iqtisadisosial rifah halını әks etdirәn tәkrar istehsal:

Aşağıdakılardan hansılar ÜDMin xәrclәrә görә hesablanmasında nәzәrә alınmır?

Ölkәnin istehsalının inkişaf dәrәcәsini, onun әhalisinin rifah halını әn real müәyyәn edәn
göstәrici:

Mәcmu tәklif nәyin dәyәridir?

•
istehlak malları, istehsal vasitәlәri, xidmәtlәr vә maliyyә bazarı
qiymәtli kağızlar, istehlak malları vә xidmәtlәr bazarı
tәlәb vә tәklif, istehsal vasitәlәri, xidmәtlәr vә valyuta bazarı

gәlirin sәviyyәsi, alıcının zövqü, qiymәt
gәlirlәrin sәviyyәsi, qiymәtlәrin sәviyyәsi, psixoloji amil•
alıcının zövqü, psixoloji vә sosioloji amil
qiymәt, alıcının zövqü, gәlirlәrin sәviyyәsi
yığımın hәcmi, gәlirlәrin sәviyyәsi

istehsal olunmuş mәhsulun dәyәrcә ifadәsi
mәcmu mәhsul
mәcmu gәlir
mәcmu ictimai mәhsul
istehsalın milli hәcmi•

ictimai tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
konyukturlu tәkrar istehsal•
tәnәzzüllü tәkrar istehsal

geniş vә konyukturlu tәkrar istehsal
sadә geniş tәkrar istehsal
fәrdi vә ictimai tәkrar istehsal•
konyukturlu tәkrar istehsal
tәnәzzüllü tәkrar istehsal

hamısı düzdür
investisiya xәrclәri
dividendlәr
dövlәt xәrclәri
amortizasiya•

adambaşına düşәn ümumi milli mәhsul•
ümumi milli mәhsul
ümumi daxili mәhsul
xalis milli mәhsul
milli gәlir

düzgün cavab yoxdur

•
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İl әrzindә istehsal edilmiş mәhsulun dәyәrinin hәmin fondların orta illik dәyәrinә olan nisbәti:

İnvestisiya hәcmi ilә ÜDMin tempinin dәyişmәsi arasında nisbәt:

Gәlirin ödәnilmәsi ilә әlaqәli olmayan vәsait:

Xәrclәrburaxılış metodunun gәlirlәrxәrclәr metodu ilә müqayisәdә әsas mәsәlә onun
istiqamәtlәndirilmәsidir – bu:

Tәkrar hesablanmanı aradan qaldırmaq üçün:

Milli hesablar sistemindә (MHC) mülkiyyәtdәn gәlirlәr kateqoriyasına aid edilir:

әgәr potensial vә faktiki ÜDM birbilәrinә bәrabәrdirlәrsә, bu halda iqtisadiyyatda:

satışa tәqdim edilәn bütün son mәhsul vә xidmәtlәrin•
ümumi ictimai mәhsulun
ümumi daxili mәhsulun
hamısı düzdür

fond qalığı
amortizasiya
fond tutumu
amortizasiya norması
fondverimi•

investisiya riski
multiplikator
qiymәt indeksi
akselerator•
gәlirin ümumi sәviyyәsi

heç biri düz deyil
amortizasiya ayırmaları, biznesә görә dolayı vergilәr•
birbaşa vergilәr
transfert ödәmәlәr vә biznesә görә dolayı vergilәr
әmәk haqqına әlavәlәr vә amortizasiya ayırmaları

mәcmu mәhsulun artım tempidir
bu istehsalın mәhsuldarlığı vә hәm dә milli istehsalın tempidir
bu istehsalın fasilәsiz davamı vә yığımıdır
ancaq tәkcә son deyil, hәm dә milli istehsalın ümumi nәticәsidir•
bu istehsal proporsiyası vә onlar arasındakı nisbәtdir

heç biri düz deyil
bütün ictimai mәhsulun ümumi mәblәği kimi
mövcud mәhsulların satış qiymәti ilә aralıq mәhsul satışından alınan fәrq
istehlak fondu ilә yığım fondu arasındakı fәrq kimi
ümumi mәhsulla aralıq mәhsulun fәrq kimi hesablanan son ictimai mәhsul•

xirda sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti
qeyrikorporativ sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti•
koorporativ sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti
xüsusi sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti
korporativlәrin mәnfәәti



05.01.2016

66/104

441

442

443

444

445

446

Mövcud bazar qiymәtlәri ilә hesablanan ÜMM (ümumi milli mәhsul) necә adlanır:

Bütün iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәtinin ümumilәşmiş nәticәsinin predmeti hansı yanaşma üsulu
vasitәsilә öyrәnilir?

İqtisadi inkişaf sәviyyәsinә görә milli iqtisadiyyat:

Müәyyәn bir dövr әrzindә cәmiyyәtin yaratdığı maddi nemәtlәrin mәcmu dәyәri:

Xammal resursları hansı qrupa bölünür:

İstehsal proseslәrinin daimi bәrpası vә tәkrarlanması:

hamısı düzdür
tsiklik işsizlik yoxdur•
işsizliyin tәbii sәviyyәsi mövcuddur
friksion işsizlәr var
struktur işsizlәr var

xalis milli mәhsul
real ÜMM
nominal ÜMM•
ÜMM deflyatoru
qiymәt indeksi

dünya iqtisadiyyatı
makroiqtisadi•
mikroiqtisadi
mezoiqtisadi
meqoiqtisadi

asılı, inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat
asılı vә inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat
zәif vә yarımasılı inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat
zәif inkişaf etmiş vә inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat•
asılı vә zәif inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat

ümumi gәlir
ümumi ictimai mәhsul•
ümumi milli mәhsul
ümumi daxili mәhsul
ümumi daxili investisiya

tükәnәn vә tәkrar istehsal olunan resurslara
tükәnәn vә yenilәşәn resurslara•
tükәnmәz resurslara
tükәnmәz vә tәkrar istehsal olunan resurslara
tәkrar istehsal olunan vә bәrpa olunan resurslara

üç bәnd düzdür
tәkrar istehsal•
fәrdi tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal
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İstehsalın dәyәrcә әvvәlki hәcmdә tәkrarlanması:

İstehsalın dәyәrcә daim genişlәnәn hәcmdә tәkrarlanması:

İctimai istehsalın daim tәkrarlanan әlaqә vә axın formasında yenidәn bәrpası vә tәkrarlanması:

İl әrzindә istehsal edilmiş mәhsulun dәyәrinin hәmin fondların orta illik dәyәrinә olan nisbәti:

İl әrzindә istehsal vә istehlak edilmiş әmtәә vә xidmәtlәrin dәyәri:

Qәrb iqtisadi әdәbiyyatında ÜMM strukturu elementlәrindәn biri sәhvdir:

Milli gәlirdәn şәxsi gәlirlәrә keçәrkәn hansılar nәzәrә alınmır?

fәrdi tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal•
konyukturlu tәkrar istehsal
tәnәzzüllü tәkrar istehsal

fәrdi tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal•
konyukturlu tәkrar istehsal
tәnәzzüllü tәkrar istehsal

intensiv tәkrar istehsal
ictimai tәkrar istehsal•
fәrdi tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal

fond qalığı
amortizasiya
fond tutumu
amortizasiya norması
fondverimi•

İG (izafi gәlir)
XMM (xalis milli mәhsul)•
ÜMM (ümumi milli mәhsul)
MG (milli gәlir)
XG (xalis gәlir)

әlavә xәrclәr
istifadә olunan xәrclәr
amillәr üzrә xәrclәr
әhali xәrclәri•
sahibkarların gәliri

dolayı vergilәr
transfert ödәmәlәri
müәssisәlәrdәn tutulmuş vergilәr
fәrdi vergilәr•
sosial sığorta ödәmәlәr
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Ümumi daxil mәhsul hansı qiymәtlәrlә ölçülür?

Makroiqtisadi subyektlәrin müәyyәnlәşdirilmәsinin әsas kriteriyasi spesifik roldur ki, onlardan
hәr biri iqtisadi fәaliyyәtin tәşkilindә öz rolunu yerinә yetirir. Bu subyektlәrә aiddir:

әmtәәlәrin satışından әldә edilәn pul vәsaiti ilә hәmin әmtәәlәrin satınalınma qiymәtlәrinin cәmi
arasındakı fәrq:

Aşağıdakı tәriflәrdәn hansı tәlәbatı xarakterizә etmir:

Aşağıdakı tәriflәrdәn hansı mütlәq maksimum tәlәbata aiddir:

Müasir insan tәlәbatının piramidasının başında nә durur:

İstehsal imkanları nәdir?

istehsalçı vә istehlakçı qiymәti ilә
müqayisәli qiymәtlәr ilә
istehsalçı qiymәtlәri ilә
bazar qiymәtlәri ilә•
istehlakçı qiymәtlәri ilә

xarici, sahibkar vә aksioner sektor
xarici sektor, sahibkarlıq, dövlәt vә ev tәsәrrüfatı sektoru•
ev tәsәrrüfatı, firma vә dövlәt sektoru
xarici, dövlәt, aksioner vә sahibkarlıq sektoru
xarici, ev tәsәrrüfatı, dövlәt sektoru

ümumi xәrc]
ümumi gәlir•
ümumi tәlәbat
ümumi satış hәcmi
ümumi mәhsul

sәrvәrin müxtәlif elementlәrinin sәrfinә arzu yaxud zәrurәtdir
hәyat fәaliyyәtini saxlamaq, bütünlükdә şәxsiyyәtin vә cәmiyyәtin inkişafı üçün zәruri şeylәrә ehtiyacdır
hәyatın obyektiv zәruri şәrtidir
insanların şeylәr dünyasına münasibәtidir
insan әmәyi ilә yaradılan istehsal vasitәlәri vә istehsal şeylәridir•

hәr bir insanın zәruri hәyat sәviyyәsini tәmin edәn tәlәbatdır
istehsalın vә elmitexniki tәrәqqinin nail olunmuş sәviyyәsindә tәlәbatın ödәnilmәsidir
istehsalın son imkanlarına istiqamәtlәnәn tәlәbatdır•
ümumi mәnafelәr prinsipi üzrә birlәşәn insanların tәlәbatıdır
insanların tәhsilә, mәdәniyyәtә, dincәlmәyә, yaradıcılığa cәhdinin tәmin edilmәsidir

özünü reallaşdırmağa tәlәbat insanın qabiliyyәtlәrinin vә imkanlarının tәkmillәşdirilmәsi•
sosial tәlәbat insanlarla ünsiyyәt, dostluq, sevgi vә s. tәlәbat
fizioloji tәlәbat yemәyә, suya, paltara, mәnzilә vә s. tәlәbat
tәhlükәsizliyә tәlәbat xarici düşmәnlәrdәn, cinayәtkarlardan, yoxsulluqdan müdafiә, xәstәlik zamanı kömәyә
tәlәbat
hörmәtә vә nәvazişә olan tәlәbatdigәr insanlar tәrәfindәn hörmәt

bunların hamısı doğridir
istehsal proseslәrinin yerinә yetirilmәsinin üsul vә vasitәlәri haqqında biliklәrin mәcmusudur
mәhduddur vә tәkrar istehsal olunmayan resursdur

•
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Nemәt nәdir?

Nemәtin resurstutumluğu dedikdә nә başa düşülür:

Cәmiyyәtin tәlәbatı sonsuzdur, әmtәә vә xidmәtlәrin istehsalı üçün zәruri resurslar mәhduddur.
Bu ziddiyyәt necә hәll olunur:

İstehsal imkanları әyrisindә mәhsullardan birinin istehsalının artmasına uyğun olaraq:

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

İqtisadi tәlәbatlar bunlardır:

Resurs mәhfumunun hansı tәrifi daha dәqiqdir:

resurslardan tam istifadә şәraitindә mәhsul buraxılışının әn yüksәk hәcmidir•
idarәetmәdә iqtisadi qәrarların müәyyәn edilmәsi vә tәhlili prosesindә istifadә olunan mәlumatlardır

bunların hamısı doğrudur
istehsal prosesindә istifadә olunan bütün tәbii resurslardır
yeni predmetlәr yaratmır, lakin insanlara fayda verir, onların tәlәbatını ödәyir
hәyatın obyektiv zәruri şәrtidir
insanların bilavasitә vә yaxud dolayı yolla tәlәbatını ödәyәn, fayda vә rahatlıq gәtirәn mәhsuldur•

bunların hamısı doğrudur
nisbәtәn mәhdud miqdarda istehsal olunan nadir nemәtlәr
istehsal amillәrindәn istifadә vә onların yaradılması prosesi•
insan әmәyi ilә yaradılan mәhsullar
faydalılıq vasitәsilә insanların tәlәbatının ödәnilmәsi prosesi

iqtisadiyyatın açıqlıq dәrәcәsi ilә
tәlәbatın artması qanunu ilә
iqtisadi seçim yolu ilә•
qәnaәt yolu ilә
iqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsi yolu ilә

hamısı düzdür
o biri mәhsulun istehsalı aşağı düşür•
o biri mәhsulun istehsalı artır
o biri mәhsulun istehsalının hәcmi sabit qalır
heç biri düz deyil

yalnız başqa ölkәlәrlә ticarәtin artırılması әldә oluna bilәr
istehsal oluna bilmәz
mümkün ehtiyatları artırmaqla istehsal oluna bilәr
mümkün ehtiyatları artırmaqla istehsal oluna bilmәz
ehtiyatların yenidәn bölgüsü ilә istehsal oluna bilәr•

bütün cavablar doğrudur
maddi nemәtlәr vә xidmәtlәrin alınması yolu ilә ödәnilә bilәn tәlәbatlar•
insan üçün zәruri olan nemәtlәr
tәbii resurslar, kapital vә әmәk
insanın bütün tәlәbatları

heç biri doğru deyil

•
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әvәzetmә efekti göstәrir ki, qiymәtlәrin dәyişmәsi ilә alıcının istehlakının quruluşunda dәyişlik
baş verir?

Bütün istеhsal amillәrinin sәmәrәlliyini özündә әks еtdirәn, istеhsal amillәrinin komplеks
göstәricisi:

Istеhsal amillәrindәn birinin qiymәti dәyişәrsә nә dәyişәr?

İstehsal imkanları әyrisindә ehtiyatların tam istifadә olunmasını göstәrәn:

İstehsal sәmәrәlidirәgәr:

İqtisadi maraq:

nemәtlәrin yaradılmasında istifadә olunan bilәn istehsal amillәridir•
insan kapitalı, torpaq, texnologiyadır
torpaq, әmәk vә kapitaldır (insan vә pul)
istehsal prosesindә iştirak etmәyә hazır olan insanlardır

әvәzetmә effekti bazara daxil olan hәm istehsalçıların, hәm dә istehlakçıların sayının artmasını göstәrir
әvәzetmә effekti qiymәtlәrin dәyişmәsi ilә istehlakın quruluşunda dәyişiklik baş verir•
әvәzetmә effekti istehsalın strukturundakı dәyişikliyi göstәrir
әvәzetmә effekti bazara daxil olan istehsalçıların sayının çoxluğunu göstәrir
әvәzetmә effekti bazara daxil olan istehlakçıların sayının çoxluğunu göstәrir

әmәk haqqı
gәlir
rеnta
mәnfәәt•
faiz

dәyişәn xәrclәr
istеhsal xәrclәri
daxili xәrclәr
xarici xәrclәr
orta xәrclәr•

bütün cavablar doğru deyil
istehsal imkanlarından kәnarda yerlәşәn nöqtәdir
istehsal imkanları daxilindә yerlәşәn nöqtәdir
istehsal imkanları әyrisinin üzәrindә yerlәşәn nöqtәdir•
bütün cavablar doğrudur

tәbii resurslardan tam istifadә olunması tәmin olunub
әmәk resurslarından tam istifadә olunması tәmin olunub
bütün resurslardan tam istifadә edilib•
istehsal resurslarından tam istifadә olunub
istehsal amillәrinin mәhsuldarlığının azalması qanunu istehsalda fәaliyyәt göstәrir

cavablar doğru deyil
iqtisadi münasibәtlәr formasıdır
mәnimsәmә ilә әlaqәdardır•
tәlәbatların ödәnilmәsi ilә bağlıdır
bütün cavablar düzgündür
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әmәk predmetlәri bunlardır:

Institutsional iqtisadiyyat nәdir?

Institusional baxımından formal qanunlar vә qеyriformal qaydalar hansılardır?

Iqtisadi agentlәr arasında iqtisadi nemәtlәrin, hәr şeydәn әvvәl iqtisadi resursların
mәnimsәnilmәsi üzrә münasibәtlәr:

Xüsusi mülkiyyәtaşağıdakılardan hansının üzәrindә vәtәndaşların hüququnun
möhkәmlәndirilmәsi formasıdır?

Azәrbaycanda özәllәşdirmәnin başlıca mәqsәdlәri hansılardır:

Qiymәtli kağızların buraxılması vә satılması yolu ilә formalaşan mülkiyyәt:

әmәk haqqı, alәtlәr
alәtlәr, mexanizmlәr, maşınlar, avtomatlar
tәbiәtin verdiyi faydalı qazıntılar
binalar, yollar, kanallar
emal olunmaq üçün nәzәrdә tutulmuş xammal•

bunların hamısı doğrudur
sosial cәrәyandır
qlobal problеmdir
formal vә qеyriformal qaydaların mәcmusudur•
standart mәhdudiyyәtdir

konstitutsiya qanunvеricilik, mülkiyyәt hüqüqü, әnәnәlәr, adәtlәr, әxlaqi qaydalar•
transaksion xәrclәr konsеpsiyası
mübadilәnin şәxslәndirilmәsi
itgilәri minimumlaşdırmaq
ictimai rifah uyğunsuzluğu

sahibkar mәnfәәti
mәnimsәmә
mülkiyyәt hüququ•
istifadә etmә
sahibkarlıq qabiliyyәti

hamısı doğrudur
hәr hansı әmlaka yiyәlәnmәk vә tәtbiq etmәk
hәr hansı әmlakdan istifadә etmәk vә onunla әlaqәdar sәrәncam vermәk
hәr hansı әmlakın istifadәsi vә onunla әlaqәdar sәrәncam verilmәsi
hәr hansı әmlakla әlaqәdar sahibolma, istifadә vә sәrәncam vermә•

bütün cavablar doğru deyil
tәsәrrüfat subyektlәri üçün xüsusi mülkiyyәt vә sәrbәst rәqabәt prinsiplәri әsasında özüözünü tәnzimlәyәn
bazar iqtisadiyyatı mühitinin yaradılması
xalq tәsәrrüfatı strukturunun bazar iqtisadiyyatının tәlәblәrinә uyğun olaraq yenidәn qurulması
milli iqtisadiyyata investisiyaların, o cümlәdәn xarici investisiyaların cәlb edilmәsi
bütün cavablar doğrudur•

çek
sәhmdar cәmiyyәti•
order
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İcarәdarın hüquqlarına aid deyil:

Universitetdә tәlәbәlәrin tәhsil almasının qiymәtliliyi әks olunur:

Tәlәbatların dinamikasını öyrәnmәk üçün istehlak predmetlәri hansı qrupa bölünür:

Nemәtlәrin mәhdudluğunun sәbәbi nәdir?

İqtisadi fәaliyyәt dedikdә nә başa düşülür:

İstehsal imkanları әyrisinin iki mәhsulun müxtәlif kombinasiyalarını göstәrәn hala uyğundur:

Alternativ xәrclәrin artması qanunun fәaliyyәt göstәrmәsi üçün istehsal imkanları әyrisinin
forması necә olmalıdır?

kredit kartı
elektron pullar

bütün cavablar doğrudur
icarәyә götürülmüş әmlaka sahibolma
icarәyә götürülmüş әmlakın özәllәşdirilmәsi•
icarәyә götürülmüş әmlakdan istifadә etmә
icarәyә götürülmüş әmlakda sәrәncam vermә

bütün cavablar doğrudur
tәqaüdün miqdarı
tәhsili ataraq, işlәyәrәk әldә edәcәk maksimum әmәk haqqı•
orta statistik mütәxәssisin tәhsilinә dövlәtin xәrclәri
tәlәbәnin saxlanılmasına valideynlәrin çәkdiyi xәrclәr

bütün cavablar sәhvdir
sәnaye mәmulatları
әrzaq әmtәәlәri
uzunmüddәtli istifadә olunan nemәtlәr
bütün cavablar doğrudur•

bütün cavablar sәhvdir
tәbii qüvvәlәrin nәticәsi (nadir qiymәtli metallar)
ictimai şәrait
fәrdlәrin tәlәbatlarının nisbi sonsuzluğu
bütün cavablar doğrudur•

bunların hamısı doğrudur
iqtisadiyyatda sәrbәst fәaliyyәt göstәrәn müxtәlif vahidlәrin tәcәssümü
mövcud iqtisadi subyektin qәbul etdiyi müәyyәn qәrarların hәyata keçirilmәsi•
insanların tәhsilә, mәdәniyyәtә, dincәlmәyә, yaradıcılığa vә s. cәhdinin tәmin edilmәsi
insanların yemәyә, geyimә, mәnzilә vә s. fiziki tәlәbatlarının ödәnilmәsi

ehtiyatların qismәn istifadә olunması
әmәk resurslarından tam istifadә olunmaması
dәyişmәz texnologiya vә mövcud ehtiyatların tam istifadә edilmәsi•
tәtbiq olunan ehtiyatların kәmiyyәtinin dәyişmәsi
tәtbiq olunan ehtiyatların kәmiyyәtinin dәyişmәmәsi

heç biri doğru deyil
qabarıq•
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Aşağıdakılardan istehsal funksiyasının elementi olmayanı göstәrin:

Nemәtlәrin dairәvi hәrәkәti necә baş verir?

Institusional istiqamәtin iqtisadi tәhlilinin predmetini nә tәşkil edirdi?

Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının hansı maddәlәrindә mülkiyyәt hüququ tәsbit edilib?

Dövlәtsizlәşdirmә – bu:

Özәllәşdirmә – bu:

әgәr hәr binanı bir mülkü icarәyә götürürsә, onda icarәçi:

•
düz
batıq
hәr hansı

ETT
әmәk
kapital
maliyyә•
texnologiya

istehsal, istehlak, sәrәncam, mәnimsәmә
istehsal, bölgü, mübadilә, istehlak•
istehsal, mәnimsәmә, bölgü, istifadә
mübadilә, istehlak, nemәt, istehsal
istehsal, mübadilә, bölgü, ehtiyac

iqtisadi vә qeyriiqtisadi amillәr•
istehsal dairәsi
istehsal vә tәdavül dairәsi
tәdavül dairәsi
mikroiqtisadiyyat

26 vә 30cu bәndlәrindә
29 vә 30cu bәndlәrindә•
27 vә 31ci bәndlәrindә
26 vә 32ci bәndlәrindә
25 vә 31ci bәndlәrindә

bütün mülkiyyәt formalarından eyni dәrәcәdә istifadә olunmasıdır
inzibati idarәetmә funksiyasını tamamilә müәssisә vә birliklәrә vermәkdir•
sosialiqtisadi problemlәrin hәll edilmәsinin әsasıdır
dövlәt mülkiyyәtini saxlayaraq mәrkәzi idarәetmә sistemindәn demokratik idarәetmә modelinә keçiddir
dövlәtin iqtisadi sahәdәn tam tәcrid olunmasıdır

dövlәt mülkiyyәtinin xüsusi mülkiyyәtә verilmәsidir•
dövlәtsizlәşdirmә ilә üstüstә düşәn prosesdir
xarici kapitalın ölkәyә axınıdır
investisiya qoyuluşunu sürәtlәndirmәkdir
müxtәlif tәsәrrüfat formalarının yaranmasıdır

bütün cavablar düz deyil
potensial mülkiyyәtçi hesab olunur
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İqtisadi model sәciyyәlәnә bilәr, bu hesabla ki:

Mülkiyyәt:

Mülkiyyәt hüququ:

Azәrbaycanda iri müәssisәlәrin özәllәşdirilmәsi üçün zәruri şәrt nәdir:

İstehsal ayrıca fәrdin maraqlarında hәyata keçirilәrsә, bu:

Kooperativ mülkiyyәt nәyin hesabına yaranır:

Engel qanununa әsasәn insanların hәyat sәviyyәsi yüksәk olduqca:

mülkün istehlak dәyәrinә sәrәncamçı olur
mülkün bütün dәyәrlәrinin sәrәncamçısıdır (onu sata bilәr, yaxud bağışlaya bilәr)•
mülkün sahibi hesab olunur

hökümәtin iqtisadi üsulların tәtbiqi ilә•
tәsәrrüfat forması ilә
dövlәtin iqtisadi rolu ilә
mülkiyyәt formasının olması ilә
iqtisadi sistemdә bazarların rolu vә yolu ilә

muzdlu әmәkdir
insanların әşyaya münasibәtidir
әşyanın özüdür
әşyaların mәnimsәnilmәsi ilә әlaqәdar insanların birbirinә münasibәtlәridir•
әşyanın icarәyә verilmәsidir

nemәtin mәhv edilmәsi hüququ
nemәt üzәrindә müstәsna fiziki nәzarәt hüququdur
nemәtlәrin istifadә olunmasında әldә olunan nәticәlәrә sahib olmaq hüququdur
nemәtin kim vә necә istifadә etmәsi qәrarını qәbul etmәk hüququdur
bütün cavablar doğrudur•

hәmin müәssisәlәrdә invertarlaşmanın hәyata keçirilmәsi
onların әvvәlcәdәn sәhmdar cәmiyyәtә çevrilmәsi•
onların ixtisaslaşdığı fәaliyyәt növünün müәyyәnlәşdirilmәsi
onların dinamik inkişafının tәmin edilmәsi
hәmin müәssisәlәrin fәaliyyәtinin rentabelliyinin müәyyәnlәşdirilmәsi

kooperativ mülkiyyәtidir
kollektiv mülkiyyәt vә kollektiv mәnimsәmәdir
sәhmdar mülkiyyәtidir
xüsusi mülkiyyәt vә xüsusi mәnimsәmәdir•
ictimai mülkiyyәt vә ictimai mәnimsәmәdir

sәhmlәrin satılması
dövlәt әmlakının alınması
әmәyin vә vasitәlәrin birlәşmәsi•
istehsal vasitәlәri
әmәk alәtlәri

bunların hamısı doğrudur
onların әrzaq mәhsullarına mәsrәflәri nisbәtәn azalır•
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Aşağıda sadalananlardan hansı biznesin tәrkib hissәsinә daxildir:

İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin iqtisadi metodunun formaları:

C.M.Keynsin makroiqtisadi tәnzimlәmә nәzәriyyәsinin әsasını nә tәşkil edir?

әmәk haqqı, pul vә natural formada haqq, silahlı qüvvәlәrin, işçilәrin pul vә natural formada
aldıqları haqq, sosial sığorta vә başqa mәqsәdlәr üçün sahibkarların ayırmaları:

Bir mәşğul olana vә ya әhalinin adambaşına düşәn gәlirlәrin sәviyyәsindәki fәrq:

İqtisadiyyata dövlәtin müdaxilәsi aşağıdakı problemlәrdәn hansının ilk növbәdә hәlli üçün
vacibdir?

C.M.Keyns bazar konsepsiyasında tәnzimlәmә siyasәt kimi nәyi әsas hesab etmişdir?

•
onların әrzaq mәhsullarına mәsrәflәri nisbәtәn artır
geniş istehlak olunan sәnaye mәmulatlarına tәlәb nisbәtn azalır
yüksәk keyfiyyәtli әmtәәlәrin alınması әhәmiyyәtli dәrәcәdә azalır

nazirlik qulluqçusu
fiziki şәxsin şәxsi istehlakı üçün xәrclәnәn bankdakı cari hesabı
sәhm sahibi•
dövlәt tәhsil müәssisәlәrinin professormüәllim heyәti
Hәsәnovlar ailәsinin büdcәsi

mәqsәdli vә dolayı
mәqsәdli vә mәcburi
inzibati vә birbaşa
birbaşa vә dolayı•
inzibati vә dolayı

gәlirlәrin artırılması
tәlәbin stimullaşdırılması•
sәmәrәli tәklif
vergi dәrәcәlәrinin artırılması
gәlirlәrin artırılması

mәşğulluqdan gәlir•
özümәşğulluqdan gәlir
mülkiyyәtdәn gәlir
transfer gәlirlәr
real gәlirlәr

gәlirlәrin differensiyası•
sәrәncamda qalan gәlir
nominal hesablanmış әmәk haqqı
nominal gәlir
real gәlir

azad rәqabәtin tәmini
inhisarçılığın qarşısının alınması
inflyasiyanın güclәnmәsinә yol vermәmәk
işgüzar fәallığı tәmin etmәk•
yuxarıdakılardan hamısı düzdür
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Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi mәqsәdlәrinә aid deyil:

Dövlәt xәrclәri vә vergi ilә bağlı tәnzimlәmә sistemi:

Mövcud sosialiqtisadi sistemi tәsәrrüfatçılıq şәraitinә uyğunlaşdırmaq mәqsәdilә sәlahiyyәtli
dövlәt strukturları tәrәfindәn mәqsәdyönlü vә mәrkәzlәşdirilmiş qaydada hәyata keçirilәn
qanunvericilik, icra vә nәzarәt xarakterli tәdbirlәr sistemi:

İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi mәsәlәlәrindә keynsçilәrin fikri fәrqlidir vә üç әsas cәrәyana
bölünür – onları müәyyәnlәşdirin:

İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin metodları:

İnflyasiya tempini hesablamaq üçün hansı qiymәt indeksi daha xarakterikdir?

qiymәt siyasәti
pulkredit siyasәti
sosial siyasәt
xarici ticarәt siyasәti
büdcәvergi siyasәti•

istehlakın artımı
istehsal vasitәlәrinin inkişafının üstün artımı•
iqtisadi sabitlik
iqtisadi müvazinәt
iqtisadi artım

iqtisadi tәnzimlәmә siyasәti
maliyyә siyasәti
fiskal siyasәt•
pulkredit siyasәti
dövlәt siyasәti

hamısı düzdür
dövlәtin iqtisadi siyasәti
dövlәt proqramlaşdırılması
iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi•
iqtisadiyyatın dövlәt planlaşdırılması

konservativ, marjinal vә neoklassik
solçular (liberal), klassik vә neoklassik
solçular, marjinal vә neoklassik
solçular (liberal), konservativ vә neoklassiklәr•
konservativ, klassik vә neoklassik

dolayı vә mәcburi
mәqsәdli vә inzibati
rәqabәtqabiliyyәtlilik vә inzibati
inzibati vә iqtisadi•
mәcburetmә vә iqtisadi

heç biri doğru deyil
istehsal vasitәlәri indeksi
istehslak vasitәlәri indeksi
real ümumi mәhsul indeksi•
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İşsizliyin iş qüvvәsinә faizlә olan nisbәti:

İstehsalın durğunluğu zamanı baş verәn işsizlik:

İnstitusional әhali göstәricisi, iş qüvvәsi tәrkibinә daxil olmayan mәşğul, işsizlәrin sayı nәyi
xarakterizә edir?

Amerikan iqtisadçısı A.Oukenin hesablamasına görә faktiki işsizlik mәşğulluğun tәbii
sәviyyәsindәn 1% olunması, bu ÜDMun hәcminin aşağıdakı qәdәr itirilmәsidir:

İş axtarmaqla, iş yeri gözlәmәklә vә yaxın gәlәcәkdә işlә tәmin olunan әmәk qabiliyyәtli adamlar
aiddir:

İşsizlik nәticәsindә potensial әmtәә vә xidmәtlәrin itkisinin hesablanması kimin işlәdiyi qanuna
әsasәn hәyata keçirilir?

İş qabiliyyәtli әhalinin hәrәkәtini vә istifadәsini xarakterizә edәn qanun necә adlanır?

hamısı düzdür

işsizlik norması•
işsizliyin kәmiyyәti
işsizliyin әyrisi
işsizliyin sәviyyәsi
işsizlik

axıcı işsizlik
xroniki işsizlik
struktur işsizlik
tsiklik işsizlik•
gizli işsizlik

işlәmәyәn işçilәrin sayını
işsizliyi
mәşğulluğuişsizliyi•
әmәkqabiliyyәtli әhalini
işlәk insanların sayını

3,5%
1,5%
2%
2,5%•
3%

tsiklik işsizliyә
friksion işsizliyә•
struktur işsizliyә
institutsional işsizliyә
tәbii işsizliyә

amerikan alimi P.Samuelson
amerikan alimi X.Berner
amerikan alimi A.Ouken•
amerikan iqtisadçısı M.Fridmen
ingilis iqtisadçısı A.Filiks
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İstehsalın durğunluğu zamanı baş verәn işsizlik:

Mövsümi işsizlik hansı növ işsizlik daxilindә öyrәnilir?

Aşağıdakılardan hansılar inflyasiyanın sosialiqtisadi nәticәlәrinә daxildir?

Gözlәnilәn inflyasiya:

İnflyasiyanın tam mәzmunu özünü aşağıdakılardan hansında әks etdirir?

İnflyasiyanın mövcudluğunu vә sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәn vacib, mühüm iqtisadi göstәrici:

әhalinin hәrәkәt vә yerdәyişmә qanunu
әhalinin hәrәkәt vә istifadәsi qanunu
әhalinin yerdәyişmәsi qanunu
әhali mәşğulluğu qanunu•
belә bir qanun yoxdur

axıcı işsizlik
xroniki işsizlik
struktur işsizlik
tsiklik işsizlik•
gizli işsizlik

natamam işsizlik
friksion işsizlik•
tsiklik işisizlik
struktur işsizlik
hamısı daxilindә

heç biri düz deyil
mülayim inflyasiya şәraitindә istehsalın tәnәzzülü
pulun alıcıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi
sürәtli inlyasiya şәraitindә istehsalın artımı
mülayim inflyasiya şәraitindә istehsalın tәnәzzülü, pulun alıcıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi, sürәtli inlyasiya
şәraitindә istehsalın artımı

•

açıq inflyasiyadır
әvvәlcәdәn nәzәrә alınan, proqnozlaşdırılan inflyasiyadır•
tәbii inflyasiyadır
tәlәb inflyasiyasıdır
tәklif inflyasiyasıdır

gәlirlәrin hәcminin artması nәticәsindә qiymәtlәrin artımı
qiymәtlәrin sәviyyәsinin uzun müddәtli artım tempi
mәcmu tәlәblә mәcmu tәklif arasında tarazlığın pozulması nәticәsindә qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin
artması

•
büdcә kәsirinin artması ilә әlaqәdar qiymәtlәrin qeyriproporsional artımı
istehlak mallarının istehsalının azalması nәticәsindә qiymәtlәrin artımı

bazar qiymәtlәri
qiymәt indeksi•
qiymәt sәviyyәsi
qiymәtin dövlәt tәnzimlәnmәsi
qiymәtin bazar tәnzimlәnmәsi
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Tәklif inflyasiyasını yarada bilәn sәbәb:

Ölkә iqtisadiyyatının әksәr sahәlәrindә tәlәblә tәklif arasında uzun¬müddәtli tarazlığın pozulması
ilә әlaqәdar qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin artması:

İnflyasiya nәyә gәtirir?

Mәcmu tәlәb mәcmu tәklifdәn yüksәk olan zaman baş verәn inflyasiya:

Mәsrәflәrin ümumi hәcminin artması ilә bağlı inflyasiyanın sәbәblәrini öyrәnәn nәzәriyyә:

Qiymәtlәrin aşağıdakı hansı artım sürәti sürәtli inflyasiyaya aiddir?

Bir qәdәr eybәcәr (biçimsiz) vә әn az tәnzimlәmәyә, nәzarәtә mәruz qalan bazar strukturu
hansıdır:

ticarәt balansının mәnfi saldosu
dövlәt büdcә kәsirinin artması
ölkә tәdiyyә balansının kәsirinin artması
әmәk haqqı sәviyyәsinin artması•
xalis ixracın çoxalması

tәnzimlәnmәnin pozulması
deflyasiya
tarazlığın pozulması
inflyasiya•
inhisarçılıq

düzgün cavab yoxdur
real gәlirlәrin azalmasına
ev tәsәrrüfatlarının alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsinә
mәcmu tәlәbin azalmasına
real gәlirlәrin azalmasına, ev tәsәrrüfatlarının alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsinә, mәcmu tәlәbin
azalmasına

•

açıq inflyasiya
tәklif inflyasiyası
xәrclәr inflyasiyası
tәlәb inflyasiyası•
struktur inflyasiya

tәlәb nәzәriyyәsi
xәrclәr nәzәriyyәsi
gözlәmә nәzәriyyәsi
tәklif nәzәriyysi•
yığım nәzәriyyәsi

10%dәn 500%ә qәdәr
il әrzindә qiymәtlәrin artım sürәti 10%ә qәdәr
10%dәn 50%ә qәdәr•
50%dәn 500%ә qәdәr
500%dәn yuxarı

mükәmmәl rәqabәt
inhisar rәqabәti
bilateral (ikitәrәfli) inhisar•
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Oliqopoliya mәfhumunu iqtisadi tәdqiqatlarında ilk dәfә kim işlәtmişdir:

Aşağıda sadalanan indekslәrdәn hansı inhisar hakimiyyәtin ölçüsüdür?

Monopolist rәqabәtli bazar modelinin tәkmil rәqabәtli modeldәn fәrqli cәhәti:

әgәr rәqabәtli әmәk bazarında minimum әmәk haqqının sәviyyәsini әmәk haqqının taraz
dәrәcәsindәn yüksәk müәyyәnlәşdirsә, onda әmәk haqqının sәviyyәsi:

Hesab edilir ki, mükәmmәl rәqabәt anlayışı:

Oliqopoliya elә tәsәvvür olunur ki:

Eyni mәhsulun müxtәlif satıcılara müxtәlif qiymәtlәrlә satışı, bu:

•
oliqopsoniya
xalis (mükәmmәl) inhisar

E.Çemberlin•
C.K.Helbreyt
A.Marşal
İ.Bentam
U.Cevons

Laffer
Larner•
Olin
Fişer
Cini

firmanın mәhsuluna tәlәb әyrisinin elastikliyinin olmaması•
bazarda çoxlu sayda firmaların iştirakı
tәk bir mәhsulun istehsal olunması
başqa kapitalların axınına şәraitin olmaması
müxtәlif bazarlarda güclü rәqabәtin olması

defisit yaranacaq•
artacaq
azalacaq
necә olubsa elә qalacaq
nominal әmәk haqqı real әmәk haqqına bәrabәr olacaq

bazar haqqında satıcılar vә alıcıların informasiyası mәhduddur•
ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn әmtәә istehsalçılarının, qeyri hәmcins mәhsul buraxanların sayı çoxdur
çoxlu sayda firmaların buraxdığı әmtәәlәr standartlaşdırılıb
buraxılan mәhsulun ancaq bir alıcısı var
bazara giriş maneәsizdir

yuxarıda göstәrilәn modellәrin davranışının hamısından istifadә oluna bilmәz
oliqopolistlәr öz rәqiblәrinin davranışını nәzәrә almır vә özünü mükәmmәl rәqabәtdә olduğu kimi aparır
oliqopolistlәr özlәri birbirilә danışığa girirlәr
oliqopolistlәr öz rәqiblәrinin davranışını irәlicәdәn, lakin çox da böyük olmayan iqtisadi cәmiyyәtdә görsünlәr
yuxarıda göstәrilәn modellәrin davranışının hamısından istifadә edilә bilәr•

bütün cavablar doğrudur
elmitexniki bәhslәşmә

•
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Rәqabәtbu:

Oliqopoliya şәraitindә qiymәt inhisar sәviyyәsindә müәyyәn olunur.Bu fikir hansı iqtisadçılara
aiddir?

İnvestisiyanın dәyişmәsindәn asılı olaraq gәlirin dәyişmәsini xarakterizә edәn әmsal:

Tәkmil rәqabәtin şәrti deyil:

Oliqopoliya – bu:

Ilk antiinhisar qanunu qәbul edilib:

Göstәrilәnlәrdәn hansı tәkmil rәqabәtin şәrtlәrinә aid deyil?

qiymәt ayrıseçkiliyi salınması (diskriminasiya)•
qeyriqiymәt ayrı seçkiliyi
sәnayeistehsal bәhslәşmәsi

fәaliyyәt göstәrәn iqtisadi subyektlәrin davranışını tәyin edәn hüquqi vә norma sistemi•
istehsalçıların әn yüksәk mәnfәәt uğrunda mübarizәsi
hәr hansı bir sahәdә yüksәk nәticәlәrә nail olmaq uğrunda iqtisadi bәhslәşmә
istehlakçıların әn ucuz qiymәtә әmtәәlәri almaq hüququnu qazanmaq üçün mübarizә
bazarın hәrәkәtlәndirici qüvvәsi

A.Marşal, C.M.Keyns
E.Çemberlin, P.Samuelson,R.Dorfman•
P.Samuelson, C.Robinson, C.Helbreyt
U.Cevons, K.Menger, L.Valras
A.Smit, D.Rikardo, K.Marks

әmanәt istәyi
akselerator
investisiya istәyi
multiplikator•
istehlak arzusu

hәr firmanın tәklif etdiyi mәhsul tәklifin cüzi hissәsini tәşkil etdiyindәn bazar onun bütün mәhsulunu cari
bazar qiymәtlәri ilә qәbul etmәyә hazırdır
firmaların sahәyә heç nә ilә mәhdudlaşmayan girişi vә çıxışı mövcuddur
sahә bazarında birbirindәn asılı olmayan çoxsaylı istehsalçı firmalar fәaliyyәt göstәrir vә digәr tәrәfdәn
çoxsaylı istehlakçı mövcuddur
sahә mәhsulu differensiasiya olunmayıb
firma qiymәt ayrıseçkiliyi apara bilmir, yәni firmanın mәhsulu bütün istehlakçılara eyni bir qiymәtә satılır•

inhisarçısatıcının inhisarçıalıcı ilә qarşılıqlı bazar strukturu
yaxın әvәzedicilәri olmayan әmtәәlәrin yalnız bir tәrәfindәn satıldığı bazar strukturu
bir neçә iri firmaların hökmran olduğu bazar strukturu•
fәaliyyәt sahәsindә yalnız iki tәsәrrüfat subyektinin çıxış etdiyi bazar strukturu
çoxlu sayda satıcıya qarşı yalnız bir alıcının dayandığı bazar strukturu

ABŞda•
Almaniyada
Italiyada
Ingiltәrәdә
Fransada
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Xammalın alınması vә mәhsulun satışını birgә hәyata keçirmәk üçün, müәssisәlәrin birlәşmәsini
nәzәrdә tutan inhisarın tәşkili forması:

Aparılma vasitәsinә görә rәqabәtin üsulları:

Rәqabәtin zәiflәmәsi nәyә gәtirib çıxarır:

әgәr istehsal bazara nәzarәt edәn bir neçә firma arasında bölüşdürülübsә, onda bazarın belә
strukturu necә adlanır:

Yalan mәlumat yayan, yaxud rәqibinin әmtәәlәrini tәqlid edәnbu:

İnhisar elә bazar strukturudur ki, orada:

istehlakın diversifikasiyası
bazara sәrbәst daxilolma
bazardan sәrbәst çıxma
istehsalın diversifikasiyası•
çoxlu sayda satıcı vә alıcılar

sindikat•
bazar
karter
konsersum
trest

qiymәt vә qeyriqiymәt rәqabәti•
sahәlәrarası rәqabәt
fәrdi rәqabәt
yerli rәqabәt
sahәdaxili rәqabәt

bunların hamısı doğrudur•
resursların bölgüsünün qeyrieffektliyinә
elmitexniki tәrәqqinin zәiflәmәsinә
qeyritarazlığın yaranmasına
qeyrisiyasi stabilliyә

monopoliya
xalis rәqabәt
inhisarçı rәqabәt
oliqopoliya•
inhisar

bütün cavablar doğru deyil
sәrbәst (mükәmmәl) rәqabәt
qeyrimükәmmәl rәqabәt
intizamsız rәqabәt•
qiymәtdәn kәnar rәqabәt

bütün cavablar doğrudur
sahәlәrә giriş maneәlәri praktiki olaraq dәf edilmәzdir
ancaq bir alıcı fәaliyyәt göstәrir
öz aralarında rәqabәt aparan istehsalçıların sayı da böyük deyil•
mәhsulun qiymәti üzәrindә nәzarәt yoxdur
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Aşağıdakılardan xalis bazar rәqabәtini sәciyyәlәndirmәyәni seçin:

Qeyritәkmil rәqabәtin forması kimi monopsoniya:

Sahәdә yalnız bir firma fәaliyyәt göstәrәn bazar quruluşu:

Bazarın meydana gәlmәsi cәmiyyәtin inkişafının tarixәn hansı dövrünә tәsadüf edir?

Bazar iqtisadi münasibәt kimi sistem halında iqtisadi fәaliyyәt baxımından ictimai tәkrar istehsalı
özündә necә әks etdirir (ifadә edir)?

Bazarın neçә tipi mövcuddur?

Sosialiqtisadi mahiyyәtinә görә bazarı funksiyasına görә necә başa düşmәk olar?

bazara çıxışın azad vә sadә olması
әmtәәlәrin birinci olması
bazara girişin azad vә sadә olması
satıcılar qiymәtә tәsir edә bilmir
bazar tәklifinin çox hissәsini ayrıca şirkәtlәr tәmin edir•

yalnız istehlak mәhsulları bazarında tәzahür etmәsi ilә xarakterizә olunur•
yalnız rәqabәtli bazarda tәzahür edir
yalnız planlı bazara xasdır
tәkmil bazarla xarakterizә olunur
rәqabәt olması ilә xarakterizә olunur

duopoliya
xalis inhisar•
inhisarçı rәqabәt
tәkmil rәqabәt
oliqopoliya

inhisarçı rәqabәt
eramızdan әvvәlә•
qәdim dövrә
orta әsrlәrә
azad rәqabәt

tәkrar istehsalın bütün mәrhәlәlәrini özündә ehtiva etmәk kimi•
istehsal dairәsi]
tәdavül sferası
mübadilә prosesi
istehlak prosesi kimi

altı
iki
üç
dörd•
beş

әmtәәlәrin növ vә çeşidlәnmәsi
istehsalçıların vә istehlakçıların görüşdüyü yer, mәkan•
resursların (әmәk vasitәlәrinin vә predmetinin) daşınması
әmtәә vә xidmәt nemәtlәrinin saxlanması
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Bazar iqtisadiyyatı üçün göstәrilәn elementlәrdәn hansı daha mühüm hesab edilir?

Bazar nәdir:

Aşağıdakılardan biri bazarın obyektlәrinә daxil deyil:

Bazar:

әmtәәdә tәcәssüm edәn әmәyin ikili xarakterini kim aşkarladı:

Faydalılıq hәddi nәzәriyyәsinin yaradıcıları hansı mәktәbin nümayәndәlәridir?

әmtәә istehlak dәyәri olmaq etibarı ilә hansı әmәyin mәhsuludur?

әmtәәlәrin bölüşdürülmәsi

ictimai әmәk bölgüsü
sәmәrәli hәmkarlar
dövlәt tәnzimlәnmәsi
sahibkarların ölçülübbiçilmiş fәaliyyәtlәri
bazarda fәal rәqabәt•

hamısı doğrudur
әmtәә istеhsalıdır
ictimai әmәk bölgüsüdür
әmtәә mübadilәsinin tәzahür formasıdır•
natural tәsәrrüfatdır

informasiya mәhsulları bazarı
istehsal vasitәlәri bazarı
qiymәt bazarı•
iş qüvvәsi bazarı
mәnzil bazarı

mәhsul әmtәә şәklindә olan zaman mübadilәnin iqtisadi forması
alqısatqı әmәliyyatlarının mәcmuu
tәlәb vә tәklifin qarşılıqlı tәsiri
satıcılar vә alıcılar arasında qarşılıqlı münasibәtlәr
istehsal, bölgü, mübadilә vә istehlak proseslәrini әhatә edәn insanlar arasında iqtisadi münasibәtlәr sistemi•

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

neoklassiklәr
merkantilistlәr
fiziokratlar
klassiklәr
avstriya mәktәbi•

abstrakt (mücәrrәd)
fәrdi
xüsusi
ümumi

•
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әmtәәnin mübadilә dәyәrini aşkarlamaq üçün әmtәә hansı prosesdә olmalıdır (keçmәlidir)?

әmәyin intensivlәşmәsi dәyәri artırmaqla ona hansı proporsiyada (nisbәtdә) tәsir edir?

әmtәә tәsәrrüfatının tәşkili formaları hansılardır?

әmtәә:

Bazar infrastrukturunun әsas elementlәri hansılardır?

Bazar infrastrukturunun tәrkib hissәsinә aid olmayanını müәyyәn edin:

Bazar tәlәbinә tәsir etmәyәn amil:

konkret•

tәkrar istehsal
istehsal
bölgü
mübadilә•
istehlak

ümumi
tәrs
düz•
nisbi
ekvivalent

xüsusi vә dövlәt
müәssisәlәr, zavodlar, digәr tәsәrrüfatlar
sadә, kapitalist, planlı•
firmalar, kompaniyalar, inhisarlar
sәhmdar cәmiyyәtlәri, kooperativlәr, fermer tәsәrrüfatları

faydalılığı olan nemәtlәr
istehlak dәyәri olan nemәtlәr
insan әmәyinin nәticәsi olan mәhsullar
insan әmәyinin nәticәsi olmayan mәhsullar
mübadilә üçün nәzәrdә tutulan әmәk mәhsulu•

satış bazarları, mağazalar
nәqliyyat vasitәlәri, rabitә vasitәlәri, bazar meydanları
әmtәәlәr, xidmәtlәr, qarşılıqlı әlaqәlәr
müәssisәlәr, fabriklәr, zavodlar
banklar, birjalar, yarmarkalar, lizinq kompaniyaları•

müәssisәlәr•
әmtәә birjası
fond birjası
valyuta birjası
kommersiya bankları

istehsalçıların gәlirlәri
istehlakçıların gәlirlәri
qarşılıqlı әvәz olunan әmtәәlәrin qiymәti
ehtiyatların qiymәti•
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Aşağıdakı amillәrin hansı tәlәbi daha çox stimullaşdırılır?

Birja nәdir?

Birja latın sözü bursa olub:

Bazar infrastrukturunun hansı elementi әmtәә bazarında vasitәçi funksiyasını yerinә yetirir?

Infrastruktur fәaliyyәti digәrlәrindәn ayıran (fәrqlәndirәn) cәhәt:

Hәrrac bu:

Birjanın aşağıdakı növlәrindәn biri yanlışdır:

•
alıcıların sayı

insanların tәlәbatı
qiymәtin aşağı olması•
әmtәәlәrin bolluğu
әmtәәlәrin çatışmazlığı
dövlәtin sosial yardımı

istehlakın tәşkilidir
bazar strukturunun еlеmеntidir•
istehsalın tәşkilidir
informasiya fәaliyyәtidir
qiymәtlәrin tәyinidir

idarәetmә mәnasını daşıyır
”dәri çanta” demәkdir•
pul kütlәsi demәkdir
mәnası imza demәkdir
kiçik mәnasını daşıyır

auksionlar
banklar
xidmәtlәr
birjalar•
yarmarkalar

istehlak etmәsi
istehsal etmәsi
bölüşdürmәsi
mübadilә etmәsi
xidmәt göstәrmәsi•

bütün cavablar doğrudur
әmtәәlәrin topdansatış ticarәti forması
ticarәt sazişlәrinin baş tutması mәqsәdi ilә satıcıların vә alıcıların birlәşdirmә forması
könüllü vә elәcә dә mәcburi olaraq әmtәәlәrin açıq satış forması
әmtәәlәrin әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş yerdә vә dövrdә satılmasını hәyata keçirilmәsi•

әmәk birjası
әmtәә birjası
fond birjası
istehlak birjası•
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Bütövlükdә mikroiqtisadiyyat iqtisad elminin (iqtisadi nәzәriyyәnin) mühüm bölmәsi kimi
iqtisadi hadisә vә proseslәri hansı sәviyyәdә öyrәnir?

Mikroiqtisadiyyatın yaranmasının tarixi dövrü:

Iqtisad elminin bir sahәsi kimi mikroiqtisadiyyat nәyi öyrәnir?

Mikroiqtisadiyyatın tәdqiqat istiqamәtlәri:

Mikroiqtisadiyyat:

Mikroiqtisadiyyatın predmeti:

Mikroiqtisadi tәnzimlәmә mexanizmi:

•
valyuta birjası

müәssisә vә firma•
region
dünya
qrup ölkәlәri (birliklәr)
ölkә

heç biri düz deyil
ictimai bölgü
kooperasiya•
manufaktura
maşınlı iri sәnaye

iqtisadi artımı
ayrıayrı istehlakçı, firma vә resurs mülkiyyәtçilәri qrupunun iqtisadi davranışını•
tәsәrrüfat subyektlәrinin mәnfәәtini
dünya birliyindә iqtisadi münasibәtlәri
milli iqtisadiyyat sәviyyәsindә baş verәn proseslәri

iqtisadi proseslәrin sosial nәticәsi
mәhsuldar qüvvәlәrin quruluşu vә inkişafı
iqtisadiyyata dövlәtin müdaxilәsi
iqtisadi münasibәtlәr vә mәhsuldar qüvvәlәr
xәrc vә mәsrәflәrin, qazanc vә gәlirlәrin son hәdd şәklindә öyrәnilmәsi•

insanların iqtisadi mәnafeyini öyrәnir
dövlәtin hәyata keçirdiyi iqtisadi siyasәti öyrәnir
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә iqtisadi münasibәtlәri öyrәnir
bәşәr tarixindә maddi nemәtlәrin istehsalı prosesindә insanlar arasındakı münasibәtlәri öyrәnir
ev tәsәrrüfatı, firmaların, bankların, dövlәtin iqtisadi fәaliyyәtinin mövcudluğu şәrtindә baş verәn iqtisadi
davranış qaydalarını öyrәnir

•

iqtisadi inkişafın xüsusiyyәtlәri
tәlәbatın ödәnilmәsi prosesi
istehsalın tәşkili forması
bazarda iqtisadi subyektlәrin davranış qaydaları•
istehsalın sahә vә әrazi quruluşu

işçinin әmәk haqqını ölkә qanunvericiliyi ilә müәyyәn olunmuş minimum mәblәğdәn az olmayan sәviyyәdә
ödәmәkdir
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İnstitusionalizm nәyi öyrәnir:

Bu gün iqtisad elminin әsas әhәmiyyәti ondadır ki:

P.Samuelson iqtisad elminin görkәmli nümayәndәlәrindәn üçünü fәrqlәndirmişdir:

Tәdqiqat obyektindәn tәsadüfi, keçici olanların sәrfnәzәr edilmәsi vә tәdqiqatın daimi, sabit,
tipik olan, onun mahiyyәtini әks etdirәn hadisә vә proseslәr üzәrindә cәmlәşdirilmәsiiqtisadi
nәzәriyyәnin hansı tәdqiqat metodudur:

Neoliberalizmi ABŞda tәmsil edәn nәzәriyyә hansıdır?

Dövlәt maliyyәsinin strukturunu müәyyәnlәşdirin:

işgüzar fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsinә tәsir göstәrәn şәraitin vә hüquqi, iqtisadi, tәşkilati vә sosial amillәrin
mәcmusudur
müәssisәdә istehsalın tәşkilinin vә idarәedilmәsinin forma vә metodlarının mәcmusudur•
öz imkanlarını, cәlb edilmiş resursları vә maliyyә vәsaitlәrini düzgün qiymәtlәndirә bilmәkdir
qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş vergilәri, dövlәt sığorta, sosial müdafiә vә digәr fondlara ayırmaları
ödәmәkdir

millәtin mәhsuldar qüvvәlәrinin inkişafı üçün әlverişli şәraitin yaradılmasını
tәsәrrüfat subyektlәrinin fәrdi fәaliyyәtini
iqtisadi fikrin sosialtarixi istiqamәtinin әsas metodoloji müddәalarını
emprik tәdqiqatı, statistik vә tarixi informasiyaların yığımını
dövlәtin, iri korporasiyaların, hәmkarlar tәşkilatının, inhisarların fәaliyyәtini•

bütün cavablar doğrudur
sahibkarlara uğurlu biznes aparmaqda kömәk edir
alimlәrә öz istedadlarını reallaşdırmağa imkan yaradır
insanların tәlәbatlarının ödәnilmәsi baxımından cәmiyyәtin daha yaxşı quruluşunun tәşkilinin yollarını
göstәrir

•
insanlara onların davranışının hәqiqi sәbәblәrini göstәrir

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

normativ tәhlil
induksiya
deduksiya
pozitiv tәhlil
elmi abstraksiya•

marjinalist nәzәriyyә
neoklassik sintez
klassik nәzәriyyә
monetar nәzәriyyә•
keynsçi nәzәriyyә

heç biri düz deyil
müәssisәnin büdcәsi, yerli büdcә
büdcә, büdcә gәlirlәri, dövlәt büdcәsi
büdcә, kredit, büdcә xәrclәri

•
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Dövlәt borcunun formaları:

Aşağıdakılardan hansı büdcә kәsirinin sәbәbidir?

Beynәlxalq kredit bazarında istifadә olunan xüsusi növ qiymәtli kağız:

Kredit infrastrukturunun özәyi – әsası:

Bankların üstünlüyü şәraitindә pul vәsaitlәri sahiblәrinin pul borcu necә müәyyәn olunur?

Maliyyә vasitәçisi olub, mәnfәәt qazanan:

Dövlәtin vәtәndaşlara, firmalara vә müәssisәlәrә borcu:

dövlәt büdcәsi, büdcәdәnkәnar fondlar, dövlәt krediti•

xarici borc, uzunmüddәtli borc
uzunmüddәtli borc, xarici borc
xarici borc, ortamüddәtli borc
xarici borc, qısamüddәtli borc
daxili borc, xarici borc•

yuxarıdakılardan heç biri doğru deyil
iqtisadiyyatın hәrbilәşdirilmәsi
fövqәladә baş verәn hadisәlәr
iqtisadiyyatda tәnәzzül•
yuxarıdakılardan hamısı doğrudur

avroistiqraz
avrokredit
avrovalyuta
varrat•
istiqraz vәrәqәsi

sığorta sistemi
bank sistemi•
maliyyә sistemi
vergi sistemi
pul sistemi

bank passivlәri+aktivlәri
bank krediti•
bank әmәliyyatları
bank aktivlәri
bank passivlәri]

yarmarka
bank•
maliyyә orqanları
birja
auksion

kassa borcu
istiqraz
sәhmlәr üzrә borc
xarici borc

•
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Aşağıdakılardan hansılar bank kreditinin formasına aid deyil?

Şirkәtlәr tәrәfindәn öz debitor borclarının idarә edilmәsi hüququnun banka verilmәsi:

Bank sistemi neçә qrupdan ibarәtdir?

Pulkredit siyasәtinin subyekti, hansı ki, müxtәlif metodlarla pul bazarında tәlәb vә tәklifә tәsir
edir:

Aşağıdakılardan hansı maliyyәnin funksiyasına aid deyildir:

Pul vәsaitlәri fondlarının bölgüsü, yenidәn bölgüsü vә istifadәsi ilә әlaqәdar yaranan münasibәtlәr
sistemi:

Hüquqi şәxslәr, hüquqi şәxslәrlә dövlәt, hüquqi vә fiziki şәxslәr (әhali) arasında maliyyә
әlaqәlәrinin mәcmusu:

daxili borc•

heç biri
kommersiya krediti
bank krediti
istehlak krediti
әmanәtlәr•

fiziki şәxs
faktorinq•
fors major
lizinq
hüquqi şәxs

Mәrkәzi Bank, Kommersiya bankları vә İxtisaslaşmış maliyyәkredit institutları•
Mәrkәzi Bank, Kommersiya bankları
İxtisaslaşmış maliyyәkredit institutları vә Mәrkәzi Bank
Mәrkәzi Bank,Universal vә İxtisaslaşmış bank
Mәrkәzi Bank, İxtisaslaşmış maliyyәkredit institutları

Milli Mәclis
ölkәnin Mәrkәzi Bankı•
ölkәnin Maliyyә Nazirliyi
ölkәnin Vergi Nazirliyi
Nazirlәr Kabineti

C,D düzdür•
bölüşdürücü
nәzarәt
rәqabәtqabiliyyәtlilik
müdafiәqabiliyyәtlilik

bank
vergi
büdcә
maliyyә•
sığorta

maliyyә siyasәti
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Büdcә gәlirlәrinin büdcә xәrclәrindәn artıq olan mәblәği:

Dövlәt büdcәsindәn vә yerli büdcәlәrdәn qanunvericiliklә nәzәrdә tutulan tәlәbatı ödәmәk üçün
ayrılan vәsait:

Daxili vә xarici mәnbәlәr hesabına әvәzsiz verilәn mәqsәdli maliyyә yardımı:

Firmanın bәrabәrhüquqlu bazar әlaqәlәri necә adlanır?

Firmada mәhsulun qiymәti son hәdd gәlirindәn, son hәdd gәliri isә son hәdd xәrclәrindәn
yüksәkdirsә, onda firma mәnfәәtini maksimallaşdırmaq üçün:

Firmanın davranış nәzәriyyәsi hansı ölkәdә geniş yayılmışdır?

әhalinin maliyyәsi
dövlәt maliyyәsi
maliyyә sistemi
tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi•

büdcә gәlirlәri
büdcә defisiti
büdcә xәrclәri
faktiki defisit
büdcә (artıqlığı) profisiti•

büdcә defisiti
büdcә gәlirlәri
büdcә profisiti
büdcә fondları
büdcә xәrclәri•

sekvestr
büdcә federalizmi
büdcә xәrclәri
büdcә artıqlığı
qrant•

qısamüddәtli әlaqәlәr
daimi әlaqәlәr
müvәqqәti әlaqәlәr
uzunmüddәtli әlaqәlәr
üfüqi әlaqәlәr•

qiymәti qaldırmalıdır
qiymәti endirmәli vә mәhsul istehsalını azaltmalıdır
qiymәti azaltmalı vә mәhsul istehsalını artırmalıdır•
mәhsul istehsalını azaltmalıdır
mәhsul istehsalını artırmalıdır

Fransada
ABŞda
Almaniyada
Yaponiyada•
Italiyada
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Hansı firmalar dövlәt müәssisәlәrinә aid edilir?

Firmanın resurs mәhdudluğu hansı modeldә öz әksini tapır?

Aşağıda adları çәkilәnlәrdәn hansı kooperativin xarakterik xüsusiyyәti deyil:

Aşağıda adları çәkәlәnlәrdәn hansı firmanın biznes planının şöbәsi deyil:

Aşağıda adları çәkilәnlәrdәr hansı әlamәt ancaq şirkәtә xarakterikdir:

Firma vә ev tәsәrrüfatlarının qarşılıqlı әlaqәsi nәyin hesabına baş verir:

Ümumi mәnfәәt:

sahә müәssisәlәri
bәlәdiyyә müәssisәlәri•
sahibkar müәssisәlәri
kapitalist müәssisәlәri
direktor müәssisәlәri

istehsal funksiyası modelindә
«istehsal imkanlarının hәddi» modelindә•
Merris modelindә
Uilyamson modelindә
klassik sahibkarlıq modelindә

istehsal olunan mәhsulun әmәk tutumunun aşağı olması
nisbәtәn işçilәrin sayı çox deyil
istehsal investisiyalarına yüksәk meyllik•
istehsal olunan mәhsulun әmәk tutumunun yüksәk olması
ehtiyat vasitәlәrinin az olması

rәqabәt
xülasә, nәticә, şәrhetmә
qiymәtlәrin vә itkilәrin proqnozlaşdırılması
әmtәә (xidmәt)
tәchizat•

bütün әlamәtlәr aiddir
muzdlu menecerlәrin idarәçiliyә cәlb edilmәsi
firma mülkiyyәtçilәri arasında mәnfәәtin bölünmәsi
dividentin ödәnilmәsi•
muzdlu әmәyin istifadәsi

tәşkilin
bazarların•
dövlәtin
planlaşmanın
idarәetmәnin

mühasibat mәnfәәti – iqtisadi mәnfәәt
ümumi gәlir – istehsal xәrclәri•
ümumi gәlir – mövcud xәrclәr
ümumi gәlir – bütün resursların iqtisadi xәrclәri
gәlir hәddi – xәrc hәddi
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Iqtisadi mәnfәәt:

Sabit xәrclәr nisbәtәn dәyişmәyәn xәrclәrdir?

Mühasibat mәnfәәti necә hesablanır?

Milli gәlirdәn şәxsi gәlirlәrә keçәrkәn hansılar nәzәrә alınmır?

Istehsal funksiyası nә demәkdir?

Tәsәrrüfat subyektlәrinin istehsal vә bazar fәaliyyәtinin sәmәrәliliyini xarakterizә edәn xәrclәr
hansılardır?

Mәhsul buraxılışının optimal hәcmlәrini hansı xәrclәr müәyyәn edir?

mühasibat mәnfәәti – iqtisadi mәnfәәt
ümumi gәlir – istehsal xәrclәri
ümumi gәlir – mövcud xәrclәr
ümumi gәlir – bütün resursların iqtisadi xәrclәri•
gәlir hәddi – xәrc hәddi

elmitexniki tәrәqqi
istehsal olunan mәhsulun miqdarına•
zaman
texnologiyaya
minimum әmәk haqqına

heç biri doğru deyil
daxili xәrclәrlә xarici xәrclәrin cәmi
satışdan әldә olunmuş pulla xarici xәrclәrin fәrqi•
satışdan әldә olunmuş pulla daxili xәrclәrin fәrqi
xarici xәrclәrlә daxili xәrclәrin fәrqi

dolayı vergilәr
transfert ödәmәlәri
müәssisәlәrdәn tutulmuş vergilәr
fәrdi vergilәr•
sosial sığorta ödәmәlәr

ÜMMun nominal hәcmi
әmәk vә kapital mәsrәflәrinin mәhsulun hәcminә tәsiri•
inflyasiya vә işsizliyin qarşılıqlı әlaqәsi
ÜDM vә milli gәlirin nominal hәcmi
xalis milli mәhsulun istehsalı amillәri

alternativ xәrclәr
sabit vә dәyişәn xәrclәr
sabit, alternativ xәrclәr
orta vә aşağı sәviyyәli xәrclәr
aşkar vә gizli xәrclәr•

daxili xәrclәr
sabit xәrclәr
dәyişәn xәrclәr
son hәdd xәrclәri•
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Orta xәrclәrin dinamikası nә ilә müәyyәn olunur?

Aşağıdakılardan hansı tәlәbin hәcminә tәsir göstәrәn qeyriqiymәt amillәrinә aid deyildir:

Istehsal miqyasında qәnaәt o demәkdir ki, irimiqyaslı istehsal aşağıdakına sәbәb olur:

әgәr qrafikdә son hәdd xәrclәri orta xәrclәr әyrisindәn aşağıda yerlәşirsә, bu, o demәkdir ki:

Qısamüddәtli dövrdә firmanın dәyişәn mәsrәflәrinin artmasına sәbәb olan amillәr:

Istеhsal xәrclәrini yığılmış әmәk mәsrәflәri kimi izah еdib, onun әmtәәnin daxili dәyәri hеsab
еdәn iqtisadçılar:

Aşağıdakı müddәalardan hansı doğru hesab edilir:

xarici xәrclәr

sahibkarların gәlirlәrinin artması ilә
ümumi xәrclәrin artması ilә
mәhsul buraxılışının artması ilә
qiymәtlәrin artması ilә
ictimai әmәyin mәhsuldarlığının artması ilә•

qarşılıqlı әlaqәdә olan әmtәәlәrә qiymәtlәrin sәviyyәsi
alıcıların zövqü vә onun dәyişmәsi
bazarda alıcıların sayı
әhalinin pul gәlirlәrinin artması
ehtiyatlarla qiymәtlәrin sәviyyәsi•

әmәyin daha yaxşı tәşkilinә
mәnfәәtin artmasına
hәr xәrc vahidinә düşәn istehsalın artmasına
istehsal amillәrinin son hәdd mәhsuldarlığının artmasına
hәr mәhsul vahidinә xәrclәrin azalmasına•

son hәdd xәrclәri artır
son hәdd xәrclәri azalır
ümumi xәrclәr azalır
orta xәrclәr artır
orta xәrclәr azalır•

yerli kreditlәrin artırılması
bank kreditlәrinә tarif faizlәrinin artırılması
bütün cavablar doğrudur
firmanın avadanlıqlarının icarә ödәnişlәrinin artırılması
xammala qiymәtlәrin artırılması•

F.Xayek, M.Aller
A.Smit, D.Rikardo
K.Marks, A.Foyol
A.Marşal, C.M.Kеyns
C.Mill, C.MakKullox•

iqtisadi mәnfәәt çıxılsın mühasibat mәnfәәti= aşkar mәsrәflәr
mühasibat mәnfәәti çıxılsın mәxfi mәsrәflәr= iqtisadi mәnfәәt•
heç biri doğru deyil
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Baumol vә Uilyamson hansı nәzәriyyәnin müәlliflәridir?

Firmanın U.Baumol modelindә hansı göstәrici maksimumlaşdırılır?

Xırda mağazaların iri supermarketdә birlәşmәsi bu:

J.B.Seyin Bazarlar qanunu nun әsas mahiyyәti nәdir?

Inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı şәraitindә son söz kimә aiddir?

Iqtisadi tәyinatına görә bazarın obyektinә uyğun gәlmәyәnini seçin:

әmtәә qruplarına görә bazarın obyektinә uyğun gәlmәyәnini seçin:

aşkar mәsrәflәr+mәxfi mәsrәflәr=mühasibat mәnfәәti
iqtisadi mәnfәәt çıxılsın mәxfi mәsrәflәr=mühasibat mәnfәәti

artımın maksimumlaşdırılması nәzәriyyәsi
menecerial firma nәzәriyyәsi•
әnәnәvi firma nәzәriyyәsi
davranış nәzәriyyәsi
düzgün cavab yoxdur

firmanın tәşkili sәviyyәsinin dәyişilmәsi
artım tempi
mәnfәәt
satışın hәcmi•
kapitalın mәrkәzlәşdirilmәsi

konsern
üfiqi әlaqәli firmalar•
konqlomerat
şaquli әlaqәli firmalar
trest

alıcı әmtәәnin satıcısına tәkcә әmәk haqqını deyil, hәm dә mәnfәәti ödәmәlidir
”bütün alınanlar satılıb vә bütün satılanlar alınıb”
әmtәәlәrin dәyәri yalnız alıcılar tәrәfindәn tәnzimlәnir
әmtәәlәrin bazar qiymәti tәlәb vә tәklifin tәsiri altında әmәlә gәlir
daxili bazarlarda xaricidәki kimi mәhsulllar mәhsullarla alınır•

qiymәtә
istehsalçıya
istehlakçıya•
bazar şәraitinә
tәklifә

qiymәtli kağızlar bazarı
istehsal vasitәlәri bazarı
әmtәә vә xidmәtlәr (istehlak) bazarı
iş qüvvәsi bazarı
oliqopolik bazar•

«qara» bazar•
istehsal tәyinatlı әmtәә bazarları
istehlak tәyinatlı әmtәә bazarları
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Bazar iqtisadiyyatının subyektlәri hansılardır?

Bazar subyektlәrinin aktivliyini artıran katalizator hansıdır?

Bazar iqtisadiyyatının funksiyasına aid olmayanı müәyyәnlәşdir:

Liberal bazar modeli üçün hansı cәhәt xas deyil?

Aşağıdakılardan hansı yalnız bazar modelini sәciyyәlәndirir?

Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı modelinin formalaşmasının başlıca vasitәsi kimi hansı amil
çıxış edir?

Liberal bazar modelinin xarakterini hansı amil müәyyәn edir?

әrzaq mәhsulları bazarı
istehsal amillәri bazarı

bunların hamısı doğrudur
dövlәt orqanları, müxtәlif tәşkilatlar, firmalar
ayrıayrı insanlar, insan qrupları, tәşkilatlar
ev tәsәrrüfatları, ictimai tәsәrrüfatlar
ev tәsәrrüfatları, dövlәt, firmalar vә müәssisәlәr•

seçim azadlığı
risk
tәşәbbüskarlıq
azad rәqabәt•
inkişaf etmiş infrastruktura

alıcı ilә satıcını birbiri ilә rastlaşdırır
istehsalla istehlak arasında uzlaşma yaradır
sosial bәrabәrlik yaradır•
әmtәә istehsalçılarını diferensiallaşdırır
әmtәә istehsalını tәnzimlәyir

sosial siyasәtin qalıq prinsipinә әsaslanması
dövlәt tәnzimlәnmәsinin mәhdud xarakteri
xüsusi mülkiyyәtin üstün çәkisi
dövlәtin iqtisadiyyata hәdsiz müdaxilәsi•
ümumi daxili mәhsulda dövlәt büdcәsinin xüsusi çәkisinin az olması

mәhsulların çox çeşidliliyi•
bir satıcı vә bir alıcı
qiymәt son hәdd xәrclәrindәn artıqdır
qiymәt son hәdd xәrclәrinә bәrabәrdir
sabit xәrclәr çox olduqda

mülkiyyәtin millilәşdirilmәsi
gәlirlәrin vә mәşğulluğun dövlәt tәnzimlәnmәsi•
dövlәt mülkiyyәtinin xüsusi çәkisi
mülkiyyәtin özәllәşdirilmәsi
xüsusi mülkiyyәtin mövcud olması

dövlәt sektorunun xüsusi çәkisi
iqtisadiyyatda xüsusi mülkiyyәtin aparıcı mövqeyi•
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Bazar iqtisadiyyatı modellәrini formalaşdıran ümumi cәhәtlәrdәn biri yanlışdır:

Hansı bazar iqtisadiyyatı modelindә xüsusi mülkiyyәtin çәkisi daha çoxdur?

Liberal bazar iqtisadiyyatı modelli ölkәlәrdәn biri yanlışdır

J.B.Seyin xidmәtlәrindәn biri ondan ibarәtdir ki:

A. Marşall tarazlıq probleminә hansı sәviyyәdә baxırdı?

Sosial yönümlü bazar modeli digәrlәrindәn hansı әlamәtinә (xüsusiyyәtinә) görә fәrqlәnir?

Sәnayedә istehsalın tәmәrküzlәşmә forması, bir müәssisәdә müxtәlif istehsalların birlәşmәsinә
әsaslanır:

•
dövlәt tәnzimlәnmәsi
kreditpul sistemi
xüsusi mülkiyyәtin mövcud olması

azad bazar qiymәtlәri
mülkiyyәtin çoxnövlüyü
sahibkarlıq fәaliyyәti
rәqabәt mühütü
coğrafi mövqe•

sosialdemokrat
liberal•
sosial
sosial vә liberal
sosialdemokrat vә sosial

Kanada•
ABŞ
Böyük Britaniya
Yeni Zellandiya
hamısı

bazar iqtisadiyyatında mәcmuu mәhsulun realllaşması kimi mühüm problemi irәli sürәn ilk iqtisadçı olmuşdur•
D.Rikardonun qәbul etmәdiyi ümumi istehsal böhranının mümkünlüyünü qәbul edirdi
D.Rikardonun qәbul etdiyi ümumi istehsal böhranının mümkünlüyünü qәbul etmirdi
satış problemini iqtisadi nәzәriyyәnin mәrkәzinә qoymuşdur
әhalinin sayının dәyişmәsi qanunauyğunluqlarını öyrәnәn ilk adam olmuşdur

mezoiqtisadiyyat
makrosәviyyәdә, yәni milli tәsәrrüfat
mikrosәviyyәdә, yәni tәsәrrüfat vә sahә•
mikro vә makro
meqoiqtisadiyyat

dövlәt mülkiyyәtinin payının çoxluğuna
xüsusi mülkiyyәtin çox olmasına
sosial xәrclәrin qalıq xarakterindә olmasına
güclü sosial siyasәt sisteminә malik olmasına•
ümumi milli mәhsulda dövlәt büdcәsinin xüsusi çәkisinin az olmasına

kooperativ

•



05.01.2016

98/104

658

659

660

661

662

663

664

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi artımın tәklif amillәrinә daxil deyildir?

İqtisadi artımın әsas mәqsәdi:

İqtisadi artıma yalnız әmәyin vә kapitalın tәsirini öyrәnәn model:

İqtisadi artımın optimal mәqsәdi:

Nominal gәlir dedikdә:

Qiymәtli kağızların әldә edilmәsinә yönәldilәn investisiya:

İnvestisiya hәcminin artmasına müvafiq olaraq ÜMMun hәcmini göstәrәn rәqәm koefisienti:

kombinәlәşmә•
korporasiya
kooperativlәşmә
kooperasiya

iqtisadi resurslar
tәbii resurslar
әsas kapitalın hәcmi•
mәcmu xәrclәr
әmәk resursları

sәrbәst vaxtın vә investisiyanın artırılması
әhalinin maddi rifahının yüksәldilmәsi, iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin olunması•
iqtisadi artımı keyfiyyәtcә yaxşılaşdırmaq
investisiyanın hәcminin artırılması
insan kapitalının investisiyalaşdırılması

heç biri düz deyil
universal model
ikiamilli model•
üçamilli model
hamısı düzdür

geniş tәkrar istehsalın sabit artım tempi
bütün әhalinin hәyat sәviyyәsinin artması•
müәssisәlәrin inkişafı
kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
milli iqtisadiyyatın inkişafı

zәhmәtlә vә zәhmәtsiz qazanılan gәlir nәzәrdә tutulur
sәrәncamda qalan gәlirlәr hesabına mövcud qiymәtlәrlә әldә edilәn әmtәәlәrin miqdarında ifadә olunan gәlir
nәzәrdә tutulur
gәlirdәn vergilәri vә digәr mәcburi ödәmәlәri çıxdıqdan sonra yerdә qalan hissә başa düşülür
ayrıayrı şәxslәrin, ev tәsәrrüfatlarının müxtәlif mәnbәlәrdәn әldә etdiklәri pul mәblәği nәzәrdә tutulur•
zәhmәtlә qazanılan gәlirdir

investorun vәsaiti
dövlәt investisiyası
portfel investisiya•
birbaşa investisiya
müәssisәnin investisiyaları
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Y. Şumpeter iqtisadi artımda hansı amilә daha çox üstünlük vermişdir?

Aşağıdakılardan biri iqtisadi artımın amillәrinә daxil deyil:

Aşağıdakılardan biri әhali gәlirlәrinә daxil deyil:

Sәhm vә uzunmüddәtli öhdәliklәrlә bağlı әmәliyyatları özündә әks etdirәn investisiya:

Mәhsul artımı ilә kapital artımı arasında olan nisbәti xarakterizә edәn göstәrici:

Milli gәlirin vә tәlәbin yüksәlmәsi sәbәbindәn artan investisiya:

Mәhsul buraxılışı ilә kapital artımı arasında nisbәti xarakterizә edәn göstәrici (V= K/ Y) vә ya

hәyat sәviyyәsi indeksi
hәyat sәviyyәsi göstәricisi
qiymәt indeksi
akselerator
multiplikator•

iqtisadi ehtiyatların sәmәrәli bölgüsünә
kapitala
әmәk mәsrәflәrinә
investisiyaya•
torpağa

artan resursların sәmәrәli bölgüsü
tәbii resursların kәmiyyәt vә keyfiyyәti
texniki tәrәqqi
әsas kapitalın hәcmi
intensiv artım•

real gәlirlәr
nisbi gәlirlәr•
natural gәlirlәr
pul gәlirlәri
nominal gәlirlәr

transfertlәr
portfel investisiyalar•
xarici investisiyalar
digәr investisiyalar
birbaşa investisiyalar

asılılıq
multiplikator
akselerator•
koeffisient
funksiya

funksional investisiyalar
portfel investisiyalar
asılı investisiyalar•
sәrbәst (atonom) inflyasiya
birbaşa investisiyalar
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kapitaltutumlu artımın koefisienti:

Domar vә Xarrodun iqtisadiyyatının keynsian modelindә әsas diqqәt nәyә yönәlir:

әmtәә birjasının dünya tәcrübәsindә rolu nәdәn ibarәtdir?

Bazar anlayışı әmtәәpul münasibәtlәrinin tarixi inkişafı nәticәsindә müasir inkişaf sәviyyәsinә,
pillәsinә çatmışdır ki, bu gün biz bazarda hansı struktura malik sistem kimi baxmalıyıq?

Bazar deyәrkәn biz ümumi halda әmtәәlәrin alqısatqısı ilә fәaliyyәti, yәni әmtәәlәrin tәdavülü vә
mübadilәsi prosesini başa düşürük ki, bu baxımdan da o hansı kapitalın fәaliyyәtinә әsaslanır?

Dünya bazarı nәdir?

Subyеktlәrә görә hansı bazar daha çox üstünlük tәşkil еdir?

avtonom investisiyalar
kapital qoyuluşu
akselerator•
multiplikator
investisiya

inflyasiyaya
dövlәt gәlirlәrinә
dövlәt xәrclәrinә
investisiyalara•
vergilәrә

satış auksionlarını formalaşdırır
dünya bazarının daha effektli sektoruna pul axınını tәmin edir
dünya bazarında әmtәәlәrin qiymәt tarazlığını tәmin edir
dünya dövriyyәsini әsas mallarla tәmin edir
dünya ticarәtinin müxtәlif bazarlarının vәziyyәti vә inkişafı haqqında informasiya verir•

sadә
tәnzimlәnәn
kortәbii
mürәkkәb vә çoxtәrәfli struktura malik olan•
oliqapolik

sәhm qoyuluşuna
sәnaye
ticarәt•
borc
maliyyә

inkişaf etmәkdә olan bazar
inkişaf еtmiş bazar
milli bazarın bеynәlxalq sәviyyәdә mәcmusu•
müvazinәtli bazar
formalaşmış bazar

satıcı bazarı
rеgion bazarı
milli bazarı

•



05.01.2016

101/104

678

679

680

681

682

683

684

Bazarın vә әmtәә tәsәrrüfatının yaranmasının ümumi şәrti hesab etmәk olar:

Azad bazar münasibәtlәri şәraitindә istehsal olunmuş әmtәәlәrin hansı miqdarda vә hara daxil
olmasını kim tәyin edir:

Dәyәri hansı әmәk yaradır?

Pul da әmtәәdir, onun dәyәri vә istehlak dәyәri var vә bütün әmtәәlәr üçün vahid ümumi
ekvivalent rolu oynayan әmtәә rolunu oynamaq üçün nә cür istehlak dәyәri olmalıdır?

әmәk mәhsuldarlığının artması dәyәrin kәmiyyәtinә hansı nisbәtdә dәyişir?

Pulun hansı funksiyasında hәqiqi, real olaraq puldan deyil – fikrәn, xәyalәn puldan istifadә edilir?

әmtәәnin bazar dәyәri hansı әmәk mәsrәflәrinә әsasәn müәyyәn olunur?

alıcı bazarı•
qıtlıq bazarı

nәqliyyatın inkişafını
sәnayenin inkişafını
әmәk bölgüsünü•
pulun yaranmasını
kәnd tәsәrrüfatının inkişafını

istehlakçılar
alıcılar
satıcılar•
dövlәt
istehsalçılar

fәrdi
konkret
abstrak (yәni mücәrrәd)•
ümumi
xüsusi

konkret
fәrdi
xüsusi•
ümumi
ictimai

dәyişmir
azaldır
tәrs (әks)•
düz
çoxaldır

dünya pulu funksiyasını yerinә yetirir
tәdiyә vasitәsidir
tәdavül vasitәsidir
pul dәyәr ölçüsüdür•
dәfinә vә yaxud da yığım vasitәsidir

mürәkkәb
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әmtәә istehsalının meydana gәlmәsi üçün hansı әmәk bölgüsü zәruridir:

Hansı tәsәrrüfatlar sadә әmtәә istehsalına aid edilir?

İctimai tәsәrrüfatın әsas formaları hansılardır:

әmtәә birjasının dünya tәcrübәsindә rolu nәdәn ibarәtdir?

Aşağıdakılardan qiymәtli kağızların alqısatqısını hәyata keçirdiyi bazar adlanır:

Auksionlar nә ilә mәşğuldur?

Bütün müәssisәlәrin vә tәsәrrüfatların alqısatqısı ilә hansı birjalar mәşğuldur?

xüsusi
ictimaizәruri әmәk mәsrәfinә•
fәrdi
sadә

әrazi әmәk bölgüsü
daxili әmәk bölgüsü
ictimai әmәk bölgüsü•
tәbii әmәk bölgüsü
milli әmәk bölgüsü

bütün xüsusi tәsәrrüfatlar
xırda әmtәә istehsalının tәsәrrüfatları•
dövlәt müәssisәlәri
iri zavodlar vә fabriklәr
sәhmdar cәmiyyәtinin tәsәrrüfatları

natural, әmtәә (bazar), kapitalist tәsәrrüfatı
kapitalist tәsәrrüfatı, sosial tәsәrrüfatı, kommunist tәsәrrüfatı
әmtәә (bazar), planlıamirlik tәsәrrüfatı, kapitalist tәsәrrüfatı
natural, planlıamirlik tәsәrrüfatı, sosialist tәsәrrüfatı
natural, әmtәә (bazar), planlıamirlik tәsәrrüfatı•

satış auksionlarını formalaşdırır
dünya bazarının daha effektli sektoruna pul axınını tәmin edir
dünya bazarında әmtәәlәrin qiymәt tarazlığını tәmin edir
dünya dövriyyәsini әsas mallarla tәmin edir
dünya ticarәtinin müxtәlif bazarlarının vәziyyәti vә inkişafı haqqında informasiya verir•

yarmarka
fond birjası•
lizinq
hәrrac
әmtәә birjası

müasir texnologiyanın satışı ilә
daşınmaz әmlakın satışı ilә
xüsusi nadir әmtәә növlәrinin satışı ilә•
xidmәtlәrin satışı ilә
xammalın satışı ilә

sığorta kompaniyaları
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Fond birjalarını digәrlәrindәn fәrqlәndirәn әsas cәhәt nәdir?

Qiymәtli kağızların alqısatqısı ilә mәşğul olan birja:

Lizinq – bu:

Bazar infrastrukturuna aiddir:

Tәlәb qanunu aşağıdakı hallarda fәaliyyәt göstәrmir:

Tәlәb azalarsa, tәlәb әyrisinin yerdәyişmәsi:

Qiymәtli kağızlar bazarı bazarların hansı tәsnifatına aiddir?

lizinq kompaniyaları
valyuta birjaları
yarmarkalar
әmtәә birjaları•

qloballığı
ildә bir vә ya bir neçә dәfә keçirilmәsi
daimi iş yeri vә iş saatının mövcudluğu•
müvәqqәti fәaliyyәtdә olması
milli olması

auksionlar
әmәk birjası
әmtәә birjası
fond birjası•
iş qüvvәsi birjası

maşın vә avadanlıqların satışıdır•
beynәlxalq uzunmüddәtli kreditdir
beynәlxalq kreditdir
dövlәtlәrarası istiqraz vәrәqәsidir
veksel kreditidir

bütün cavablar doğrudur•
valyuta birjaları
yarmarkalar
banklar
fond birjaları

bütün cavablar doğrudur•
inflyasiya gözlәmәlәri ilә әlaqәdar
әgәr әmtәәlәrin әvәzedicisi olmazsa
әmtәәlәrin qıtlığı şәraitindә
tәlәbin az keyfiyyәtli mәhsullardan daha yüksәk keyfiyyәtli mәhsullara keçdiyi zaman

aşağı sağa
yuxarı vә sağa
saat әqrәbi istiqamәtindә dövr edir
aşağı vә sola•
saat әqrәbinin әksi istiqamәtindә dövr edir

obyektinә görә•
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Aşağıdakılardan biri dünyanın әn iri vә mәşhur fond birjasıdır:

Investor – bu:

•
mövcud qanunlarıuyğunluğa görә
subyektinә görә
coğrafi vәziyyәtә görә
satış xarakterinә görә

Pekin
Tokio•
Ankara
Paris
Berlin

qiymәtli investisiya kağızları әldә edәn şәxsdir•
qiymәtli kağızların buraxılışını qeydiyyat edәn şәxs
qiymәtli kağızların depozitinin mülkiyyәtçisi
qeyd edilәn cavablar sәhvdir
qiymәtli kağız buraxan şәxs


