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AAA_1905y#01#Q16#01 EDUMAN testinin sualları

Fәnn : 1905Y İqtisadiyyat1

Birlәşmәk – bu:

Eynitipli mәhsul istehsal edәn firmaların birlәşmәsi  bu:

Vahid texnoloji prosesin müxtәlif mәrhәlәlәrini hәyata keçirәn firmaların birlәşmәsi  bu:

Xalis investisiyalar ümumilәrdәn nәyin miqdarı qәdәr fәrqlәnir?

Müәssisәnin cari xәrclәrinә hansı mәsrәflәr aid deyildir?

İnvestisiya resursları bunlardır:

İnvestisiya – bu:

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

şaquli birlәşmә
konqlomerat
üfüqi bәrlәşmә•
әksmәrkәzlәşdirmә
diversifikasiya

şaquli birlәşmә•
konqlomerat
üfüqi birlәşmә
әksmәrkәzlәşdirmә
diversifikasiya

mәnfәәt
fiziki aşınma
mәnәvi aşınma
orta istehsal xәrclәri
amortizasiya•

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

istehsalın tәşkili üçün zәruri olan kapital elementlәri (ünsürlәri)•
maliyyә vә insan resurslarının mәcmusu
investisiya şirkәtlәrinin vәsaiti
müәssisәnin nizamnamә kapitalı
tәkrar istehsal prosesindә istifadә edilәn iqtisadi resurslar
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Faiz dәrәcәsi әsasında cari vә gәlәcәk dәyәrin ölçülmәsi adlanır:

Marks nәyi fiktiv kapital hesab edir:

Mәnfәәtin maksimallaşdırılması – hansı nәzәriyyәyә görә firma fәaliyyәtinin әsas motivi hesab
olunur:

Xırda mağazaların iri supermarketdә birlәşmәsi  bu:

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

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

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

amortizasiya
maliyyәlәşmә
investisiya
avans edilmә
diskontlaşdırma•

әsas kapitalı
amortizasiya fondu
iqtisadi mәnfәәt
qiymәtli kağızları•
dövriyyә kapitalı

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

üfüqi inteqrasiya•
daxili artım
şaquli inteqrasiya
әksmәrkәzlәşdirmә
diversifikasiya

nizamnamә kapitalı
әsas kapital•
dövriyyә kapitalı
investisiya kapitalı
maliyyә kapitalı

nizamnamә kapitalı
dövriyyә kapitalı•
әsas kapitalı
investisiya kapitalı
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Mülkiyyәtçi gündәlik operativ әmәliyyat nәzarәtini vә firmanın fәaliyyәtinin idarә edilmәsini
hәyata keçirir fikiri aşağıdakılardan hansına aiddir:

Firmanın hüquqi şәxs kimi fәaliyyәtini dayandırılmasına sәbәb ola bilәr:

Açıq vә qapalı sәhmdar cәmiyyәtlәri arasında fәrq nәdәdir?

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

Ticarәt mәnfәәti әldә etmәyә yönümlәnmiş ticarәt fәaliyyәti belә adlanır:

Gәlir әldә etmәk mәqsәdilә tәsәrrüfat fәaliyyәtinә vәsait qoyulması belә adlanır:

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

maliyyә kapitalı

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

İri firma tәrәfindәn udulması•
rәqabәt
qovuşma
diversifikasiya
әksmәrkәzlәşdirmә

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

sahibkarlıq
menecment
kommersiya
biznes•
marketinq

sahibkarlıq
menecment
kommersiya•
biznes
marketinq

kapitalın dövranı
amortizasiya
kapitalın dövriyyәsi
investisiya•
diskontlaşdırma

kәmiyyәtindәn
buraxılan mәhsulun çeşidindәn
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Firmanın belә nәzәriyyәsi mövcud deyil:

Mәnfәәtin maksimallaşdırılması – hansı nәzәriyyәyә görә firma fәaliyyәtinin әsas motivi hesab
olunur:

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

Hansı firma nәzәriyyәsi firmanın mәqsәdlәrinin çox olduğunu irәli sürür:

Kapital ünsürlәrinin artması hesabına istehsalın hәcminin artması nә adlanır?

Fiziki aşınma nәticәsindә avadanlıqların dәyәrinin itirilmәsi nә adlanır?

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

kapital qoyuluşu sahәsindәn
rәqabәtin növündәn
kapital üzәrindә mülkiyyәtin formasından•

әnәnәvi
hәcmin maksimallaşması nәzәriyyәsi
menecer
bütün sadalananlar mövcuddur
mәqsәdlәrin maksimallaşması nәzәriyyәsi•

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

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

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

kapitalın dövriyyәsi
investisiya•
diskontlaşdırma
amortizasiya
kapitalın dövranı

diskontlaşdırma
investisiyalaşdırma
mәnәvi aşınma
fiziki aşınma•
kapitalın dövriyyәsi
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İnvestisiya mәnbәyiinә aid deyil:

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

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

әvәzedicisi olmayan әmtәәnin sahәdә vahid istehsalçısı – bu:

İnhisarçı firma bacarır:

İstehlakçının inhisar vәziyyәti – bu:

diskontlaşdırma
investisiyalaşdırma
mәnәvi aşınma•
fiziki aşınma
kapitalın dövriyyәsi

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

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

kapitalın hәsmi
işlәyәnlәrin sayı•
iştehsalın hәsmi
belә meyar yoxdur
mәntәtın hәsmi

tәkmil rәqabәtli firma
monopsoniya
inhisar•
oliqopoliya
duopoliya

istәnilәn hәcmdә mәhsul sata
tәlәbin elastikliyinә tәsir edә
istәnilәn hәcmdә әmtәәni istәnilәn qiymәtә satmaq
maksimum mәnfәәt verә bilәn mәhsul buraxılışı vә qiymәt kombi¬nasi¬yasını seçә•
öz әmtәәsini istәnilәn qiymәtә sata

oliqopoliya
oliqopsoniya
inhisar rәqabәti
duopoliya
monopsoniya•
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İnhisarçı firmanın davranışına xarakterik olan odur ki, o, cәhd edir:

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

Tәkmil vә inhisarçı rәqabәt bazarlarının ümumi cәhәti:

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

Oliqopoliya – bu:

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

Sadalanan sahәlәrdәn hansı bir qayda olaraq oliqopolik quruluşa malikdir:

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

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

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

tәkmil rәqabәt
inhisar
oliqopoliya
inhisarçı rәqabәt
duopoliya•

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

inhisarçı rәqabәt•
inhisar
duopoliya
tәkmil rәqabәt
oliqopoliya

avtomobil istehsalı•
ticarәt
kәnd tәsәrrüfatı
mәişәt xidmәtlәri
ayaqqabı istehsalı
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Firmalar arasında saziş – geniş yayılmış haldır:

Duopoliya aşağıdakı hallarda ola bilәr:

Qiymәt diskriminasiyası – bu:

Oliqopoliya modelindә firmanın davrvnış strategiyası bundadır:

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

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

Qeyrimaddi nemәtlәrә aiddir:

inhisarçı rәqabәt
tәkmil rәqabәt
inhisar
bütün sadalanan hallarda
oliqopoliya•

inhisarçı rәqabәt
tәkmil rәqabәt
inhisar
sadalanan halların heç birindә
oliqopoliya•

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

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

İnhisar
Oliqopoliya
Polipoliya
Monopsoniya
Oliqopsoniya•

inhisarçı qiymәti•
satıcı qiymәti
alıcı qiymәti
sәrbәst qiymәt
sövdәlәşmә qiymәti

avtomobil
dәrman
dәrslik
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Nemәt adlanır:

İstehsal amillәrinin qarşılıqlı әvәz olması qismәn aradan qaldırmağa imkan verir:

İqtisadi resursların hansı növlәri üçün mütlәq mәhdudluq sәjiyyәvidir:

Qeyrimaddi xidmәtlәrә aiddir.

İstehsal sәmәrәlidirәgәr

Mәhdudluq budur:

İş qüvvәsi vә istehsal vasitәlәri arasında qarşılıqlı tәsir әks olunur:

meyvәlәr
kompüter proqramı•

maddi istehsalın mәhsulu
insanın tәlәbatını ödәyәn әşya vә yә әmәk mәhsulu•
nәticәsi insanın hansısa bir tәlәbatını ödәyәn mәqsәdyönlü fәaliyyәti
insanın faydalı fәaliyyәti
iqtisadi tәlәbatların tәzahür forması

istehsalın sәmәrәliliyini
tәlәbatların qeyri mәhdudluğunu
iqtisadi böhranlar
işsizliyi
resursların mәhdudluğunu•

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

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

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

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

idarәetmә metodları ilә
istehsal texnologiyası ilә•
istehsal münasibәtlәri ilә
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İçtimai tәkrar istehsalın aşağıdakı tiplәri mövcuddur:

İstehsal vasitәlәri ibarәtdir:

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı qeyriiqtisadi nemәt hesab olunur?

Tәbii resurslar iqtisadi resurslar qrupundan hansılarına aiddir?

İqtitsadi resursların belә növü yoxdur:

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

әmәk vasitәlәri harada düzgün göstәrilmişdir:

sadalananlardan heç biri
istehsalın tәşkili ilә

sadә vә geniş•
iqtitsadi vә qeyri iqtisadi
maddi vә qeyri maddi
nemәtlәr istehsalı vә xidmәtlәr istehsalı
mәhsuldar vә qeyrimәhsuldar

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

paltar
külәyin enercisi•
sualtı qayıq
su kәmәri
bilik

sahibkarlıq qabiliyyәti
torpaq•
kapital
pul kapitalı
әmәk

maliyyә
maddi
әmәk
tәbii
qeyrimaddi•

bunlar makroiqtisadi göstәricilәrdir
bunlar iqtisadiyyatın fundamental prinsiplәridir
bunlar әmtәәdir
bunlar hamısı maddi nemәtlәrdir
bunlar iqtisadi resurslardır•

xammal, avadanlıq, nәqliyyat vasitәlәri
alәtlәr, yanacaq, xammal
istehsal binaları, avadanlıq, alәtlәr•
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Nәticәdә insanın müәyyәn tәlәbatını ödәyәn insanın mәqsәdәuyğun fәaliyyәti nәdir?

İstehsalın imkanlarına vә mәhsuldarlığına hәlledici tәsir göstәrәn mühüm element nәdir?

İstehsalın şәxsi amili nәdir?

İstehsal amillәri bazarının tәrkib hissәsi deyildir:

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

Sadalananlardan hansı istehsal amilinә aid deyil:

İstehsal amillәrinin son hәdd mәhsulu:

•
istehsal binaları, qurğular, iş qüvvәsi
iş qüvvәsi, texnologiya

iqtisadi ehtiyat
qeyrimaddi nemәt
maddi nemәt
iqtisadi mәnafe
xidmәt•

texnologiya
әmәk predmeti
әmәk vasitәsi
maddi nemәt
istehsal amili•

iş qüvvәsi•
әmәk predmeti
әmәk vasitәlәri
doğru cavab yoxdur
istehsal vasitәlәri

torpaq bazarı
әmәk bazarı
dünya bazarı
valyuta bazarı•
kapital bazarı

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

әmәk
әmәk mәhsuldarlığı•
kapital
bütün sadalananlar istehsal amillәrinә aiddir
torpaq

bu mәhsulun son vahidinin satış qiymәti
istehsal amilinin әlavә vahidinin istifadәsindәn әldә edilәn ümumi satışdan gәlirin dәyişilmәsinә bәrabәrdir•
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әmәk üçün iş vaxtı vahidindә ödәnilәn qiymәt  bu:

Amil gәlirlәrinә nә aid deyil:

İstehsal amillәri bazarında firmanın tarazlığı o zaman yaranır ki:

Kapitalın mahiyyәtinin marksist baxışını seçin:

Borc kapitalı bazarında qiymәt rolunu nә oynayır:

İnvestisiyanın hәcmi:

Qeyrifiziki kapitala aid deyil:

istehsal amilinin әlavә vahidinin istifadәsi ilә mәhsul hәcminin әlavә vahidinin istifadәsi ilә mәhsul hәcminin
artımına bәrabәrdir

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

әmәk haqqı tarifi•
real әmәk haqqı
minimum әmәkhaqqı
nominal әmәhhaqqı
normal әmәkhaqqı

әmәkhaqqı
tәqaüd•
mәnfәәt
faiz
renta

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

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

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

mәnfәәt
renta
faiz dәrәcәsi•
depozit faizi
milli valyuta kursu

faiz dәrәcәsindәn asılı deyil
faiz dәrәcәsi artdıqda azalacaq•
faiz dәrәcәsi artdıqda arta vә ya azala bilәr
faiz dәrәcәsinin aşağı düşmәsilә azalacaq
faiz dәrәcәsi artdıqda artacaq
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Kapitalın belә funksional forması yoxdur:

Müәyyәn nemәti nә kapital edir:

Faiz normasının yüksәlmәsi nәyә sәbәb olur:

Torpaq rentası ödәnilir:

Torpağın tәbii keyfiyyәti ilә hansı renta әlaqәdardır?

Mütlәq torpaq rentasının mövcud olması sәbәbi?

Hansı iqtisadi konsepsiyaya görә bütün gәlirlәrin, o cümlәdәn torpaq rentasının mәnbәyi izafi

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

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

bu nemәtin xarici görünüşü, fiziki mahiyyәti
bu nemәtә insanların subyektiv münasibәti
bu nemәtin bazar qiymәti
bu nemәtin dәyәri
bu nemәtdәn gәlir әldә etmәk üçün istifadә olunması•

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

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

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

torpaq üzәrindә xüsusi mülkiyyәt inhisarı•
torpaqın keyfiyyәtindә olan fәrq
torpaq üzәrindә tәsәrrüfat obyekti inhisarı
torpaq üzәrindә ictimai mülkiyyәt
torpağın mәhdudluğu
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dәyәrdir?

Differensial rentanı I kim mәnimsәyir?

Tәbii resursların mülkiyyәtçilәri differensial renta alırlar, әgәr:

Kim әmәyi zәruri vә izafi әmәyә ayrmışdır?

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

әmәkhaqqının tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәsinin әsası kimin fikrinә әsaslanır?

Sahibkar mәnfәәti aşağıdakılardan gәlәn gәliri әks etdirir:

marksist•
keynsçi
neoklassik
merkantilist
marcinalist

torpaq sahibi•
dövlәt
icarәdar
muzdlu işçi
dövlәt vә icarәdar

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

A.Smit
C.B.Sey
K.Marks•
D.Rikardo
T.Maltus

son hәdd mәhsuldarlığı nәzәriyyәsi
izafi dәyәr nәzәriyyәsi
әmәkhaqqının tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәsi
davranış nәzәriyyәsi
әmәkhaqqının sosial nәzәriyyәsi•

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

torpaqdan
kapital  mülkiyyәtdәn
muzdlu әmәkdәn
borc kapitalından

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

Kim torpağı sәrvәtin anasıdır adlandırmışdı?

Torpağa tәlәb әyrisi:

Bәzi әmtәәlәrin istehsal şәraitinin tәkrarsızlığı sәbәb olur, yaranmasına:

Torpaq qiymәtinin ümumi meyli:

Amil gәliri:

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

kapital  funksiyadan•

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

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

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

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

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

istehsal amilinin satışından onun sahibinin әldә etdiyi gәlir•
istehsal amilinin tәdbiqindәn firmanın әldә etdiyi ümumi gәlir
istehsal amilinin tәdbiqindәn әldә olunan mәnfәәtin firma tәrәfindәn mәnimsәnilәn hissәsi
doğru cavab yoxdur
istehsal amilinin son hәdd mәhsulunun pul forması

bu ehtiyatla istehsal olunmuş mәhsulun qiymәti yüksәldikdә
әvәzlәyici ehtiyatınqiymәti yüksәldikdә
tamamlayıcı ehtiyatların qiymәti endikdә
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әmtәәnin istehsalı üçün müәyyәn miqdarda kapitalın istifadә olunmasının tәlәb olunduğunu
sәciyyәlәndirәn әmtәәnin hansı xüsusiyyәtidir

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

Nemәtlәrin istehsalı vә xidmәtlәrin göstәrilmәsinә yönümlәnmiş intellektual vә fiziki fәaliyyәt:

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

Kredit kimi verilәn pul şәklindә kapital belә adlanır:

Belә torpaq rentası forması yoxdur:

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

bütün göstәrilәn hallarda yerdәyişmә ola bilәr
ehtiyatın qiymәti yüksәldikdә•

kapital verimi
kapital qoyuluşu
әmәk tutumu
kapital tutumu•
ehtiyyat tutumu

texnologiyalardır
sәmәrәlilikdir
istehsal amilidir•
müәssisәdir
idarәetmәdir

texnologiyadır
kapitaldır
sahibkarlıq fәaliyyәtidir
kommersiya fәaliyyәtidir
әmәkdir•

texnologiyadır
kapitaldır
sahibkarlıq fәaliyyәtidir•
kommersiya fәaliyyәtidir
әmәkdir

sәnaye kapitalı
ticarәt kapitalı
borc kapitalı•
mәhsuldar capital
maliyyә kapitalı

inhisar rentası
nisbi renta•
mütlәq renta
sadalanmış renta formalarının hamısı mövcuddur
differensial renta
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belә adlanır:

Tәbii inhisara misal ola bilәr:

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı düzgün deyil:

İnhisarçı sahәyә digәr firmaların daxil olması yolundakı maneәlәrә aid deyildir:

Hansı sahәdә inhisar ictimai mәnafelәrә cavab verә bilmәz?

Tәbii inhisarların adilәrdәn fәrqi:

İnhisarçı firmanın tәklif әyrisi hansı şәklindә olur:

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

İBM şirkәti
“Respublika” Bankı
OPEK tәşkilatı
bütün göstәrilәn nümunәlәr tәbii inhisara uyğundur
şәhәr metropoliteni•

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

müәyyәn mәhsulu istehsal etmәk üçün firmaya müstәsna hüquq verәn patentlәr
nadir xammal resurslarına malik olmaq
hәmin fәaliyyәt növü ilә mәşğul olmağı yalnız bir firmaya icazә verәn dövlәt lisenziyaları
yuxarıda sadalananlar sahәyә daxil olmaq üçün sәdd hesab olunurlar
firmanın istehsal etdiyi mәhsula tәlәbin yüksәk elastikliyi•

yeyinti sәnayesindә•
rabitә
enerci tәchizatı
qaz tәchizatı
su tәchizatı

yüksәk mәnfәәti ola bilmәz
MC = MR nöqtәsindә tarazlıq qәrarlaşmır
çox aşağı son xәrclәri•
hәmişә iqtisadi mәnfәәt var
son hәdd gәliri mәhsulun qiymәtinә bәrabәrdir

yüksәlәn әyri
üfüqi xәtt
enәn әyri
şaquli әyrisi
inhisarçı firmanın öz tәklif әyrisi yoxdur•
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әgәr әmtәәlәr bir neçә firma tәrәfindәn istehsal olunursa, hansı şәraitdә inhisarı onlar daha aşağı
xәrclәrlә istehsal edә bilәcәklәr?

İnhisarçı rәqabәt tәkmil rәqabәtdәn onunla fәrqlәnir ki:

İnhisar rәqabәti şәraitindә qısamüddәtli dövrdә firmaların davranışı oxşardır:

İnhisar rәqabәti şәraitindә uzunmuddәtli dövrdә firmaların davranışı oxşardır

Firmanın davranış strategiyası, bu:

Halhazırkı dövrdә bazar münasibәtlәrinin әn geniş yayılmış tipi:

İnhisarçı rәqabәtin üstünlüyü ondadır ki:

sadә inhisar
tәbii inhisar•
oliqopoliya
duopoliya
monopsopiya

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

inhisarlara•
tәkmil rәqabәtli firmalara
oliqopoliyalara
sadalanan strukturların heç biri
duopoliyalara

monopoliyalara
tәkmil rәqabәtli firmalara•
oliqopoliyalara
sadalanan strukturların heç birindә
duopoliyalara

rәqiblәrin davrvnışını nәzәrә almaqla qәrarların qәbul edilmәsi•
uzunmüddәtli vә qısamüdәttli dövrlәrdә mәqsәdlәrin koordinasiyası
bazar payının saxlanmasına can atmaq
qiymәt diskrminasiyasının hәyata keçirilmәsi
dәyişmәyәn qiymәt siyasәtinin aparılması

inhisar rәqabәti•
inhisar
mükәmmәl rәqabәt
duopoliya
oliqopoliya

bazar nöqteyinәzәrindәn firmalar sәmәrәli mәhsul hәcmini istehsal edirlәr
tәkmil rәqabәt firmalar arasında qızğın “qiymәt müharibәlәrinә” aparır
mәhsulların müxtәlifliyi istehlakçıların zövqlәrini daha yaxşı reallaş¬dırmağa imkan yaradır•
qiymәtlәr çox aşağı sәviyyәdә saxlanılır
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Qiymәtdә liderlik modeli nә üçün xarakterikdir:

Firma hansı bazar quruluşu şәraitindә daha çox rәqabәt davranışını nәzәrә almalıdır:

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

Bir qayda olaraq inhisarçı bazarlarda:

İnhisarçı firma qiymәt diskriminasiyası hәyata keçirәrsә:

әmtәәlәrin differensiallaşdırılması anlayışı dedikdә nә başa düşülür:

Firma әmtәәlәrinin differensiallaşdırmasını hәyata keçirir ki;

cәmiyyәt nöqteyinәzәrindәn resurslardan sәmәrәli istifadәyә sәbәb olur

oliqopoliyaya•
inhisarçı rәqabәtә
inhisara
monopsoniyalar
tәkmil rәqabәtә

tәkmil rәqabәt
inhisar rәqabәti
oliqopoliya•
monopsoniya
inhisar

tәkmil rәqabәtli firmaların
oliqopoliyaların•
inhisarların
monopsoniyaların
inhisar rәqabәti şәraitindә firmaların

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

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

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

öz mәnfәәtini artırsın•
rәqabәtin tәlәblәrinә uyğunlaşsın
istehlakçılara әmtәәlәrin seçimi imkanlarını asanlaşdırsın
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İnhisarçı rәqabәtin inhisarla oxşarlığı ondadır ki;

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

Oliqopoliyanın tәkmil rәqabәtdәn fәrqi ondadır ki;

İnhisarın mәnfi xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

Tәkmil rәqabәtin çatışmazlıqlarına nә aid deyil?

İqtisadiyyatda inhisarçı tendensiyalar nә vaxt xüsusilә güclәnmişdi?

Qeyritәkmil rәqabәt şәraitindә istehsal sәmәrәliliyinә çatılmır, çünki:

istehlakçıların tәlәbatları daha dolğun ödәnilsin
dünya standartlarının tәlәblәrinә uyğunlaşsın

әmtәәlәrә tәlәbin mütlәq elastikliyi mövcuddur
firmalar bazar hökmüranlığına malikdirlәr•
firmalar sahәyә tam nәzarәtedirlәr
firmalar iqtisadi mәnfәәt әldә edirlәr
sahәdә iri firmalar fәaliyyәt göstәrir

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

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

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

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

XVIII әsrdә
XIX әsrin birinci yarısında
XIX vә XX әsrlәrin hüdudunda•
hazırkı dövrdә
XX әsrin ikinci yarısında

firmalar differensiasiya edilmiş mәhsullar istehsal edirlәr
sahәdә mәhdud sayda istehsalçı fәaliyyәt göstәrir

•
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Dәyişәn vә sabit xәrclәr anlayışı yalnız mövcud olur:

Dәyişәn xәrclәr – bu:

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

Daimi xәrclәr qrafiki:

Qısamüddәtli dövrdә sahibkar istehsal hәcmini artıra bilәr:

Aşağıdakı müddәalardan hansı düzgündür:

Ümumi(mәcmu) xәrclәr – bu:

firmalar qiymәtlәri qaldırır vә әmtәә istehsalı hәcmini azaldırlar•
әmtәә alıcısının miqdarı mәhduddur
qiymәt diskriminasiyası mövcuddur

qısa müddәtli dövrdә•
inhisarçı firma üçün
az müddәtli dövrdә
inhisar rәqabәtli bazar üçün
tәkmil rәqabәtli bazar üçün

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

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

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

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

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

sabit xәrclәr– dәyişәn xәrclәr
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Miqyasda qәnaәt effekti nәdәn ibarәtdir ?

İstehsal funksiyası göstәrir:

Sabit xәrclәr – bu :

Texnoloci sәmәrәlilik – bu:

Qeyri –aşkar xәrclәr –bu:

Sabit xәrclәri tapmaq üçün zәruridir :

Orta sabit xәrclәr  bu:

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

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

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

onlarin әldә olunmasi mәqaminda olan qiymәtlәr üzrә resurslara mәsrәflәrdir
firmanın hәtta mәhsul istehsal edilmәdiyi halda belә çәkdiyi xәrclәrdir•
daha әlverişli istehsal şәraitindә mәhsul istehsalinin, minimum xәrclәridir
mühasibat xәrclәridir
qeyri aşkar xәrclәrdir

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

istehsalın hәcminin dәyişmәsilә dәyişәn xәrclәrdir
mühasibat xәrclәri minus iqtisadi xәrclәr
müәssisәnin öz resurlarından istifadә edilmәsi nәticәsindә әmәlә gәlәn xәrclәr•
mühasibat hesabatında әks olunmayan xәrclәrdir
istehsalın hәcmini dәyişmәsilә dәyişmәyәn xәrclәrdir

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

xammal, avadanlıq ,nәqliyyata mәşrәflәrdir
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Orta dәyişәn xәrclәr –bu:

Firmanın mülkiyyәti olan resursların istifadәsinin alternativ xәrclәri – bu :

Mühasibat mәnfәәti:

İstehsal amillәrinin alınmasına xәrclәrin mәcmusu:

Xammal vә materiallara xәrclәr aiddir:

Dәyişәn xәrclәr ümumi xәrclәrdәn aşağıdakı kәmiyyәt qәdәr fәrqlәnir:

İqtisadi xәrclәr özünә daxil edir:

mәhsul istehsalının mühasibat xәrclәridir
mәhsul vahidinә düşәn sabit xәrclәrdir•
ümumi vә son hәdd xәrclәri arasındakı fәrqdir
mәhsul istehsalının iqtisadi xәrclәridir

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

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

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

iqtisadi xәrclәrdir
aşkar xәrclәrdir•
gizli xәrclәrdir
iqtisadi mәnfәәtdir
mühasibat mәnfәәtidir

daimi xәrclәrә
gizli xәrclәrә
dәyişәn xәrclәrә•
iqtisadi mәnfәәtә
mühasibat mәnfәәtinә

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

aşkar vә qeyri  aşkar xәrclәr, o çümlәdәn normal mәnfәt•
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Son hәdd xәrclәri bәrabәrdir:

Orta xәrclәr – bu:

İkinci növ qiymәt diskriminasiyası o demәkdir ki;

Üçüncü növ qiymәt diskriminasiyası müәyyәn edir ki,

Birnici növ qiymәt diskriminasiyası müәyyәn edir ki:

Kartel nәdir?

Bu hallardan hansı inhisarçı rәqabәtә uyğundur?

•
qeriaşkar xәrclәr, amma aşkar xәrclәri özünә daxil etmir
aşkar xәrclәr, amma qeyri – aşkar xәrclәri daxil etmir
aşkar vә qeyri aşkar xәrclәr, habilә normal vә üstәlik mәnfәәti
nә aşkar, nә dә qeriaşkar xәrclәri özünә daxil etmir

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

mәhsul vahidinin buraxılışına düşәn xәrclәr•
dәyişәn vә sabit xәrclәrin cәmidir
orta sabit vә orta dәyişәn xәrclәrin fәrqidir
mәhsul buraxılışınını kәmiyyәtinә vurulmuş son hәdd xәrclәridir
mәhsul vahidinә düşmә hesabı ilә sabit xәrclәrdir

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

müxtәlif әmtәә vahidlәri müxtәlif qiymәtlәrlә müxtәlif alıcılara svtılır
alıcıların ayrıayrı kateqoriyalarına qiymәt imtiyazları verir•
alınan müxtәlif әmtәәlәrin miqdarından asılı olaraq qiymәtlәr fәrqlәnir
qiymәtlәr әmtәәlәrin keyfiyyәtindәn asılı olaraq fәrqlәnir
qiymәtlәr tәlәbәn qiymәt elastikliyindәn asılı olaraq dәyişir

әmtәәlәrin müxtәlif vahidlәri müxtәlif qiymәtlәrlә müxtәlif alıcılara satılır•
alıcıların müxtәlif kateqoriyalarına qiymәt imtiyazları verilir
qiymәtlәr alınan әmtәәlәrin miqdarından asılı olaraq fәrq lәnir
qiymәtlәr әmtәәnin keyfiyyәtindәn asılı olaraq fәrqlәnir
qiymәtlәr tәlәbin elastiklik qiymәtindәn asılı olaraq dәyişir

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

bazarda telekommunikasiya xidmәtlәri göstәrәn vahid firma fәaliyyәt göstәrir

•
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Reklam üçün yüksәk xәrclәr hansı rәqabәt quruluşuna xasdır?

Oliqopoliya mәfhumunu ilk dәfә kim işlәtmişdir:

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

Tәbii inhisar üçün xarakterik deyil:

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

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

Aşağıdakı müddәalardan hansı doğrudur:

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

tәkmil rәqabәt
inhisarçı rәqabәt•
oliqopoliya
duopoloya
inhisar

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

tәkmil rәqabәt
inhisarçı rәqabәt
inhisar
monopsoniya
oliqopoliya•

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

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

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

inhisar hәmişә istehsal üçün qiymәt üzrә elastik olan әmtәәni seçir

•
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Oliqopoliyanın әlamәtlәrinә aşağıdakılar aid deyil:

әmtәәnin qiymәti onun istehsalının son hәdd xәrclәrindәn yüksәk olur:

Hansı müddәa düzdür:

Hansı müddәa düzgün deyil?

Tәsdiq olunanlardan hansı doğrudur:

Tәlәb әyrisinin sınıq şәkli oliqopolist firma üçün mütlәq güman olunur:

Aşağıdakı müddәalardan hansı doğru deyildir:

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

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

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

tәkmil rәqabәtә nisbәtәn oliqopolik bazarda qiymәtlәr daha az sabitdir
oliqopolist firmaların rәqabәti daha çox qiymәtlә, nәinki qeyriqiymәt vasitәlәrlә hәyata keçirilir
әgәr oliqopolist firma mәhsulun istehsal hәcmini vә ya qiymәti dәyişәrsә bu rәqib firmaların mәnfәәtinә vә
satışın hәcminә tәsir edir

•
inhisarçı rәqabәt şәraitindә eynicinsli mәhsullar istehsal olunur
inhisarçı rәqabәt şәraitindә firma hәmişә iqtisadi mәnfәәt әldә edir

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

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

son hәdd gәliri әyrisindә qırılma•
ki, әmtәәnin qiymәti son hәdd gәlirindәn yuxarı ola bilmәz
son hәdd xәrclәri әyrisindә qırılma
ki, firma öz mәhsullarının qiymәtini dәyişdirir
ki, firmanın davranışı optimaldır
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İstehlakçının әlavә qazancını bütünlükdә mәnimsәyәn firma:

Bazarın inhisarlaşması zamanı rifahın xalis itkilәri aşağıdakında tәzahür edir:

Tәbii inhisar dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәlidir,cinsi әks halda:

İstehsal hәcminin artması ilә inhisarlar üçün qaçırmazdır:

Uzunmüddәtli dövrdә inhisarçı bazarda tarazlıq o demәkdir ki;

İnhisarçı rәqabәt şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn firmalar üçün әsas rәqabәt obyekti:

İnhisarçı rәqabәt şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn firmalar qısamüddәtli dövrdә iqtisadi mәnfәәt әldә

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

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

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

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

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

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

әmtәәnin qiymәti vә bazar payı
bazar payı vә satışın hәcmi•
әmtәәnin kefiyyәti vә onun qiymәti
firmanın reklam kompaniyaları
satışın hәcmi vә әmtәәnin kefiyyәti
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edәrlәrsә, bu o demәkdir ki, uzunmüddәtli dövrdә:

Oliqopolik sahә lider firmanın mövcudluğu ilә sәciyyәlәnәrsә, bu zaman;

Bertranın duapoliya modelinin xüsusiyyәti ondadır ki;

Kurnonun duapoliya modelinin xüsusiyyәti ondadır ki;

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

Oyunlar nәzәriyyәsi aşağıdakı ehtimal üzәrindә qurulur:

Hansı deyim doğru deyil?

onların әldә etdiyi iqtisadi mәnfәәt artacaq
bazarda firmaların sayı artacaq•
firmalar daha aşağı son hәdd xәrclәri ilә istehsal edәcәklәr
bazarda firmaların sayı azalacaq
bazarda әmtәәlәrin qıtlığı yaranacaq

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

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

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

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

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

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

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

Nә oliqopoliyanın sәciyyәvi xüsusiyyәti deyil?

Son hәdd faydalılığının azalması qanunu ifadә edir ki;

İstehlakçı davranışı nәzәriyyәsinә görә istehlakçı maksimallaşdırmağa çalışır:

Aşağıdakı müddәalardan hansı düz deyildir?

Ümumi faydalılığın aşağıdakı siyahıda hansı son hәdd faydalılığının azalması qanununu әks
etdirir:

İnhisar şәraitindә resurslar sәmәrәli bölünür•
İnhisarçı firmanın tәlәb әyrisi mәnfi maillikli olur
İnhisarçı firmanın tәlәb әyrisi son hәdd gәliri әyrisindәn yuxarıda yerlәşir
İnhisarçı firma öz mәnfәәtini maksimallaşdırmağa çalışır
İnhisar şәraitindә «firma» vә «sahә» anlayışları eynidir

Tәkmil rәqabәt
İnhisar•
İnhisarçı rәqabәt
Oliqopsoniya
Oliqopoliya

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

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

öz gәlirini
ümumi faydalılığı•
ümumi vә son faydalılıq arasındakı fәrqi
әldә olunmuş әmtәәlәrin miqdarını
son faydalılığı

büdcә xәtti üzәrindә olan bütün nöqtәlәr pul gәlirlәrinin eyni sәviyyәsini әks etdirir
fәrqsizliklәr әyrisi üzәrindә olan bütün nöqtәlәr pul gәlirlәrinin eyni sәviyyәsini әks etdirir•
büdcә xәtti üzәrindә olan hәr hansı nöqtә iki müxtәlif әmtәәnin müәyyәn kombinasiyasını әks etdirir
bütün mülahizәlәr doğrudur
fәrqsizliklәr üzәrindә olan bütün nöqtәlәr tәlәbatın ödәnilmәsinin eyni sәviyyәsini әks etdirir

300,400,500,600
300,500,1700,9700
300,550,850,1200
300,400,500,400

•
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Nemәtlәrin son faydalılığı arasındakı nisbәtlәr aşağıdakıların nisbәtlәri kimidir:

İstehlakçı davranışı qaydası ondan ibarәtdir ki;

әvәzlәmә effekti ondan ibarәtdir ki;

Qiffen paradoksu ibarәtdir:

İstehlak tarazlığı nöqtәsi – bu:

Tәlәb әyrisinin mәnfi meyilliyi izah oluna bilәr:

İstehlakçı seçimi nәdir?

300,350,370,380•

onların qiymәtlәri•
fәrqsizlәr әyrilәri
onların dәyәrlәri
düzgün cavab yoxdur
büdcә xәtlәri

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

•

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

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

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

Qiffen paradoksu ilә
Qossenin ikinci qanunu ilә
son faydalılığın azalması qanunu ilә•
gәlir effektilә
fәrqsizliklәrin әyrilәri ilә

faydalılığı maksimumlaşdırmaq mәqsәdilә gәlirin bölgüsü haqqında qәrar qәbul etmәk•
nemәtin faydalılığının hesablanması
hökumәtin hәyata keçirdiyi iqtisadi siyasәtә münasibәt
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Hansı halda aşağı kefiyyәtli nemәtlәrin qiymәti düşdükdә onların istehlakı azalır.

Enqel әyrilәri.

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

әmtәәyә fәrdi tәlәbin qrafiki nәyin әsasında yenidәn qurula bilәr?

İstehlakçı davranışı nәzәriyyәsinin әsas tәdqiqat obyekti:

Faydalılıq mәfhumunu iqtisadi tәdqiqatlarda ilk dәfә kim işlәtmişdir:

Faydalılığın ölçülmәsinә iki әsas yanaşma:

doğru cavab yoxdur
alternativ gәlir mәnbәyinin seçilmәsi

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

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

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

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

mübadilә sferası•
istehsal sferası
bütün sadalananlar
maliyyә bazarı
qeyriistehsal sferası

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

keynsçi vә neoliberal
marksist vә monetar
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İstehlakçıların onların gәlirlәri vә şәxsi üstünlükverimlәrindәn asılı olaraq müxtәlif mәhsul vә
xidmәtlәrә tәlәbin formalaşması prosesi adlanır:

İstehlakçının müәyyәn dәst әmtәәlәrin istehlakından aldığı mәmnunluq necә adlanır?

Son faydalılıq  bu:

Ordinalist istehlakçı davranışının nәzәriyyәsi başqa cür adlanır

Büdcә xәtti göstәrir:

Qiffen paradoksu bunlara münasibәtdә tәzahür olunur:

Fayda nәdir?

istehsal vә qeyriistehsal
marksist vә klassik
ordinalist vә kordinalist•

bazar qiymәtlәrinin formalaşması
istehlakçı davranışı•
tәklifin elastikliyi
tәlәbin elastikliyi
bazar tәlәbinin formalaşması

gәlir effekti
ümumi faydalılıq•
son faydalılıq
әvәzetmә effekti
yutil

müәyyәn miqdarda pul vәsaitinin xәrclәnmәsi müqabilindә әldә edilә bilәcәk maksimum faydalılıq
istehlakçının әlavә nemәt vahidinin istehlakından aldığı mәmnunluq•
istehlakçının almaq istәdiyi faydalılığın maksimal sәviyyәsi
ümumi faydalıq
müәyyәn miqdar nemәtin istehlakından әldә edilә bilәcәk maksimum faydalılıq

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

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

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

nemәtin istehlakçıya fayda gәtirmәk xassәsi
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Sәciyyәlәrin tәhlili metodunun müәllifi kimdir.

Hansı әmtәә normal әmtәә sayılır:

Bazar infrastrukturuna aiddir:

Aşağıdakılardan qiymәtli kağızların alqısatqısını hәyata keçirildiyi bazar adlanır:

Obyektlәr üzrә bazar quruluşu vә sistemini sәciyyәlәndirmәyәn meyarı seçin.

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

Daxili quruluş bazarın ayrıayrı elementlәrinin yerlәşmәsi; bazarın ümumi hәcmindә onların
xüsusi çәkisi bu:

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

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

stabil olaraq tәlәbi az olan әmtәә
istehlakçının pul gәlirinin dәyişilmәsi ilә ona olan tәlәbin düz mütәnasib asılılıqda dәyişdiyi әmtәә•
stabil olaraq tәlәbi çox olan әmtәә
qiymәtlәrin dәyişilmәsi ilә onlara tәlәbin dәyişmәdiyi әmtәәlәrdir
istehlakçının pul gәlirinin dәyişilmәsi ilә ona olan tәlәbin tәrs mütәnasib asılılıqda dәyişdiyi әmtәә

sadalanan hamısı•
reklama agentliyi
valyuta bircaları
yarmarkalar
banklar

fond birjası•
әmtәә birjası
lizinq
hәrrac
emissiya sistemi

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

leqal bazar•
lokal bazar
milli bazar
dünya bazarı
reqional bazar

•



220

221

222

223

224

225

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

İqtisadiyyatı zәruri miqdarda pulla tәmin edәn bazar infrastrukturu elementini göstәrin:

Müxtәlif peşә işçilәrinin maraqlarının müdafiә edәn bazar infrastrukturu elementini göstәrin

Xüsusi mülkiyyәt – aşağıdakılardan hansının üzәrindә vәtәndaşların hüququnun
möhkәmlәndirilmәsi formasıdır?

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

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

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

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

ticarәt palatası
konsaltinq şirkәtlәri
vergi sistemi
emissiya sistemi•
sığorta sistemi

istehlakçılar ittifaqı
sahibkarlar cәmiyyәti
hәmkarlar tәşkilatı•
әmәk birjası
iqtisadi tәhsil sistemi

hәr hansı әmlaka yiyәlәnmәk vә tәdbiq etmәk.
hәr hansı әmlakın istifadәsi vә onunla әlaqәdar sәrәncam verilmәsi
hәr hansı әmlakdan istifadә etmәk vә onunla әlaqәdar sәrәncam vermәk;
hәr hansı әmlakın istifadәsi, sahibolması, yiyәlәnmәsi
hәr hansı әmlakla әlaqәdar sahibolma, istifadә vә sәrәncam vermә•

tәşkili formasina görә.
sahә mәnsubiyyәtinә görә.
mülkiyyәt formasina görә.•
Kapitalın hәcminә görә
Mәhsulun xarakterinә görә.

xüsusi mülkiyyәt;
bәlәdiyyә mülkiyyәti•
dövlәt mülkiyyәti;
Sәhmdar mülkiyyәti
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Vәtәndaşların şәxsi әmlakı vә yığımları hansı mülkiyyәt formasına aiddir?

Sadalanan sahәlәrdan hansında dövlәt mülkiyyәtinin daha böyük payının olması
mәqsәdyönlüdür:

Kollektiv mülkiyyәtin bir növü deyildir:

Özәllәşdirmә metodlarına aid deyildir:

İqtisadi sistem üçün sadalanan mәqsәdlәrdәn hansı әsasdır?

İqtisadi sistemin fәrqlәndiriji meyarları hesab etmәk olar:

İstәnilәn istehsal üsülünün әsasını nә tәşkil edir?

Kollektiv mülkiyyәt.

dövlәt
xüsusi•
ictimai
sәhmdar
bәlәdiyyә

turizm sahәsi
avtomobil istehsalı
ayaqqabı istehsalı
mәnzil tikintisi
elektrik enercisi istehsalı•

açıq sәhmdar cәmiyyәtinin mülkiyyәti
kooperativlәrin mülkiyyәti
xüsusi firmalarin mülkiyyәti•
qapalı sәhmdar jәmiyyәtinin mülkiyyәti
tam ortaqlıq mülkiyyәti

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

İstehsalın texniki şәrtlәrini müәyyәn etmәk
әdalәtli ictimai quruluşu qurmaq
İnflyasiya vәişsizliyi lәğv etmәk
insanların tәlәbatlarının ödәnilmәsini tәmin etmәk
ayrıayrı subyektlәrin fәaliyyәtini uygunlaşdırmaq•

resurslar üzәrindә mülkiyyәtin forması vә koordinasiya mexanizminin növü•
iqtisadi artımın tempi vә resurslar üzәrindә mülkiyyәtin forması
koordinasiya mexanizminin növü vә milli gәlir
doğru cavab yoxdur
milli gәlir vә iqtisadi artımın tempi

әmәk vasitәlәri vә әmәk cisimlәri
iş qüvvәsi vә istehsal münasibәtlәri
әmәk vasitәlәri vә iş qüvvәsi
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Keçid iqtisadiyyatının әsas cәhәtlәrinә aid deyildir:

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

Hansı xәrclәr qeyriaşkar (alternativ) adlanır?

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

İqtisadi resurslar vә insanın iqtisadi fәaliyyәtinin nәticәlәri:

İcarәdarın hüquqlarına aiddir:

Xüsusi mülkiyyәtә aid deyildir?

mәhsuldar qüvvәlәr vә texnologiya
mәhsuldar qüvvәlәr vә istehsal münasibәtlәri•

dövlәt idarәçiliyinin güclәnmәsi•
sahibkarlıq fәaliyyәti üçün şәrtlәrin
qiymәtlәrin liberallaşdırılması
rәqabәt mühitinin yaradılması vә saxlanması
mülkiyyәt formalarının dәyişmәsi

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

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

transaksion•
buraxılmış imkanların xәrclәri
hesabi
son hәdd
iqtisadi

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

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

ev tәsәrüffatlarının әmlakı
leqal xüsusi müәssisәlәr
şәxsi yığımlar

•
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İqtisadi ehtiyyatların tam istifadә olunmasını göstәrәn hәr bir nöqtә:

Nә ilә әlaqәdar olan xәrclәr transaksion xәrclәrә aid edilmir?

әmtәә – bu:

әmtәәnin әsas xassәlәrinә aiddir:

әmtәәnin hansısa tәlәbatı ödәmәk qabiliyyәti:

әmtәәnin müәyyәn kәmiyyәt nisbәtlәrindә digәr әmtәәlәrә mübadilә olunmaq qabiliyyәti adlanır:

İçtimaizәruri әmәk mәsrәflәribu

bütün sadalananlar aiddir•
qeyrileqal xüsusi müәssisәlәr

istehsal imkanları әyrisindәn yuxarıda yerlәşәndir
istehsal imkanları әyrisi üzәrindә yerlәşәndir•
istehsal imkanları әyrisindәn aşağıda yerlәşәndir
düzqün çavab yoxdur
şifrdan başqa bütün nöqtәlәrdir

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

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

istehlak dәyәri vә mübadilә dәyәri•
bazar dәyәri vә istehlak dәyәri
mübadilә dәyәri vә bazar dәyәri
sadalanan heç biri
әmtәәnin çәkisi vә ölçülәri

içtimaizәruri dәyәr
mübadilә dәyәri
istehlak dәyәri•
әmtәәnin qiymәtliliyi
bazar dәyәri

içtimaizәruri dәyәr
mübadilә dәyәri•
istehlak dәyәri
әmtәnin qiymәtliliyi
bazar dәyәri

ictimai normal istehsal şәraitindә bu növ әmtәәlәrin әsas kütlәsinin istehsalına mәsrәflәr•
istehlak dәyәrinә malik әmtәәlәrin istehsalına әmәk mәsrәflәri
cәmiyyәtә zәruri olan әmtәәlәrin istehsalına mәsrәflәr
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Pul mәnşәyinin tәkamül konsepsiyasına uyğun olaraq pul – bu:

Pulun belә bir funksiyası yoxdur:

әmtәә qiymәtinin azalması sәbәbi ola bilәr:

A.Marşall öz konsepsiyasında qiymәt anlayışına hansı yaraşmaları birlәşdirmişdir?

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

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

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

dövlәt tәrәfindәn tәnzim olunan bazar iqtisadiyyatı şәraitindә әmtәәlәrin istehsalına әmәk mәsrәflәri
mübadilә dәyәrinә malik әmtәәlәrin istehsalına әmәk mәsrәflәri

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

dәyәr ölçüsü
tәdavül vasitәsi
qiymәt müqyası
qiymәtlәrin maştabı•
tәdiyyә vasitәsi

istehsala vergilәrin artması
resurslara qiymәtlәrin aşağı düşmәsi•
istehlakçıların gәlirlәrinin artması
әmtәә әvәzedicisinin olmaması
qarşılıqlı tamamlayan әmtәәyә qiymәtin enmәsi

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

әmtәәlәrin istehlakının artması
qiymәtoәrin artması•
әmtәәlәrin istehsalının artması
sadalananlardan heç birinә
әmtәәlәrin keyfiyyәtinin aşağı düşmәsi

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

әgәr tәlәbin hәcmi tәklifin hәcminә nisbәtәn daha çox azalmışdırsa
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әgәr benzinin qiymәtın artması baş verәrsә, onda bu sәbәb olar:

Sadalananlardan hansı bazar tarazlığı vәziyyәtinin sәciyyәsinә aid deyildir?

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

İqtisadi nәzәriyyәdә hansı müddәa tәlәb vә tәklif qaydalarından biri deyildir?

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

Aşağıdakı müddәalardan hansı әmtәәyә tәlәb elastikliyinin sәciyyәsinә aid deyildir?

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

әgәr bu әmtәә üçün әmtәә әvәzedicilәri vardırsa
әgәr tәklifin hәcmi tәlәbin hәcminә nisbәtәn daha çox azalmışdırsa•
belә ola bilmәz
әgәr alıcıların gәlirlәri artmışdırsa

avtomobilin qiymәti artacaq
nәqliyyat xidmәtlәrinә tәlәbin azalacaq
benizinә tәlәb artacaq
nәqliyyat xidmәtlәrinin tәklif әyrisinin sağa doğru hәrәkәt edәcәk
nәqliyyat xidmәtlәrinin tәklif әyrisinin sola doğru hәrәkәt edәcәk•

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

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

әmtәәnin tәklifinin artması tarazlı qiymәtin azalması vә tarazlı әmtәә miqdarının artması ilә nәticәlәnir
tәlәbin artması hәm tarazlı qiymәtin, hәm dә tarazlı әmtәә miqdarının artmasına sәbәb olur
tәlәbin azalması tarazlı qiymәtin aşağı düşmәsinә vә tarazlı әmtәә miqdarının artmasına gәtirib cıxarır•
tәklif ixtisarı tarazlı qiymәtin artmasına vә tarazlı әmtәә miqdarının azalmasına sәbәb olur
tәlәbin azalması tarazlı qiymәtin vә tarazlı әmtәә miqdarının aşağı enmәsinә gәtirib çıxarır

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

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

bu әmtәәlәr qarşılıqlı tamamlayandırlar•
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Tәklif elastikliyi birinci növbәdә asılıdır:

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

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

Nәyin nәticәsindә artıq istehsal effekti meydana çıxa bilәr?

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

A.Marşall öz qiymәt nәzәriyyәsindә qiymәtin hansı növünә baxmamışdır?

әmtәә bazarında yeni istehsalçıların meydana çıxması sәbәb olur:

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

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

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

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

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

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

tәlәb qiymәti
normal qiymәt
tәklif qiymәti
A.Marşall göstәrilәn bütün qiymәt növlәrinә baxmışdır
istehsal qiymәt•
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әgәr әmtәәyә tәklif vә tәlәb artırsa,onda:

әmtәәyә tәlәbin azalması nәyә sәbәb ola bilәr?

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

әmtәә tәklifinin azalması nәyi artırır?

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

әgәr gәlir üzrә әmtәәyә tәlәb elastikliyi әmsalının kәmiyyәti0,7 yә bәrabәrdirsә, on da bu
әmtәә:

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

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

bu әmtәәnin tәklifinin azalması
әmtәә әvәzedicilәrinә qiymәtlәrin azalması
bu әmtәәyә qiymәtlәrin qalxmasını gözlәmәk
bu әmtәәnin istehlakçılarda böyük ehtiyatlarının olması•
istehlakçıların qәlirlәrinin artması

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

bu әmtәәyә olan tәlәbin
bu әmtәәnin qiymәt üzrә tәklif elastikliyinin
bu әmtәәnin gәlir üzrә tәlәb elastikliyinin
әmtәә – әvәzedijilәrinә olan tәlәbin•
qarşılıqlı tamamlayan әmtәәlәrә olan tәlәbin

alıcılar әmtәәnin alqısına öz xәrclәrinin cüzü hissәsinә sәrb edirlәr
bu әmtәәnin çoxlu miqdarda әvәzedicilәri vardır•
bu әmtәә әn zәruri әmtәәdir
qiymәt elastikliyi әmsalı 1 –dәn azdır
әmtәәyә tәlәb hәjminin faiz dәyişmәsi әmtәә qiymәtinin dәyişmәsinә nisbәtәn azdır

әn zәruri әmtәәdir
aşağı keyfiyyәtli әmtәәdir•
zinәt әşyasıdır
tamamlayıcı әmtәәdir
әmtәә әvәzedicisidir
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Son faydalılığın azalması prinsipi adlanır:

Yutil – bu şәrti vahid әks etdirir:

İstehlakçı davranışı qaydası başqa cür adlanır:

Fәrqsizlik әyrisi – bu әyri:

Fәrqsizlik әyrilәri konsepsiyasını işlәyib hazırlamışdı:

Büdcә xәttinin yerdәyişmәsi yaranır:

әmtәәlәrdәn birinin qiymәti dәyişildikdә:

gәlir effekti
Qiffen paradoksu
әvәzlәmә effekti
dәyәr qanunu
Qossenin birinci qanunu•

tәlәbatın ödәnilmәsi dәrәcәsini•
ümumi vә son mәhsuldarlığın nisbәti
büdcә mәhdudluğu hәcmi
әvzlәmә sәmәrәsinin hәcmi
gәlir effektinin hәcmi

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

bәrabәr miqdarda iki nemәtin
istehlakçı gәlirlәrin bәrabәr sәviyyәsi
әmtәәlәr dәstinin faydalılığının bәrabәr sәviyyәsi•
aşağı keyfiyyәtli әmtәәlәrә tәlәbi
әmtәәlәrin qiymәtlәrinin bәrabәrliyi

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

әmtәәlәrdәn birinin qiymәti azaldıqda
ümumi faydalılıq dәyişildikdә
son faydalılıq dәyişildikdә
bu mәhsulların qiymәtinin artmasında
gәlirin hәcmi dәyişildikdә•

büdcә xәttinin mailliyinin dәyişilimәsinә sәbәb olur•
büdcә xәtti sola dәyişilir
büdcә xәtti sağa dәyişilir
fәrqsizlik әyrisi dәyişilir
büdcә xәttinә tәsir etmir
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Son hәdd faydalılığının azalması qanunu ifadә edir ki;

әgәr son faydalılıq mәnfi olarsa ümumi faydalılıq:

İstehlakçı davranışı nәzәriyyәsinә görә istehlakçı maksimallaşdırmağa çalışır:

Son hәdd faydalılığının azalması qanunu  bu o demәkdir ki, ümumi faydalılıq:

Fәrqsizliklәr әyrisinin vәziyyәti vә mailliyi izah olunur:

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

. İstehlakın ödәnilmәsi sәviyyәsinin dәyişilmәzliyi şәraitindә X nemәtindәn istifadәnin bir vahid
artırılması üçün Y nemәtindәn imtinanın – bu:

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

mәnfi olur
azalır•
nisbәtәn zәif artır
dәyişmәz qalır
artır

ümumi faydalılığı•
ümumi vә son faydalılıq arasındakı fәrqi
son faydalılığı
öz gәlirini
әldә olunmuş әmtәәlәrin miqdarını

artan sürәtlә azalır
yavaş sürәtlә azalır
yavaş sürәtlә artır•
artan sürәtlә artır
dәyişmir

istehlakçı gәlirlәrin miqdarı ilә
alınan әmtәәlәrin qiymәtlәri ilә
әvәzedici әmtәәlәrin qiymәtlәri ilә
әmtәәlәrin qiymәtlәri vә istehlakçının gәlirlәri ilә
istehlakçının üstünlükverimlәri ilә•

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

X vә Y nemәtlәrinin ümumi faydalılığı
X nemәtinin son faydalılığı
Y nemәtinin son faydalılığı
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Engel әyrisi göstәrir:

koordinalist faydalılıq nәzәriyyәsinin ordinalist nәzәriyyәdәn fәrqi:

Üstünlükvermәnin tranzitivlik aksiomu fәaliyyәt göstәrәrsә, istehlakçının fәrqsizlik әyrilәri:

Aşağıkefiyyәtli adlanan nemәt:

Nemәtlәr dәsti istehlakçı üçüçn optimal olur, әgәr:

Qiymәtistehlak xәtti birlәşdirir.

Son hәdd faydalılığının azalması prinsipi şәraitindә nemәtlәrin istehsalının artması;

düzgün cavab yoxdur
Y nemәtinin X nemәti ilә әvәz olunmasının son hәdd norması•

Y nemәtinin X nemәti ilә әvәz olunmasının son hәdd faydalılığını
istehlakçının pul gәlirlәri ilә aldığı әmtәәlәrin keyfiyyәti arasındakı nisbәti
istehlakçının gәlirlәri ilә aldığı әmtәәlәrin miqdarı arasındakı nisbәti•
fәrqsizlik әyrilәrinin mәcmusunu
istehlakçının tarazılıq vәziyyәti

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

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

istenlak xassәlәrinin aşağı sәviyyәli olması ilә sәciyyәlәnir
bazar qiymәtlәrindәn aşağı qiymәtә satılır
istenlakçının sağlamlığına ziyan vurur
sәmәrәsiz texnologiya әsasında istensal edillәndir
istenlakçının gәlirinin artması ilә ona tәlәbin azalması isә sәciyyәlәnir•

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

gәlirlәrin müxtәlif sәviyyәsindә istehlakçının tarazlığının bütün nöqtәlәrini
fәrqsizlik әyrilәrinin kәsişmә nöqtәlәrini
әmtәәlәrdәn birinin qiymәtinin dәyişmәsi zamanı istehlakçının tarazlığının bütün nöqtәlәrini•
doğru cavab yoxdur
büdcә xәtlәrinin kәsişmә nöqtәlәrini

ümümi faydalıılığı azaldır
son hәdd faydalıılığını azaldar vә nәticәdә ümumi faydalılığı azaldar
ümümi faydalıılığın kәmiyyәtinin mәnfi qiymәt almasına sәbәb ola bilәr
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Diskontlaşdırılmış dәyәr niyә hesablanır:

Nә üçün menecerlәr satışdan gәliri maksimumlaşdırmağa çalışırlar:

Mәqsәdlәrin çoxluğu nәzәriyyәsi firmanın mәqsәdlәrinә kimlәrin mәnafelәrini aid etmir:

Hazır mәhsul istehsal edәn firmanın tikiş fabrikini alması nәyә misaldir.

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

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

Marketinq termini ilk dәfә nә vaxt vә harada meydana gәlib?

doğru cavab yoxdur
son hәdd faydalıılığını azaldar, ümumi faydalılığı isә artır•

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

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

sәhmdarların
fәrdi sahibkarların
fәhlәlәrin
bütün sadalananların marağını daxil edir•
menecerlәrin

diversifikasiya
şaquli inteqrasiya•
Üfüqü inteqrasiya
әksmәrkәzlәşdirmә
daxili artım

әksmәrkәzlәşdirmә
Üfüqü inteqrasiya
şaquli inteqrasiya
diversifikasiya•
daxili artım

Mülkiyyәtin özәllәşdirilmәsi
Sәhmlәşdirmә
Kapitalın diversifikasiyası•
Kooperasiya edilmә
Sahibkarlıq fәaliyyәti

XIX әsrin sonunda Almaniyada
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Xırda mağazaların iri supermarketdә birlәşmәsi  bu:

Konsern – firma tәşkilinin әsas forması olmaqla aşağıdakı yollarla yaradılır:

X.Saymonun tәklif etdiyi davranış nәzәriyyәsinin әsas anı hesab olunur:

Mikroiqtisadi tәhlildә istehsal elәdikdә nә başa düşülür:

Texnoloji sәmәrәlilik nәdir?

әsas kapitalın dövriyyәsinә aid olmayanını göstәrin:

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

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

şaquli inteqrasiya
diversifikasiya
daxili artım
әksmәrkәzlәşdirmә
üfüqi inteqrasiya•

diversifikasiya•
daxili artım
üfüqi inteqrasiya
udulma
әksmәrkәzlәşdirmә

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

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

mövcud istehsal ehtiyatlarından istifadә olunması texnologiyası;
verilmiş buraxılış hәcminin tәmin edilmәsi üçün istehsal amillәrinin әn yaxşı uyğunlaşdırılması;•
istehsalda işçilәrin maşınlarla әvәz olunmasının әn yaxşı üsulları;
istehsal xәrclәrinin azaldılmasının әn yaxşı üsulu;
hazırda әn yeni texnologiyaların tәdbiqi;

fiziki aşınma
amortizasiya
mәnәvi aşınma
diskontlaşdırma•
investisiya

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

Hәrәkәtin birinci mәrhәlәsindә kapital funksional formasına görә hansı kapitala çevrilir:

Avadanlığın aşınması artdıqça amortizasiya fondu:

İstehsal olunmuş mәhsulun әsas vә dövriyyә kapitalına nisbәti ifadә edir:

İnvestisiyaların tәkrar istehsal strukturu göstәrir:

Xalis investisiyalar vә amortizasiyanın cәmi:

Xırda firmaların üstünlüklәrinә aid deyildir:

amortizasiya norması
fondverimini
әmәk mәhsuldarlığını
әmәyin fondyorla yüklәnmәsini•

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

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

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

әmәk mәhsuldarlığını
fondverimini•
kapitalın son hәdd mәhsulunu
amortizasiya normasını
fondtutumunu

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

әsas kapitaldır
dövriyyә kapitalıdır
mәnәvi aşınmadır
diskontlaşdırılmış dәyәrdir
ümumi investisiyalardır•
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İri firmaların üstünlüklәrinә aid deyil:

Gәlirin әldә edilmәsi mәqsәdilә tәsәrrüfat fәaliyyәti – bu:

Boumol vә Uilyamson hansı nәzәriyyәnin müәlliflәridir:

Menecer nәzәriyyәsinә әsaslanaraq firma satışın hәcmini maksimallaşdırmağa üstünlük verir:

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

Hәcmin maksimallaşdırılması nәzәriyyәsindә әsas problem budur:

Firmanın inkişafının daxili mәnbәyi deyil:

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

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

biznes
kommersiya
sahibkarlıq•
marketinq
menecment

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

qısamüddәtli dövrdә•
üzünmüddәtli dövrdә
hәmişә
oliqopoliya şәraitindә
inhisarçılıq şәraitindә

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

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

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

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

Kapitalın hәrәkәtinin III mәrhәlәsi:

Kapitalın hәrәkәtinin II mәrhәlәsi:

Sәnaye kapitalının hәrәkәti hansı formadan başlanır:

Kapitalın dövriyyәsi  bu:

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

menecment•
sahibkarlıq
kommersiya
marketinq
biznes

biznesdir
sahibkarlıqdır
menecmentdir
marketinqdir•
kommersiyadır

…Ә1 – P1•
P – Ә
P – P1
Ә Ә1
… İ …

P – Ә
Ә Ә1
P – P
Ә1 – P1
... İ …•

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

sәnaye kapitalının dövranının daim tәkrar olunması•
kapitalın pul formasında әmtәә formasına çevrilmәsi
investisiya prosesi
pul kütlәsinin dövranı
әmtәәnin reallaşdırılması vә mәnfәәtin götürülmәsi
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Sәnaye kapitalının belә forması mövcud deyil:

әsas kapitala aid deyildir:

Dövriyyә kapitalına aid deyildir:

İqtisadi fikrin hansı cәrәyanı da hәmçinin marksizm adı daşıyır:

Azәrbaycanda ilkin iqtisadi fikir vә tәsәvvürlәr nәdә öz әksini tapmışdır?

Qәdim Yunanıstanın iqtisadi fikri hansı alimlәrin әsәrlәrindә öz әksini tapmışdır?

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

qeyrimәhsuldar•
әmtәә
pul
yuxarıda adları çәkilәn bütün formalar mövcuddur
mәhsuldar

bütün sadalananlar aiddir
yanacaq•
qurğular
avadanlıqlar
istehsalat binaları

xammal
iş qüvvәsi
materiallar
bütün sadalananlar aiddir
qeyriistehsal binaları•

merkantilizm
klassik siyasi iqtisad
proletar siyasi iqtisadı•
neoliberal istiqamәt
riyazi mәktәb

ӘxlaqiNasirdә
Kitabi Dәdә Qoqudda•
Müqәddimәdә
heç birindә
Xәmsәdә

Platon, Aristotel•
Konfutsi, SyunTszı
Varron, Seneka
İbnXaldun, Foma Akvinski
Qay, Katon

merkantilistlәr
fiziokratlar
marcinalistlәr•
neokeynsçilәr
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Aşağıdakı qruplardan hansının iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsini müsbәt qiymәtlәndirәn
tәlimlәr olduğunu göstәrin:

Elmi apstraksiya metodu ibarәtdir:

İqtisadi hadisә vә ya prosesin onun öyrәnilmәsi mәqsәdilә süni surәtdә canlanddırılması – bu:

Ayrıayrı amillәrin öyrәnilmәsindәn ümumi müddәalar vә nәticәlәrә keçid – bu:

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

Dәyәr qanunu;

Görünmәz әl ifadәsi mәşhur iqtisadçılardan kimә mәxsusdur?

monetaristlәr

merkantilizm, neoliberalizm, marcinalizm
fiziokratlar, marksizm, marcinalizm
merkantilizm, marksizm, keynsçilik•
marksizm, keynsiçilik, monetarizm
fiziokratlar, marksizm, keynsçilik

iqtisadi hadisәlәri ikinci dәrәcәli cәhәtlәrdәn ayrılmaqdan•
iqtisadi ekspermentlәrin aparılmasından
riyazi modellәrin qurulmasından
iqtisadi hadisәnin bütün mәnzәrәsini bәrpa etmәkdәn
iqtisadi hadisәlәrin ayrıayrı tәrkib hissәlәrinin öyrәnilmәsindәn

deduksiya metodudur
statistik tәdqiqat metodudur
iqtisadi eksperimentdir•
induksiya metodur
iqtisadi modeldir

iqtisadi eksperimentdir
induksiya metodudur•
mәntiqi metodudur
deduksiya metodudur
elmi abstraksiyadır

spesifik iqtisadi qanunlar
ümumi iqtisadi qanunlardır
iqtisadi kateqoriyalardır•
iqtisadi modellәr
xüsusi iqtisadi qanunlar

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

A.Marşall
J.Keyns
K.Marks
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İqtisad elminә iqtisadi insan terminini kim daxil etmişdir?

İctimai seçim nәzәriyyәsi iqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәti çәrçivәsindә yayılmışdır?

Konvergensiya nәzәriyyәsi iqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәtinә aiddir?

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

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

Mikroiqtisadiyyat nöqteyinәzәrindәn iqtisadiyyatın başlıca problemi ibarәtdir:

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

D.Rikardo
A.Smit•

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

neoklassik
neokeynsçilik
sosialinstitusional•
marksizm
marcinalizm

neokeynsçilik
neoklassik
sosialinstitusional•
neoliberalizm
marcinal

subyektiv
rasionalist
dialektikmaterialist•
bütün sadalanan yanaşmalar üçün
neopozitivempirik

neopozitivempirik•
rasionalist
dialektikmaterialist
bütün sadalanan yanaşmalar üçün
subyektiv

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

tәhlil•
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Tәbiәt vә cәmiyyәt qanunlarının vәhdәti nәdәdir:

İqtisadi nәzәriyyәnin sintez metodun elementlәrini göstәrin:

Tәlәbatların artması qanunu aiddir;

İqtisad elmindә belә metodoloci yanaşma mövcud deyil;

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

Elmin tәdqiqat predmetini tәdavüldәn istehsala keçirәn elmi cәrәyanınını göstәrin.

Hansı iqtisadi mәktәb proteksionist dövlәt siyasәtinin әsasının qoymuşdur:

•
induksiya
deduksiya
riyazi modellәşdirmә
elmi abstraksiya

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

sadalanan hamısı sintez metoduna aiddir
tәfәkkürdә konkretdәn abstrakta hәrәkәt
tәdqiq olunan hadisәnin tәrkib hissәlәrinә bölünmәsi
doğru cavab yoxdur
aralarında doğmalılıq әlaqәlәri olan elementlәrin birlәşdirilmәsi, hissәlәrdәn tamın yaradılması.•

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

neopozitivempirik
subyektiv
dialektikmaterialist
bütün sadalanan yanaşmalar mövcuddur
sosialinstitusional•

neokeynsçilәr
fiziokratlar
merkantilistlәr•
neoliberallar
marcinalistlәr

keynsçilәr
fiziokratlar•
utopiksosialitlәr
merkantelistlәr
marjinalistlәr
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İqtisadi nәzәriyyәnin neoklassik istiqamәtinә hansı müasir elmi cәrәyanlar aiddir:

әmәkdәyәr nәzәriyyәsinin ilk müәllifi kim olmuşdur?

İslamın müqәddәs kitabı QuraniKәrim dә nәyә icazә verilmir?

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

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

İqtisad elminin metodologiyası anlayışı özünә daxil edir;

keynsçilik
proletar siyasi iqtisad
klassik siyasi iqtisad
fiziokratlar
merkantilizm•

marksizm, merkantilizm
monetarizm, neoliberalizm•
sosialinstitusionalizm, marjinalizm
keynsçilik, marjinalizm
merkantilizm, monetarizm

K.Marks
A.Monkretyen
A.Smit•
F.Kene
D.Rikardo

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

Alfred Marşall•
Adam Smit
Jon Meynard Keyns
Karl Marks
Jon Stüart Mill

marcinalizm
fiziokratlar•
merkantilizm
proletar siyasi iqtisadı
klassik siyasi iqtisad

iqtisadçi alimlәrin dünyagörüşü
iqtisadiyyatın strukturu
iqtisadi hadisәlәrin öyrәnilmәsi üsulları vә metodları•
müxtәlif iqtisadi sistemlәrinin öyrәnilmәsi
iqtisadi nәzәriyyәnin müxtәlif cәrәyanları



363

364

365

366

367

368

369

İqtisad elmindә normativ yanaşmalar mövcuddur:

İqtisad elmindә pozitiv yanaşma әlaqәdardır:

Bu gün iqtisad elminin әsas әhәmiyyәti ondadır ki,

İqtisad elminin әsas әhәmiyyәti bu gün ondan ibarәtdir ki, o:

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

İqtisad elmindә sosial ideyalara ilk dәfә kim baxmışdır?

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

iqtisadiyyatın neçә olmasının öyrәnilmәsilә•
iqtitsadi ekspentlәrin aparılması ilә
riyazi metod vә modellәrin tәtbiqilә
iqtisadi sistemin ayrıayrı elementlәrinin öyrәnilmәsilә
iqtisadiyyatın real vәziyyәtin öyrәnilmәsmilә

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

insanlara onların davranışının hәqiqi sәbәblәrini göstәrir.
alimlәrә öz istedadlarını reallaşdırmağa imkan yaradır;
sahibkarlara uğurlu biznes aparmaqda kömәk edir:
insanların içtimayi hәyatında iqtisadiyatın rolu müәyәnlәşdirir
insanların tәlәbatlarını ödәnilmәsi baxımından cәmiyyәtin daha yaxşı quruluşunun tәşkilinin yollarını göstәrir•

insanların içtimai hәyatlarında iqtisadiyyatın yerini müәyyәn edir
insanların tәlәbatlarının ödәnilmәsi baxımından iqtisadiyyatın daha yaxşı tәşkil edilmәsinin yollarını göstәrir•
sahibkarlara müvәfәqiyyәtlә bizneslәrini aparmağa kömәk edir
iqtisadçıamillәrә öz qabiliyyәtlәrini reallaşdırmağa imkan verir
insanlara tәsәrrüfat fәaliyyәtlәrindәn onların davranışlarının hәqiqi motivlәrini açıqlayır

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

neokeynsçilәr
marksistlәr
merkantilistlәr
fiziokratlar
sosialutopistlәr•

tәhsilin sәviyyәsi
istehsal potensialı
elmi texniki tәrәqqi
әsas kapital

•
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İş qüvvәsinin istehlak dәyәri nәdәdir?

Resurslara tәlәb asılı olur:

әmәyin ödәnilmәsinin son hәdd xәrclәri:

әmәyin qiymәti artır, әgәr:

Tarazlı faiz dәrәcәsi bәrabәrlәşdirir

Sabit kapital ünsürlәri aşağıdakılardır

Dәyişәn kapital ünsürlәri aşağıdakılardır:

insan kapitalı•

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

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

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

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

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

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

xammal vә materiallar
iş qüvvәsi•
әmәk vasitәlәri
yuxarıda sadalananların hamısında
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Tarixәn kapitalın ilk formaları olmuşdur:

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

Qısamüddәtli dövrdә torpağın tәklifi:

Torpaqda tәsәrrüfatın aparılmasında iştirak etmirlәr:

Torpağın qiymәti hansı amillәrdәn asılıdır?

Rentanı tәbii qüvvәlәrin bәxşişi hesab edirdilәr:

Differensial renta II әlaqәdardır:

әmәk cisimlәri

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

13%
14%
16%
12%
10%•

artır
vahid elastiklә xarakterizә olunur
tam qeyrielastiklik•
azalır
mütlәq elastiklik

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

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

keynsçilәr
fiziokratlar•
merkantilistlәr
marcanalistlәr
marksistlәr

sahәlәrarası rәqabәtlә
tәsәrrüfatın ekstensiv metodlarla aparılması ilә
torpaq üzәrindә xüsusi mülkiyyәtlә
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Differensial renta I әlaqәdardır:

әmәk bazarında monopsonist rәqib firmaya nisbәtәn:

İstehsal amillәrindәn birinin qiymәtinin artması nәticәsindә bütün amillәrә tәlәbin azalması
göstәrir:

Faiz dәrәcәsi ifadә edir:

Kapitala investisiyaları hәyata keçirilәcәk, әgәr:

Sәnayelәşdirmә dövründә torpağın hansı xüsusiyyәti daha üstün olmuşdu:

Torpağa әlavә kapital qoyuluşları sәbәb olur:

torpaq üzәrindә mülkiyyәtin formasındakı fәrqlәr ilә
tәsәrrüfatın intensiv metodlarla aparılması ilә•

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

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

xәrclәrin minimlaşması
mәhsul buraxılışı effekti•
әvәzlәmә effekti
mәnfәәtin maksumlaşdırılması
istehsal amillәri bazarında tarazlıq

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

onların hәyata keçirilmәsi nәticәsindә alınan mәhsulun son hәdd xәrclәri son hәdd gәlirindәn yuxarı olarsa
mәnfәәt norması çoxalarsa
faiz dәrәcәsi azalarsa
faiz dәrәcәsi artarsa
onların hәyata keçirilmәsi nәticәsindә alınan mәhsulun son hәdd xәrclәri son hәdd gәlirindәn yuxarı olmasa•

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

inhisar rentaya
differensial renta I yaranmasına
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Torpağın qiymәti.

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

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

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

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

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

mütlәq rentanın yaranmasına
sadalananların heç biri
differensial renta II yaranmasına•

faiz dәrәcәsi ilә düzmütәnasibdir
rentanın miqdarından asılı deyil
kapitallaşmış rentadan ibarәtdir•
hәmişә torpağın münbitliyindәn asılıdır
yalnız tәlәb vә tәkliflә müәyyәnlәşir

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

9000
1500
150
900•
1400

7050•
564080
563920
12120
5070

36
260
300
40•
560

10500
120000
105000•
13500
135000
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120 vahid mәhsulun satışından gәlir 93000 manat olmuşdur. Orta xәrclәr 700 manat tәşkil
etmişdir. Mәnfәәt nә qәdәrdir?

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

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

Normal mәnfәt anlayışı bildirir:

Azalan verilmә qanunun fәaliyyәti bildirir ki:

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

Sabit xәrclәrә aiddir:

84000
9000•
775
5800
93700

65000
90000•
490000
650000
49000

100•
120
1000
1200
10

gәlirin xәrjlәri üstәlәmәsini göstәrәn kәmiyyәtini
istehsaljıya mövjud sahәdә qalmağa imkan verәn minimum mәnfәti•
mәnfәәtin orta sahә normasını
istehsalın inkişafı üçün normal şәraiti tәmin edәn gәliri
mühasibat mәnfәәtinin vergi tutulmayan hisәsini

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

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

xammal, elektrik enercisi nә mәsrәflәr, kreditә görә faizlәr, icarә haqqı
fәhlәlәrin әmәk haqqında mәsrәflәr, xammal vә avadanlığın dәyәri

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

Düzgün müddәanı tapın:

Orta istehsal xәrclәrinin dәyişmәsi bundan asılıdır:

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

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

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

idarәetmә vә mühafizә heyәtinin әmәk haqıqı mәsrәflәri, kreditә körә faizlәr•
idaretmә heyәtinin әmәk haqqına, xammalı alınmasına mәsrәflәr, kreditlәrә görә faizlrin ödәnişi
işçilәrin әmәk haqqından, avadanlığın әldә edilmәsinә mәsrәflәr, renta ödәnişlәri

son hәdd xәrclәri minimumdur
mәnfәәt 0a bәrabәrdir
mәnfәәt maksimumdur
orta dәyişәn vә orta sabit xәrclәr üstüstә düşür
orta dәyişәn xәrclәr minimumdur•

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

son hәdd xәrclәrinin dәyişikliklәri
miqyasda qәnaәt qanununun vә azalan verilmә qanununun fәaliyyәti•
istehsal amillәrinin istifadә sәmәrәliliyi
iqtisadi vә mühasibat mәnfәәti arasındakı fәrqlәr
ümumi istehsal xәrclәrinin dәyişmәsi

720
1800
3240•
45
2520

40
5
4
20
3•

12
1440
1200
14
11•
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Mәqsәdlәrin çoxluğu nәzәriyyәsinә görә firma rәhbәrliyinin әsas vәzifәsi:

Firmanın davranış nәzәriyyәsi hansı ölkәdә daha geniş yayılmışdır:

Bixeviorizm adlanır:

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

Firmanın xarici artımının sәbәbi:

әmәk predmetlәri vә iş qüvvәsi birlikdә nә adlanır?

İnvestisiyaların belә tәsnifatı mövcud deyildir:

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

Böyük Britaniya
Yaponiya•
Almaniya
Kanada
Fransa

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

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

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

yalançı kapital
әsas kapital
dövriyyә kapitalı•
insan kapitalı
nizamnamә kapitalı

istehsal xәrclәri quruluşuna görә•
sahә quruluşuna görә
tәkrar istehsal quruluşuna görә
bütün sadalanan tәsnifatlar mövcuddur
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Maliyyә investisiyaları – bu:

Kapitalın dövriyyә sürәti  bu:

Faiz dәrәcәsi әsasında cari vә gәlәcәk dәyәrin ölçülmәsi adlanır:

Vahid texnoloji proseslә bağlı olmayan firmaların birlәşmәsi nәticәsindә yaranır:

Firmanın fәaliyyәtinin xarici mühitinә aid deyil:

Doğru olmayanını göstәrin:

Deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil?

әrazi quruluşuna görә

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

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

amortizasiya
investisiya
avans edilmә
diskontlaşdırma•
maliyyәlәşmә

duopoliya
inhisar
kartel
konqlomerat•
monopsoniya

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

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

•

Bazar iqtisadiyyatında dövlәt müәssisәlәri mövcud ola bilmәz•
Firmanın tәrkibindә bir neçә müәssisә ola bilәr



424

425

426

427

428

429

430

Kapitalın hәrәkәtinin hansı mәrhәlәlәri tәdavül sahәsindә gedir?

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

Tәklifin elastikliyini nә dәyişdirә bilәr:

әmtәәnin tәlәbinә tәsir göstәrmәyәn amillәri göstәrin.

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

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

әmtәәyә tәlәbin qiymәt elastikliyi bundan asılı deyildir:

Müasir firma adi çoxprofilli istehsaldır
Sәhmdar cәmiyyәtlәri açıq vә qapalı olur
Müәssisәlәr mülkiyyәt formasına görә fәrqlәnirlәr

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

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

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

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

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

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

әmtәәnin mәxsus olduğu әmtәә qrupundan
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İlk dәfә kim tәlәbin azalması qanununu formulә etmişdir?

Sadalananlardan nә әmtәә tәklifinin hәcminin dәyişmәsinә sәbәb olur:

Sadalananlardan nә әmtәә tәklifinin hәcminin dәyişmәsinә sәbәb olmur?

Bazar qiymәti müvazinәt qiymәtindәn aşağı olarsa:

Qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsinin hansı metod daha çox bazar mexanizminә uyğundur?

Dövlәt nә üçün qiymәtin aşağı hәddini tәyin edә bilәr?

Dövlәtin tәyin etdiyi qiymәtlәrin yuxarı tavanı belә olur:

istehlakçıların gәlir kәmiyyәtindәn
istehlakçının büdcәsindә әmtәәnin xüsusi çәkisindәn
bütün sadalanan amillәrdәn asılı deyil
tәklifin hәcmindәn•

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

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

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

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

qiymәtlәrin mәrkәzlәşdirilmiş şәkildә tәyin edilmәsi
qiymәtlәrin aşağı hәddinin tәyin olunması
qiymәtlәr tavanının tәyin edilmәsi
bazar iqtisadiyyatında qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi yol verilmәzdir
vergi vә subsidiyaların kömәyilә•

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

tarazlı qiymәt sәviyyәsindә
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әmtәәnin qiymәti bu sәbәbdәn arta bilәr:

Qiymәtlәrin bazar sistemi üçün qiymәtlәrin aşağıdakı növü sәciyyәvi deyildir:

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

Hörümçәk toru teoreması nәzәrdә tutur ki:

әmtәә istehsalçısı onun qiymәti 5% endirdi, nәticәdә satışın hәcmi 3% qalxdı. Bu әmtәәyә tәlәb:

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

Tәlәbin qiymәt elastikliyi yüksәk olacaq:

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

әmtәәnin istehsal xәrclәrini aşağı salan yeni texnoloqiyanın tәtbiqi
әmtәәnin istehsal olunduğu xammalın qiymәtinin aşağı düşmәsi
әmtәә istehsaljılarının sayının artması
әmtәә tәklifinin azalması•
әmtәәyә tәlәbin azalması

topdansatış qiymәtlәri
müqavilә qiymәtlәri
pәrakәndәsatış qiymәtlәri
bütün sadalananlar sәciyyәvi deyildir
bütün sadalananları sәciyyәvidir•

tәlәb vә tәklifin tәrәffüdlәrin
yalnız tәlәbin dәyişikliklәrin
istehsal şәrtlәrinin dәyişmәsinin
sahәlәrarası rәqabәtin•
yalnız tәklifin dәyişikliklәrin

qısamüddәtli dövrdә әmtәәlәrin qiymәtlәri dәyişmir
tәcrübә topladıqca sahibkarlır qiymәt dәyişikliklәrinә daha yaxşı uyğunlaşırlar•
bazarda yalnız uzunmüddәtli tarazlıq mümkündür
әmtәә qiymәti yalnız istehlakçı üstünlüklәrindәn asılıdır
әmtәә qiymәti yalnız onun istehsalına çәkilәn xәrclәrdәn asılıdır

elastikdir
vahid elastikli tәlәbdir
qeyrielastikdir•
mütlәq qeyri elastikdir
mütlәq elastikdir

hәr iki әmtәә aşağı keyfiyyәtlidir
bu qarşılıqlı tamamlayan әmtәәlәrdir
bu qarşılıqlı әvәzedәn әmtәәlәrdir
hәr iki әmtәәyә tәlәb mütlәq qeyri – elastikdir
әmtәәlәrә tәlәb bir birindәn asılı deyildir•

zinәt şeylәrinә nisbәtәn әn zәruri әmtәәlәrә
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әgәr әmtәәnin qiymәtinin 5% düşmәsi әmtәәnin tәklifinin 8% azalmasına sәbәb olursa, on da bu
әmtәәnin tәklifi:

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

әmtәәyә tәlәb әyrisi üfiqi düz xәtt şәklinә malikdir. Bu o demәkdir ki,:

Tәklifi formalaşdıran amillәrә aid deyildir:

Hәr bir mövcud anda bazarda yaranan şәrtlәrin mәcmusubu:

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

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

elastikdir•
mütlәq elastikdir
qeyri elastikdir
vahid elastikliyә malikdir
mütlәq qeyri elastikdir

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

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

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

son faydalılıq qanunu
bazarın konyukturudur•
bazar mexanizmidir
bazar tarazlığı
dәyәr qanunu

ikinci әmtәәyә tәlәbin hәcminin aşağı düşmәsi qarşılıqlı tamamlayandırsa, onda birinciyә•
ikinci әmtәәyә qiymәtin azalması
ikinci әmtәәyә tәlәbin hәcminin artması
heç bir dәyişiklik doğurmur
ikinci әmtәәyә qiymәtin yüksәlmәsi
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İki әmtәә qarşılıqlı әvәz olunandırsa, birincinin qiymәtinin qalxması ilә nә müşaiyәt olunur?

Texnologiyanın tәkmillәşdirilmәsi hansı yerdәyişmәyә sәbәb olur?

Tәlәb әyrisinin yerdәyişmәsinә tәsir etmәyәn amil:

әmtәәnin bazar dәyәri әks etdirir:

Tәdavül üçün zәruri olan rulun miqdarını bu formulla müәyyәn etmәk olar:

әmtәә tәsәrrüfatından fәrqli olaraq natural tәsәrrüfatda әmәk mәhsulları

Barter pulun hansı funksiyasını yerinә yetirә bilәr?

ikinci әmtәәyә tәlәb azalır.
ikinci әmtәәyә tәlәbin hәcmi artır.
ikinci әmtәәyә tәlәb artır•
heç bir dәyişiklik baş vermir
ikinci әmtәәyә tәlәbin hәcmi azalır.

tәlәb әyrisinin sağa
tәklif әyrisinin sağa•
tәlәb әyrisinin sola
heç bir dәyişiklәrә sәbәb olmur
tәklif әyrisinin sola

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

konkret vaxt mәqamında bazarda bu әmtәәyә tәlәb vә tәklifin nisbәti
bu әmtәәnin istehsalına ictimaizәruri әmәk mәsrәflәri vә bu mәsrәflәrin ictimai tәlәbatlara uyğunluğu•
bu әmtәәnin nadirliyi, istehlakçılarınәksәriyyәti üçün әlçatmazlığı
әmtәәnin bu vә ya digәr insan tәlәbatını ödәyә qabiliyyәti
әmtәәnin müәyyәn kәmiyyәt nisbәtlәrindә digәr әmtәәlәrә mübadilә oluna bilmәk qabiliyyәti

M=VP.Q
M=P.VQ
V=P+Q:M
P=M.V:Q
M=P.Q:V•

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

dәyәr ölçüsü
yığım vasitәsi
tәdavül vasitәsi•
tәdiyyә vasitәsi
dünya pulu
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Dәyәr qanununun funksiyalarına aid deyildir:

Smit paradoksu adlanan paradoks әmtәәnin hansı xassәsinә әsaslanır?

Nemәtin faydalılığı, onun nadirliyi vә onun istehsalına mәsrәflәr tәcәssüm etdirir:

әmtәәnin bazar dәyәri nә ilә müәyyәn olunur?

әmtәәnin içtimai dәyәri nә ilә müәyyәn olunur?

әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsinin vә maddi resurslardan sәmәrәli istifadәnin stimulu:

әmtәәnin dәyәrinin müәyyәn edilmәsinә iki әsas yanaşma – bu:

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

faydalılıq
mübadilә dәyәri
nadirlik•
sadalananlardan heç biri
istehsal dәyәri

nemәtin mübadilә dәyәrini
nemәtin qiymәtliliyi•
nemәtin istehlak dәyәrini
sadalananlardan heç birini
nemәtin qiymәtini

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

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

әmtәәnin istehlak dәyәridir
әmtәnin nadirliyidir
әmtәәnin bazar dәyәridir
әmtәәnin mübadilә dәyәridir
әmtәәnin içtimai dәyәridir•

son faydalılıq nәzәriyyәsi vә ictimai seçim nәzәriyyәsi
әmәk dәyәr nәzәriyyәsi vә mülkiyyәt hüquqlar nәzәriyyәsi
әmәk dәyәr nәzәriyyәsi vә son faydalılıq nәzәriyyәsi•
son faydalılıq nәzәriyyәsi vә istehsal amillәri nәzәriyyәsi
ictimai seçim nәzәriyyәsi vә istehsal amillәri nәzәriyyәsi
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Kim öz konsepsiyasında әmtәә dәyәrinin vә qiymәtinin müәyyәnlәşdirilmәsindә xәrclәr
nәzәriyyәsi vә faydalılıq nәzәriyyәsini birlәşdirmişdir:

Hansı bәnddә pulun tәkamülünün düzgün ardıcıllığı göstәrilmişdir:

Pul sistemi – bu:

Bimetallizm vә monometolizm – bu formalarıdır:

Vergilәr ödәnilәn zaman pul bu funksiyanı yerinә yetirir:

Supermarketdә әmtәәlәrin pulu ödәnәn zaman pul bu funksiyanı yerinә yetirir:

Restoranın menyusunda qiymәt göstәrilәn zaman pul bu funksiyanı yerinә yetirir:

L.Valras
D.Rikardo
A.Smit
A.Marşall•
K.Menqer

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

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

pul sistemlәrinin•
kredit pullarının
dünya pullarının
qiymәt miqyasının
elektron pullarının

tәdiyyә vasitәsi•
yığım vasitәsi
tәdavül vasitәsi
dünya pulu
dәyәr ölçüsü

tәdiyyә vasitәsi
yığım vasitәsi
tәdavül vasitәsi•
dünya pulu
dәyәr ölçüsü

tәdiyyә vasitәsi
yığım vasitәsi
tәdavül vasitәsi
dünya pulu

•
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Dövlәtin rәsmi ehtiyatları kimi pul bu funksiyanı yerinә yetirir:

Xaricdәn pul köçürmәsi olarkәn pul bu funksiyanı yerini yetirir:

Dünya pulu kimi istifadә oluna bilәrlәr:

Kredit pullarına nә aid deyildir?

Tam dәyәrli pullar:

Kağız pulun qızıla dönәrliliyinin lәğvi adlanır:

Pul tәdavülü qanunu nәyi ifadә edir?

dәyәr ölçüsü•

tәdiyyә vasitәsi
yığım vasitәsi•
tәdavül vasitәsi
dünya pulu
dәyәr ölçüsü

tәdiyyә vasitәsi
yığım vasitәsi
tәdavül vasitәsi
dünya pulu•
dәyәr ölçüsü

dönәrli valyuta vә qızıl•
kağız pullar
qızıl vә kağız pullar
sadalanan heç biri
bank veksellәri

veksellәr
çeklәr
banknotlar
kağız pullar•
depozlarda olan pullar

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

pulun denominasiyası
inflyasiya
devalvasiya
pulun likvidliyi
qızılın demonetizasiyası•

pul aqreqatlarının cәmini;
tәdavül üçün zәruri olan pulun miqdarını•
pulun funksiyalarını;
pul tәdavülünü tәnzimlәyәn dövlәt orqanlarının hüquqları
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Dünya pulu üçün xas olmayanı göstәrin:

Bazar iqtisadiyyatının subyekti kimi dövlәt hansı rolu oynayır?

Bazarın tәnzimlәyici funksiyası ibarәtdir:

Bazarın inteqrasiyaedici funksiyası ibarәtdir:

Bazarın stimullaşdırıcı funksiyası ibarәtdir:

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

Bazarın deformasiyasını aradan götürmәk üçün zәruridir:

tәdavüldәn çıxan pul kütlәsini

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

istehlakçıdır
resursların mülkiyyәtçisidir
istehsalçıdır
bütün sadalananlar•
iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi hәyata keçirir

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

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

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

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

tәsәrrüfat fәaliyyәtinin sәrbәstliyini tәmin etmәk
sәrbәst qiymәt әmәlәgәlmә mexanizmini formalaşdırmaq
mülkiyyәt formalarının müxtәliflyini yaratmaq

•
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Dövlәt tәnzimlәnmәsinin belә forması mövcud olmur:

Bazar münasibәtlәrinin maddi әsası:

Sadә әmtәә tәsәrrüfatı üçün sәciyyәvi olmayanını göstәrin.

İçtimai istehsalda bazarın rolu ibarәtdir:

İqtisadi mәnafelәr – bu:

Göstәrilәn amillәrdәn hansi iqtisadi resurslara aiddir.

әmәk cisimlәri –bu:

bütün sadalananlar•
inkişaf etmiş bazar infrastrukturunu yaratmaq

firmadaxili•
büdcәvergi
inzibati
xarici iqtisadi
kreditpul

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

içtimai әmәk bölgüsü
muzdlu әmәyin üstünlüyü•
istehsal vasitәldәri üzәrindә xüsusi mülkiyyәt
insanlar arasında iqtisadi әlaqәlәrin bazar vasitәsi ilә olması
әmәk mәhsullarının alqısatqısı yolu ilә tәlәbatların ödәnilmәsi

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

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

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

alәtlәr, mexanizmlәr, maşınlardır
binalar, yollar, kanallardır
fәhlәlәr vә istifadәedicilәr heyәtidir
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Cәmiyyәtin mәhsuldar qüvvәlәrinin tәrkib hissәlәri aşağıdakılardır:

Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin belә bir mәrhәlәsi mövcüd deyil:

İqtisad elmi tәkrar istehsal prosesindә neçә mәrhәlәni ayırır:

Aşağıda göstәrilәn istehsal amillәr siyahısından hansılar doğrudur?

Fasilәsiz tәkrarlanan istehsal prosesi nәdir?

İstehsal funksiyası nәyi göstәrir?

Tәkmil rәqabәtli firmanın tәklif әyrisi qısamüddәtli dövrdә ibarәtdir:

hazır mәhsul
sonrakı emala gedәn xammal•

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

istehsal
hәddindәn artıq ifrat istehsal•
bölgü
istehlak
mübadilә

2
4•
3
6
5

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

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

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

orta dәyişәn xәrclәr әyrisindәn yuxarıda yerlәşәn son hәdd xәrclәri әyrisinin bir hissәsidir•
son hәdd xәrclәri әyrisindәn yuxarıda yerlәşәn orta xәrclәr әyrisinin bir hissәsidir
son hәdd xәrclәri әyrisindәn yuxarıda yerlәşәn orta dәyişәn xәrclәr әyrisinin bir hissәsidir
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Qısamüddәtli dövrdә tәkmil rәqabәt bazarı üçün doğrudur.

Tәkmil rәqabәt bazarında bazar tәlәbinin artması nәticәsimndә qiymәtlәr yüksәlәrsә:

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

Mәhsulun bazar qiymәti azalarsa, tәkmil rәqabәt bazarında fәaliyyәt göstәrәn firma

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

Firmanın mәhsulunun sahәdә xüsusi çәkisi haqqında verilәnlәr әsasında hesablamaq olar:

Tәkmil rәqabәtli sahәnin tәlәb әyrisi necә olur?

son hәdd xәrclәri әyrisinin azalan hissәsidir
son hәdd xәrclәri әyrisinin artan hissәsidir

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

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

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

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

iqtisadi mәnfәәtdir
sabit xәrclәrdir
mühasibәt mәnfәәtdir
istehsalçının әlavә gәliridir•
dәyişәn xәrclәrdir

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

Şaquli xәtt

•
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İnhisar şәraitindә qiymәtlәrin artması bu sәbәbdәn saxlanılır:

Antiinhisar qanunvericiliyinin başlıca mәqsәdi:

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

Hәr bir mәhsul vahidini eyni qiymәtә satan inhisar bu:

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

İstehsal sәmәrәliliyi tәxmin edir:

Tәkmil rәqabәtli firma üçün qısamüddәtli dövrdә әmtәәnin qiymәti bәrabәrdir:

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

resurslara qiymәtlәrin artması
alıcılıq qabiliyyәtinin mәhdudluğu•
әmtәәlәrin defisiti
inhisar şәraitindә qiymәtlәrin artması heç nә ilә mәhdudlanmamışdır
qiymәt diskriminasiyası

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

әmtәәnin bazar qiymәtinin azalmasına sәbәb olar
bazarda әmtәә difisitinә sәbәb olar
әmtәәnin bazar qiymәtinin yüksәlmәsinә sәbәb olan
bazarda әmtәә artıqlığına sәbәb olar
bazara heçc cür tәsir köstәrmәz•

sadә inhisardır•
dövlәt inhisarıdır
tәbii inhisardır
oliqopoliyadır
mönopsoniyadır

kartelldir
trestdir•
sindikatdır
sadalananlardan heç bir
konserndir

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

son hәdd gәlirinә vә orta gәlirә•
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Tәkmil rәqabәtli bazarda iqtisadi mәnfәәt:

AVC әyrisinin әn aşağısında yerlәşәn nöqtә adlanır:

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

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

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

Yeni firmaların sahәyyә daxil oşlması üçün maneәlәrә aiddir:

İnhisar hökmüranlığı tullantısız texnoloqiyya әsaslanan mebil istehsalı olan inhisar hansı tipә

•
son hәdd xәrclәrinә
orta xәrclәrә
sabit xәrclәr
orta xәrclәr + iqtisadi mәnfәәt

daima yeri var
mühasibat mәnfәәti ilә üstüstә düşür
uzunmüddәtli dövr әrzindә ola bilmәz•
әgәr son hәdd gәliri son hәdd xәrclәrindәn çox olarsa ola bilәr
әgәr ümumi xәrclәr firmanın ümumi gәlirindәn çox olarsa ola bilәr

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

son hәdd gәliri әyrisi mövcüd deyil
son hәdd gәliri şaqulidir
tәlәb әyrisi üfüqidir•
son hәdd xәrclәri әyrisinin mövcud olmaması
tәlәb әyrisi şaqulidir

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

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

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

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

Qapalı inhisar tipinә aiddir:

Aşağıdakılardan hansı inhisarın bazar hökmüranlığı indeksini göstәricisidir.

İnhisar hakimiyyәtinin mәnbәyi kimi sadalananlardan hansı çıxış edә bilәr?

Müasir antiinhisar tәnzimlәnmәsinin әsas obyektlәrinә aiddir:

İnhisarçı firmanın bazar hakimiyyәtinin dәrәcәsi hәr şeydәn әvvәl bundan asılıdır:

Mәhsul buraxılışının istәnilәn hәcmindәn firmanın ümumi xәrclәri bәrabәrdir:

tәbii inhisar
açıq inhisarı•
qapalı inhisar
monopsoniya
dövlәt inhisar

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

(PMC)/P•
(PMC)/E
P/E
İ/P
P/(PMC)

bazarın hәcmi
istehsalın miqyası
istehsal resursları üzәrindә nәzarәt
bütün sadalananlar•
inzibati yardım

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

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

orta ümumi xәrclәrlә orta dәyişәn xәrclәrin fәrqinә
orta ümumi xәrclәrin әmtәә buraxılışının hәcminin hasilinә•
orta dәyişәn xәrclәrin әmtәә buraxılışının hәcminin hasilinә
son hәdd xәrclәrinin әmtәә buraxılışının hәcminin hasilinә
orta aşkar xәrclәrin orta dәyişәn xәrclәrin cәminә
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Tәkmil rәqabәtli firmanın ümumi gәlir әyrisi necә olur?

Sahәdә firmaların sayı hәddәn artıq çox olarsa HerfindalHirşman indeksi :

HerfindalHirşman indeksinin kәmiyyәti vahidә yaxınlaşarsa, bu o dimәkdir ki :

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

Bazarda tәkmil rәqabәt şәrtlәri o vaxt yerinә yetirilir ki;

Sadalananlardan hansı rәqabәti doğuran şәraitlәrә aid deyil?

Rәqabәtin müsbәt cәhәtinә aid deyil:

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

mәnfidir
vahidә bәrәbәrdir
sıfıra yaxınlaşır•
hesablanmır
sonsuzluğa yaxınlaşır

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

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

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

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

qeyrisәmәrәli müәssisәlәrin sıxışdırılıb çıxarılmasına rәvac vermәsi
istehsalçıların istehlakçılara nisbәtdә diktәsinin qabağını alması
resurslardan rasional istifadәyә rәvac vermәsi
qiymәtlәrin süni sürәtdә şişirdilmәsinә mane olması

•
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Rәqabәtin qeyriqiymәt metodlarına aid deyil:

Ümumi mәnfәәt bәrabәrdir:

Tәkmil rәqabәtin üstünlüklәrinә nә aid deyil?

Haqsız rәqabәtin әsas metodlara aid deyil .

Sağlam rәqabәtin әsas metodlara aid deyil.

Mütlәq inhisar meydana gәlә bilәr, әgәr:

Aşağıdakı bazarlardan hansı daha çox tәkmil rәqabәt şәrtlәrinә uyğundur?

inhisarların yaranmasına gәtirib çıxarda bilmәsi•

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

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

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

iqtisadi (sәnaye) kәşfiyyatı;
rüşvәt vә şantajetmә işgüzar hesabatları ilә fırıldaqlar;
rәqibin mәhsulunun saxtalaşdırılması;
istehlakçıların aldadılması;
satışdan sonrakı xidmәtin inkişafı;•

qiymәtin aşağı salınması;
yeni әmtәә vә xidmәtlәrin yaradılması vә ettnin nәticәlәrindәn isti¬fadә vә s.;
reklam, satışa qәdәr vә satışdan sonrakı xidmәtin inkişafı;
malın keyfiyyәtinin artırılması
saxta malların istehsalı•

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

polad
avtomobil
bәrbәr xidmәti
dәbli geyimlәr

•
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Uzunmüddәtli dövrdә tәkmil rәqabәtli sahәdә tәklif әyrisi:

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

İnhisar hakimiyyәti bu:

İlk antiinhisar qapunu qәbul etilmişdir:

Tәkmil rәqabәtli firmanın tәlәb әyrisi hansı görünüşdә olur?

Tәkmil rәqabәtli sahәdә tarazlıq qәrarlaşır, әgәr:

Bazar quruluşunun tәsnifatı zamanı bu әlamәt nәzәrә alınmır:

firmaların sәhmlәri vә istiqrazları•

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

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

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

abş da 1990ci ildә
kanadada 1889cu ildә•
abş da 1914ci ildә
belçikada 1935ci ildә
danimarkada 1937ci ildә

müsbәt meyilli
mәnfi meyilli
şaquli xәtt
üfüqi xәtt•
qırıq xәtt

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

sahәyә müstәqil girmәk vә ondan çıxmaq
bütün sadalananlar nәzәrә alınır
firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi sahә•
qiymәtlәr üzәrindә ayrıayrı firmaların nәzarәti
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Tәkmil rәqabәt üçün sadalananlardan nә sәciyyәvi deyildir?

Hansı rәqabәtin növü deyildir?

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

Antiinhisar tәnzimlәnmәsinin belә tәdbirlәr qrupu mövcud deyil:

İnhisarçı sahәyә digәr firmaların girmәsi yolundakı baryerlәrә aid deyil:

İstehsal kvotası uğrunda mübarizә inhisarın belә formaları üçün sәciyyәvidir:

Müasir bazarın infrastrukturunun әsas elementlәrinә aid olmayanı seçin

sahәdә firmaların sayı

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

sahәdaxili
funksional
firmalararası
firmadaxili•
sahәarası

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

inzibatihüquqi
bütün sadalananlar mövcuddur
qanunvericiliyi•
iqtisadi
inzibatiiqtisadi

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

konsern vә kartel
sindikat vә kartel•
kartel vә trest
sindikat vә trest
trest vә konsern

istehsal müәssisәlәri•
xammal bircaları
audit şirkәtlәri
konsaltinq firmaları



555

556

557

558

559

560

561

Azad iqtisadi zonalar nә vaxt vә harada ilk dәfә yaranıb?

Aşağıdakı bazarda ixtiralar, yeniliklәr, patentlәr әmtәәdir:

Qiymәtli kağızlar bazarında ticarәt obyektibu deyildir:

Bu bazarlardan hansı subyektlәr üörә bazar tәsnifatına aid deyildir?

Öz adından vә öz hesabı ilә sövdәlәşmә hәyata keçirәn şәxsbu:

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

Aşağıdakılardan rәqabәt dәrәcәsinә görә tәsniflәşmәyә aid olmayan bazarı göstәrin:

kommersiya bankları

Böyük Britaniyada 1776cı ildә
İslandiya 1969cu ildә
İrlandiya, 1959cu ildә•
Fransa 1897 ci ildә
ABŞda 1929cu ildә

informasiya
tәdavül vasitәlәri
istehsal vasitәlәri
qiymәtli kağızlar
innovasiyalar•

lisenziyalar•
istiqrazlar
sәhmlәr
çeklәr
beksellәr

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

dilerdir•
fyuçersdir
brokerdir
maklerdir
sadalananlardan heç biri deyildir

ixrac bazarı
pәrakәndәsatış bazarı
topdansatış bazarı
idxal bazarı
dövlәt müәssisәlәri bazarı•

oliqopoliya bazarı
azad bazar
leqal bazar•
inhisarçı rәqabәt bazarı
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Azәrbaycanda dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsinin I proqramı nә vaxt qәbul olunmuşdur?

İri müәssәlәrin özәllәşdirilmәsi üçün zәruri şәrt nәdir:

Hansı sahәdә dövlәt mükiyyәtinin üstünlüyü mәqsәdyönlü deyildir:

İqtisadi sistemin sәmәrәli fәaliyyәtinin әsas problemi:

İstehsal imkanların әyrisi üzәrindә resursların tam istifadәsinin qöstәrir istәnilәn

İstehsal imkanları әyrisindә mәhsullardan birinin istehsalının artmasına uyğun olaraq:

Universitetdә tәlәbәnin tәhsil almasının alternativ hәrclәri әks olunur:

inhisarçı bazar

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

hәmin müәssisәlәrin fәaliyyәtinin rentabelliyinin müәyyәnlәşdirilmәsi
onların ixtisaslaşdığı fәaliyyәt növünün müәyyәnlәşdirilmәsi
onların әvvәlcәdәn sәhmdar cәmiyyәtә çevrilmәsi•
iri müәssәlәri özәllәşdirmәk lazım deyil.
onların dinamik inkişafının tәmin edilmәsi

fundamental elm
tarixi abidәlәrin mühafizәsi
ekoloci tәhlükәsizlik
bank sahәsi•
tәhsil

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

0 –dәn başqa nöqtәlәr
istehsal imkanların әyrisindәn aşağı olan nöqtә
istehsal imkanların әyrisindәn yuxarı olan nöqtә
düz çavab yoxdur
İstehsal imkanların әyrisi üzәrindә olan nöqtә•

o biri mәhsulun istehsalı dayandırılır
o biri mәhsulun istehsalı artır.
o biri mәhsulun istehsalı aşağı düşür.•
qәlirlәr artır
o biri mәhsulun istehsalının hәcmi sabit qalır.

tәlәbәnin saxlanmasına valideynlәrin çәkdiyi xәrclәr
tәhsili atıb işlәyәrkәn әldә edәcәk maksimum әmәkhaqqı•
tәqaüdün miqdarı
tәhsilini bitirәndәn sonra alınan gәlirlәr
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Qapalı ev tәsәrrüfatı, şәhәr tәsәrrüfatı, xalq tәsәrrüfatı – iqtisadi sistemlәrin bu növlәri bu әsasla
ayrılır:

Hansı sahәdә mülkiyyәtin kooperativ forması daha geniş yayılmışdır?

Xüsusi mülkiyyәtin әsas mövcudluq şәrtlәrinә aid deyildir:

Kollektiv mülkiyyәtin hansı forması xüsusi mülkiyyәtin cәhәtlәrә malikdir?

Özәllәşdirmәnin zәruri şәrti bu deyildir.

İqtisadi instititlar anlayışını elmi dövriyyәyә gәtirәn iqtsadi nәzәriyyә istiqamәtini göstәrin.

Mülkiyyәt hüququ:

orta statistik mütәxәssisin tәhsilinә dövlәtin xәrclәri

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

kömür hasilatı sәnayesi
kәnd tәsәrrüfatı•
pәrakәndә ticarәt
içtimai iaşә
avtomobil istehsalı

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

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

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

monetarist
neokeynsçi
marksizm
sosialinstitusional•
neolibereal

bütün sadalanan hüquqları•
nemәtlәrin istifadә olunmasından әldә olunan nәticәlәrә sahib olmaq hüququdur.
nemәt üzәrindә müstәsna fiziki nәzarәt hüququdur.
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Mülkiyyәt iqtisadi anlayışı kimi:

Müasir bazar iqtisadiyyatında mülkiyyәtin daha geniş yayılmış növü budur:

Mülkiyyәt obyektlәrinin ictimai mülkiyyәtdәn xüsusi mülkiyyәtә keçmәsi prosesi:

Mülkiyyәt obyektlәrinin xüsusi mülkiyyәtdәn dövlәt mülkiyyәtinә keçmәsi prosesi adlanır:

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

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

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

sadalanan hüquqlardan heç biri
nemәtin kim vә necә istifadә etmәsi qәrarını qәbul etmәk hüququdur.

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

bәlәdiyyә mülkiyyәti
sәhmdar mülkiyyәti•
dövlәt mülkiyyәti
kooperativ mülkiyyәt
xüsusi mülkiyyәt

müsadirә
inventerlaşma
millilәşdirmә
spesifikasiya
özәllәşdirmә•

müsadirә
invertarlaşdırma
millilәşdirmә•
spesifiklәşdirmә
özәllәşdirmә

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

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

sәrbәst bazar iqtisadiyyatı•
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Dövlәt vә bazar tәnzimlәnmәsi; habelә müxtәlif mülkiyyәt formalarının uzlaşdığı iqtisadi sistem
necә adlanır?

İqtisadi sistem:

İqtisadi sistem aşağıdakı mәsәlәlәri hәll edir:

İqtisadi sistemlәrin tәhlilinә formasiya yanaşması neçә ictimaiiqtisadi formasiya ayırır:

İqtisadi sistemin istehsal imkanları nә ilә mәhdudlaşır.

İstehsal vasitәlәri vә onları hәrәkәtә gәtirәn bilik vә tәcrübәyә malik olan insanların mәjmuu
adlanır.

•
inzibatiamirlik iqtisadiyyatı
әnәnәvi iqtisadiyyat
keçid iqtisadiyyatı
qarışıq iqtisadiyyat

inzibatiamirlik iqtisadiyyatı
qarışıq iqtisadiyyat•
әnәnәvi iqtisadiyyat
keçid iqtisadiyyatı
sәrbәst bazar iqtisadiyyatı

texnoloji münasibәtlәrlә texnoloji üsulun qarşılıqlı tәsir sistemidir;
maddi vә qeyrimaddi nemәt vә xidmәt istehsalçıları vә istehlakçıları arasındakı xüsusi şәkildә nizamlanmış
әlaqәlәr sistemidir;

•
tәsәrrüfat mexanizmi vә iqtisadi subyektlәrin qarşılıqlı әlaqәlәri sistemidir;
dövlәtin iqtisadiyyatının tәnzimlәmә sistemi
mülkiyyәt formaları ilә istehsal amillәrinin vәhdәtidir;

nә, nә vaxt, kimin üçün
nә, harda, kimin üçün
gәlirlәr necә bölünür
işsizliyin vә inflyasiyanın sәbәbi nәdәn ibarәtdir
nә, necә, kimin üçün•

6
4
3
7
5•

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

istehsal üsulu
istehsal münasibәtlәri
mәhsuldar qüvvәlәr•
әmәk vasitәlәri
iqtisadi sistem
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Maddi nemәtlәrin vә xidmәtlәrin istehsalı, bölgüsü, mübadilәsi vә istehsalkı ilә әlaqәdar
insanların münasibәtlәri nәdir?

Siyasi iqtisad elminin adı kim tәrәfindәn ilk dәfә irәli sürülmüşdür:

F.Kens görkәmli nümayәndәsi olmuşdur:

Ticarәt burcuaziyasının mәnafeyini ifadә edәn nәzәriyyәyә aiddir:

İqtisadi nәzәriyyәnin keynsçi istiqamәti meydana gәlmişdir.

Siyasi iqtisad termini meydana gәlib:

İqtisadi nәzәriyyәdә monetarizm cәrәyanının banisi kimdir?

istehsal imkanları
sosial münasibәtlәr
texnoloji münasibәtlәr
mәhsuldar qüvvәlәr
istehsal münasibәtlәr•

F. Monkretyen•
K. Marks
U.Petti
P.Buaqilder
D.Rikardo

marcinalizmin
merkantilizmin
fiziokratların•
keynsçiliyin
neoliberalizmin

fiziokratlar nәzәriyyәsi
merkantilizm•
marcinalizm
klassik siyasi iqtisad
proletar siyasi iqtisadı

XIX әsrin ortalarında
bizim dövrdә
XYII әsrdә
XX әsrin 70ci illәrindә
XX әsrin 30cu illәrindә•

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

L.Erxard
A.Marşall
K.Marks
V.Pareto

•
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Adları sadalanan alimlәrdәn kim marcinalizmin nümayәndәsidir:

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

İqtisadi nәzәriyyәnin sahәsi kimi makroiqtisadiyyat öyrәnir:

İqtisad elminin bir sahәsi kimi mikroiqtisadiyyat nәyi öyrәnir?

Proletar siyasi iqtisad nәyi iqtisadi nәzәriyyәnin predmeti hesab edir?

Tarixәn birinci olan iqtisadi nәzәriyyә mәktәbi hansıdır?

Monetarizm cәrәyanı iqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәtinә aiddir?

M.Fredman•

U.Jevons, K.Menger•
K.Marks, F.Engels
A.Smit, D.Rikardo
L.Erxard, M.Fridman
Ş.Furye, C.Sismondi

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

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

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

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

fiziokratlar
keynsçilik
merkantilizm•
neoliberalizm
klassik siyasi iqtisad

marksizm
neoklassik•
keynsçilik
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İqtisadi nәzәriyyәdә riyazi metodlardan geniş istifadә etmәyә kim başlamışdır:

Siyasi iqtisad termini kimin әsәrinin adından götürülmüşdür

Ekonomiks termini ilk dәfә harada meydana gәlmişdir.

Qeyritәkmil rәqabәt növlәrinә nә aid deyil:

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

Antiinhisar Şerman qanunu harada vә nә vaxt qәbul olunmuşdur?

әlavә әmtәә vahidinin satışından әldә olunmuş gәlir:

merkantilizm
institusionalsosioloji

U.Jevons, K.Menger
K.Marks, F.Engels
L.Valras, V.Pareto•
A.Smit, D.Rikardo
Ş.Furye. C.Sismondi

D.Pikardo
F.Kene
F. Monkretyen•
P.Buaqilder
U.Petti

qәdim Yunanıstanda•
qәdim Babilistanda
qәdim misirdә
qәdim Romada
qәdim Çindә

oliqopsoniya
inhisarçı rәqabәt
inhisar
sadalananların hamısı aiddir•
oliqopoliya

Oliqopsoniya
Polipoliya•
Monopsoniya
İnhisar
Oliqopoliya

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

orta gәlirdir
maksimum gәlirdir
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Firmanın ümumi gәliri ilә ümumi xәrclәri arasındakı fәrq:

Firmanın orta gәliri ilә orta xәrclәri arasındakı fәrq:

Rәqabәtin hәrfi mәnası nәdir?

Rәqabәt nәdir?

İstehsal inhisarçılığı nәdir?

Müasir iqtisadi nәzәriyyә neçә bazar strukturu tiplәrini ayırır?

İnhisarin sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrinә aid deyildir?

minimum gәlirdir
son hәdd gәliridir•
ümumi gәlirdir

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

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

latın sözü olub (concureqo) “toqquşma” demәkdir.•
iqtisadiyyatın inkişaf etdirmәk;
istehsalın nәticәsini yaxşılaşdırmaq;
bazar
satışda, alışda әlverişli şәrait;

müәssisәlәr arasında bәhslәşmәdir;
istehsalçılar arasında mübarizәdir;
bazar tәsәrrufatı subyektlәri arasında әmtәәlәrin istehsalı vә realaşması әn yaxşı şәrtlәri uğrunda mubarizәdir;•
istehsalçılar vә istehlakçılar arasında resurslar uğurunda mübarizәdir
istehlakçılar arasında mübarizәdir;

istehsalçı müәssisәlәrin birlәşmәsidir;
әlverişli satış şәraitidir
әlverişli istehsal şәraitdir;
hansısa bir әmtәәnin ancaq iri müәssisәlәrdә istehsal olunması
müәyyәn növ mәhsul istehsalının әsas hissәsinin bir istehsalçının әlindә cәmlәnmәsidir;•

5
3
2
6
4•

digәr firmaların bazara girişinә mane olmaq imkanlarının olması
bazar qiymәtinә tәsir göstәrmәk imkanı
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Tәbii inhisar

Tәkmil rәqabәtin şәrti deyil:

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

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

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

Sahә anlayışı tәxmin edir:

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

istehsalın әksәr hissәsinin bir firmada tәmәrküzlәşmәsi
bütün resursların tam mobilliyi•
inhisar mәnfәәtini mәnimsәmәk

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

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

satışın 35 %ni öz ilindә cәmlәşdirәn bir müәssisә•
satışın 20%ni öz әlindә cәmlәşdirәn bir müәssisә;
istehsalın 20%ni öz әlindә cәmlәşdirәn müәssisә;
istehsalın 50% ni öz әlindә cәmlәşdirәn bir müәssisә;
satışın 50%ni öz әlindә cәmlәşdirәn iki müәssisә;

oliqopoliya
inhisarçı rәqabәt
inhisar
duopoliya
tәkmil rәqabәt•

tәkmil rәqabәt•
oliqopoliya
inhisar
duopoliya
inhisarçı rәqabәt

birbirini qarşılıqlı әvәz edәn mәhsullar istehsal edәn firmalar qrupu•
birbirini qarşılıqlı tamamlayan mәhsullar istehsal firmalar qrupunu
eyni resursları istifadә edәn firmalar qrupunu
ümumi tәşkilati prinsiplәrlә xarakterizә olunan firmalar qrupu
bir texnologiya istifadә edәn firmalar qrupunu
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Tәkmil rәqabәtli firma mәnfәәti maksimumlaşdırır, әgәr:

Natural inhisar formalarına aid deyildir:

әgәr Lerner indeksinin qiymәti 1ә yaxınlaşırsa, demәli:

Qeyri – tәkmil rәqabәt nәzәriyyәsinin әsaslarını kim yaratmışdır?

Aşağıdakı tәriflәrdәn hansı daha çox normal mәnfәәt anlayışına uyğun gәlir?

Bazar hökmüranlığı nәdir?

Bazar hakimiyyәti dәrәcәsinin göstәricisi budur:

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

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

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

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

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

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

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

•
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Rәqabәtin funksiyalarına aid deyil:

Tәklif qanunu әks etdirir:

Tәlәb qanununa müvafiq olaraq, әmtәәnin qiymәti artarsa:

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

Bazar tәlәbinә tәsir etmәyәn amil:

Bazar mexanizmi elementinә aid deyil

әmtәә vә xidmәtlәr bazarında müvazinәt yaratmaq üçün:

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

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

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

tәlәbin kәmiyyәti azalır;•
tәlәb azalır;
tәlәb dә artır
istehsalçıların arasından rәqәbәt güçlәnir
tәlәbin kәmiyyәti artır;

istәk
tәlәb•
tәlәbat
faydalıq
zәrurәt

alıcıların sayı
qarşılıqlı әvәz olunan әmtәәlәrin qiymәti
istehlakçıların gәlirlәri
әhalinin strukturanın dәyişmәsi
resursların qiymәti•

sadalanan hamısı aiddir•
tәklif
qiymәt
sadalanan heç bırı aid deyil
tәlәb

•
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Başqa şәrtlәr dәyişmәmәklә qiymәtlәr yüksәlәrsә tәklif qanununa görә:

Tәlәb әyrisi aşağıdakını әks etdirәn xәtti tәcәssüm etdirir:

Tәlәbin qiymәt üzrә elastikliyini göstәrir:

Gәlir üzrә tәlәbin elastikliyi necә hesablanır?

Qiymәt üzrә tәlәbin çarpaz elastikliyi nәyi göstәrir?

әgәr bir әmtәәnin qiymәtinin azalması adәtәn diqәr әmtәәyә tәlәbin artmasına sәbәb olur, onda

Tamamlayıcı nemәtlәrә aiddir:

tәlәbin hәcmi tәklifin hәcminә bәrabәr olmalıdır.•
qiymәt istehsal xәrclәrilә mәnfәәtin cәminә bәrabәr olmalıdır.
bu әmtәә hәmişә dәbdә olmalıdır
әmtәә vә xidmәtlәr bazarında müvazinәt yaratmaq mümkün de
texnologiyanın sәviyyәsi tәdricәn dәyişmәlidir.

tәklifin hәcmi azalar.
tәklifdә azalma baş verir.
tәklifdә artım baş verir.
qiymәtlәrin dәyişilmәsi tәklif qanunda nәzәrә alınmır
tәklifin hәcmi artır.•

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

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

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

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

bu tәsadüfi uyğunluqdur
bu o demәkdir ki, istehlakçıların zövqlәri dәyişir
bu әmtәәlәr qarşılıqlı әvәz olunandır
bu әmtәәlәr qarşılıqlı tamamlandır•
bu o demәkdir ki, alıcıların qәlirlәri artır
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Qarşıqlıqlı әvәz olunan nemәtlәrә aiddir:

Qiymәt üzrә qeyri  elastik tәlәb o demәkdir ki,

Hansı müddәa bazar iqtisadiyyatında qiymәtlәrin mahiyyәti vә rolunu әks etdirmir?

Hansı tәrif A. Marşalın nәzәriyyәsi üzrә qiymәtin anlayışına uyğun gәlir?

Tәlәb vә tәklifin hәcmlәrinin bәrabәr olduğu qiymәt adlanır:

Marşall konsersiyasına uyğun olaraq ani tarazlıq şәraitindә qiymәt asılıdır:

әgәr әmtәәnin qiymәti azalırsa, onda:

kabab vә qoyun әti
avtomobil vә benzin•
qәlәm vә flomaster
dәftәr vә peçeniya
pivә vә kvas

taxıl vә çörәk
rәnq vә fırça
paltar vә ayaqqabı
dәftәrlәr vә piroqlar
qәlәmlәr vә flomasterlәr•

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

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

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

alıcı qiymәti
istehsal qiymәti
normal qiymәt
satıcı qiymәti
tarazlı qiymәt•

tәlәbdәn•
sahәdә firmaların miqdarından
avadanlığın istifadә intensivliyindәn
tәklifdәn
tәlәb vә tәklifdәn
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Qiymәt әmtәәnin Dәyәrinin Pulla İfadәsidir qiymәtә bu tәrifi verәn kimdir?

әmtәә birjasının funksiyalarına aid deyildir:

Azad iqtisadi zonalar nә üçün yaradılır?

Bazar infrastrukturunun hansı elementi iqtisadiyyatı zәruri kadrlarla tәmin edir?

Satıcı bazarı o yerdә olur ki, әgәr orada:

Bazar infrastrukturunun funksiyalarını aid deyil.

әmәk birjalarının vәzifәlәriәn aid olmayanını göstәrin

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

F.Kene
A.Marşall
K.Marks•
M.Fridmen
A.Smit

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

vergi sisteminin tәkmillәşdirilmәsi üçün
azad rәqabәti tәmin etmәk üçün
xarici kapitalı cәlb etmәk üçün•
bütün sadalananlar üçün
müxtәlif mülkiyyәt formalarının inkişafı üçün

iqtisadi tәhsil sistemi•
sahibkarların birliklәri
hәmkarlar ittifaqları
emmisiya sistemi
istehlakçıların birliklәri

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

istehsal sahәlin arasında resursların bölünmәsi•
iqtisadiyyatın ayrıayrı subyektlәrinin vә fәaliyyәt növlәrinin ixtisaslaşdırılması әsasında bazar subyektlәrinin
operativliyini vә sәmәrәliliyini yüksәltmәk;
bazar münasibәtlәri iştirakçılarına öz maraqlarını reallaşdırmağı yüngüllәşdirmәk;
sadalanan hamısı aiddir
hüquqi vә iqtisadi nәzarәt formalarını, işgüzar tәcrübәnin dövlәt vә ictimai tәnzimlәnmәsini sadәlәşdirmәk;
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Bazar infrastrukturunun hansı elementi firmanın maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtini yoxlamağa vә
tәhlil etmәyә imkan verir?

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

Ev tәsәrrüfatları әmtәә vә resursların dövranı modelindә hansı rolu oynayırlar?

Firmalar әmtәә vә resursların dövranı modelindә hansı rolu oynayırlar?

Ev tәsәrrüfatının bütün gәlirlәri vә xәrclәri tәşkil edir:

Sadә әmtәә istehsalında әmtәә nәdir?

işsizlәrin ixtisasının artırılmasının vә “yaxın” peşәlәrә yiyәlәnmәsinin tәşkili
iş axtaranların boş iş yerlәrinә yönәldilmәsinә
Boş iş yerlәrinin uçotu
işsizlәrә maddi yardımın verilmәsi
bazar qiymәtlәrinin tәtbiqi•

sığorta sistemi
vergi sistemi
konsaltinq şirkәtlәri
ticarәt palatası
auditor firmaları•

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

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

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

әmtәә axınını
pul axınını
әmtәә vә xidmәtlәrin dövranı
ailә büdcәsini•
resurslar axınını

torpaq
istehsal mәhsulları
istehsal mәhsulları•
bütün sadalananlar
istehsal vastәlәri
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Bazarın belә tipi yoxdur:

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

Bazarın belә bir funksiyası mövcud olmur:

әmtәә istehsalının inkişafının yüksәk mәrhәlәsi:

Hansı anlayış bazarının müasir anlamına daha çox uyğundur:

Bazarın meydana gәlmәsinin şәrtlәrinә aid deyildir:

Elm bәşәr tarixindә belә әmәk bölgüsünü ayırmır:

tәnzimlәnәn
inkişaf etmiş•
inkişaf etmәmiş
deformasiya olunmuş
azad

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

nәzarәt edici
tәnzimlәyicisi
inteqrasiya etmәk
optimallaşdırıcı•
stimullaşdırıcı

deformasiya
bazar iqtisadiyyatıdır•
inzibatiamirlik iqtisadiyyatıdır
natural tәsәrrüfat
inkişafı etmiş әmtәә istehsalıdır

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

natural tәsәrrüfatın üstnolma•
ixtisaslaşma
әmәk bölgüsü
istehsalçıların mülkiyyәtinin olması
istehsalçıların iqtisadi әlahiddәliyi

xidmәt sahәsinin istehsal sahәsindәn ayrılması
yüngül sәnayenin ağır sәnayedәn ayrılması•
ticarәt kapitalının sәnaye kapitalından ayrılması
sәnәtkarlığın kәnd tәsәrrüfatından ayrılması
әkinçiliyin heyvandarlıqdan ayrılması
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Deformasiya olunmuş bazarın sәciyyәvi cәhәtlәrinә aid deyildir:

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

Ev tәsәrrüfatlarından әmtәә vә xidmәtlәr bazarına axın necә adlanır?

Firmalardan resurslar bazarına gedәn axın necә adlanır?

әmtәә vә xidmәtlәr bazarından firmalara gedәn axın necә adlanır?

Resurslar bazarından ev tәsәrrüfatlarına gedәn axın necә adlanır?

Xırda firmaların üstünlüklәrinә aid deyildir:

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

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

pul gәlirlәri
satışdan gәlirlәr
xәrclәr
resurslar
istehlak xәrclәri•

pul gәlirlәri
satışdan gәlirlәr
xәrclәr•
resurslar
istehlak xәrclәri

pul gәlirlәri
satışdan gәlirlәr•
xәrclәr
resurslar
istehlak xәrclәri

pul gәlirlәri•
satışdan gәlirlәr
xәrclәr
resurslar
istehlak xәrclәri

reklama az xәrclәrin çәkilmәsi
uyğunlaşma qabiliyyәti, çeviklik
qeyrisabitlik•
bütün sadalananlar kiçik firmaların üstünlüklәridir
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İri firmaların üstünlüklәrinә aid deyil:

Gәlirin әldә edilmәsi mәqsәdilә tәsәrrüfat fәaliyyәti – bu:

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

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

Bazar iqtisadiyyatının dövlәt tәnzimlәnmәsi mәqsәdlәrinә aid deyildir:

Tarixәn natural tәsәrrüfat forması nәyә әsaslanırdı.

Tәsәrrüfat münasibәtlәrinin iki tipini fәrqlәndirirlәr.

idarәetmәyә az xәrclәrin olması

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

marketinq
kommersiya
biznes
menecment
sahibkarlıq•

marketinqdir•
kommersiyadır
biznesdir
menecmentdir
sahibkarlıqdır

sahibkarlıq
biznes
menecment•
marketinq
kommersiya

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

xidmәtlәr istehsalına
istehsalçıların tәcrid olunmasına
torpaq mülkiyyәtinә•
ixtisaslaşmaya
әmәk bölgüsünә

istehsal vә qeyriistehsal
naturalәşya vә әmtәә•
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Pul vasitәsi ilә hәyata keçirilәn mübadilә nәdir?

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

Bu bazar iqtisadiyyatının subyekti deyildir:

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

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

Bazar:

Hansı tәsdiq әmtәә istehsalının mahiyyәtini tәhrif edir?

•
sadә vә geniş
doğru cavab yoxdur
maddi vә qerimaddi

içtimai tәkrar istehsal
sahibkarlıq fәaliyyәti
ticarәt
әmtәә tәsәrrüfatı
әmtәә tәdavülü•

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

bütün sadalananlar subyekti deyil
ev tәsәrrüfatları
dövlәt
bütün sadalananlar subyektdir•
firmalar

bank
firma
ev tәsәrrüfatı•
sadalananlardan heç biri
dövlәt

bank
firma•
ev tәsәrrüfatı
sadalananlardan heç biri
dövlәt

sadalnanlardan heç biri
tәlәb vә tәklifin qarşılıqlı tәsiri
alqısatqı әmәliyyatlarının mәcmu
sadalanan hamısı•
satıcılar vә alıcılar arasında qarşılıqlı münasibәtlәr
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Aşağıdakı baxışlardan natural tәsәrrüfatı düzgün sәjiyyәlәndirmәyәni göstәrin.

әmtәә istehsalının zәruri şәrtlәri hesab edilir:

İçtimai tәsәrrüfatın әsas formaları hansılardır?

Tәsәrrüfat tiplәrinin ilkin forması hansıdır?

Bazar iqtisadiyyatının әsası:

Müxtәlif mәhsulların hazırlanmasının istehsalçıların әmәk bölgüsünә yönәlmәsinә әsaslanması
necә adlanır.

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

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

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

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

planlı tәsәrrüfat
әmtәә tәsәrrüfatı
natural tәsәrrüfat•
sadalanların heç biri
kapitalist tәsәrrüfatı

tәlәb vә tәklifdir
natural istehsaldır
әmtәә istehsalıdır•
bütün sadalananlardır
rәqabәtdir

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



699

700

Tәdavül sferasında fәaliyyәt göstәrәn kapital necә adlanır?

Bazarın vasitәçi funksiyası ibarәtdir.

sәnaye kapitalı
dövriyyә kapitalı
әsas kapital
borc kapitalı
ticarәt kapitalı•

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


