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Hörmətli  tələbələr  düzgün  cavab  A  variantıdır.
 

1) Əmtəənin qiyməti bu səbəbdən arta bilər: 

A)  әmtәә tәklifinin azalması                           

B) әmtәәyә tәlәbin azalması                                                               

C)  әmtәә istehsalçılarının sayının artması         

D) әmtәәnin istehsal xәrclәrini aşağı salan yeni texnologiyanın tәtbiqi 

E) әmtәәnin istehsal olunduğu xammalın qiymәtinin aşağı düşmәsi  

 

2) Qiymətlərin bazar sistemi üçün qiymətlərin aşağıdakı növü səciyyəvi deyildir: 

A) bütün sadalananları sәciyyәvidir                       B) topdansatış qiymәtlәri                                                        

C) pәrakәndәsatış qiymәtlәri                                  D) müqavilә qiymәtlәri                                                          

E) bütün sadalananlar sәciyyәvi deyildir 

 

3) Tələb və təklifin həcmlərinin bərabər olduğu qiymət adlanır: 

 A) tarazlı qiymәt        B) normal qiymәt        C) istehsal qiymәti       D) alıcı qiymәti           E) satıcı qiymәti 

 

4) Hansı tərif A. Marşallın nəzəriyyəsi üzrə qiymətin anlayışına uyğun gəlir? 

A) qiymәt  әmtәәyә görә alınan müәyyәn miqdarda pul vahidlәridir 

B) qiymәt  әmtәәnin bazarda satışa daxil olduğu kәmiyyәtdir 

C) qiymәt  әmtәәnin müәyyәn miqdarının alıcıları cәlb etmәyә qabil olduğu sәviyyәdir 

D) qiymәt  dәyәrin pul ifadәsidir 

E) qiymәt  tәlәb vә tәklifin sabit tarazlığı ilә müәyyәn olunandır 

 

5) Hansı müddəa bazar iqtisadiyyatında qiymətlərin mahiyyəti və rolunu əks etdirmir? 

A) qiymәtlәr dövlәt orqanları tәrәfindәn tәyin olunur 

B) qiymәtlәr sistemi әsas tәşkiledici qüvvә rolunu oynayır 

C) qiymәtlәr sahibkarlar vә istehlakçılar üçün onların seçimindә indikator rolunu oynayır 

D) bazar subyektlәri öz iqtisadi mәnafelәrini hәyata keçirәçәk qiymәtlәrә istiqamәtlәnirlәr 

E) bütün müddәalar әks etdirir 

 

6) Qarşılıqlı əvəzolunan nemətlərə aiddir: 

A) qәlәmlәr vә flomasterlәr                      B) paltar vә ayaqqabı                                                                                

C) rәng vә fırça                                         D) taxıl vә çörәk                                                                                              

E) dәftәrlәr vә piroqlar 

 

7) Tamamlayıcı nemətlərə aiddir: 

A) avtomobil vә benzin                            B) qәlәm vә flomaster                                                                             

C) pivә vә kvas                                         D) kabab vә qoyun әti                                                                                      

E) dәftәr vә pirojna 

 

8) Tələbin qiymət üzrə elastikliyini göstərir: 

A) qiymәtin 1% dәyişmәsi zamanı tәlәbin hәcminin nisbi dәyişmәsi 

B) qiymәtin azalması zamanı tәlәbin hәcminin aşağı düşmәsi 

C) qiymәtin artması zamanı tәlәbin hәcminin artması 

D) tәlәbin hәcminin resursların qiymәtindәn asılılığı 



E) tәlәbә tәsir edәn qeyri  qiymәt amillәrinin dәyişmәsi zamanı tәklifin hәcminin dәyişmәsi 

9) Sadalananlardan hansı bazar tarazlığı vəziyyətinin səciyyəsinə aid deyildir: 

A) tarazlıq şәraitindә qiymәt üzrә әmtәәyә tәlәb elastikliyi 1ә bәrabәrdir 

B) әmtәәyә tәlәb vә tәklif üst üstә düşür 

C) tarazlıq resursların bölgüsü sәmәrәliliyini әks etdirir 

D) әmtәә tarazlıq qiymәtilә satılır 

E) tarazlıq istәnilәn rәqabәt bazarında yarana bilәr 

 

10) Hansı halda həm tələbin həcminin, həm də təklifin həcminin azalması zamanı əmtəənin qiyməti 

artar? 

A) әgәr tәklifin hәcmi tәlәbin hәcminә nisbәtәn daha çox azalmışdırsa 

B) әgәr tәlәbin hәcmi tәklifin hәcminә nisbәtәn daha çox azalmışdırsa 

C) әgәr bu әmtәә üçün әmtәә әvәzedicilәri vardırsa 

D) әgәr alıcıların gәlirlәri artmışdırsa 

E) belә ola bilmәz 

 

11) Əgər əmtəəyə təklif və tələb artarsa,onda: 

A) әmtәәnin tarazlı hәcmi azalar               B) tarazlı qiymәt artar                                                                                       

C) әmtәәnin tarazlı hәcmi artar                  D) tarazlı qiymәt azalar                                                                          

E) heç nә dәyişmәz 

 

12) Əmtəə bazarında yeni istehsalçıların meydana çıxması səbəb olur: 

A) tәklifin artması vә qiymәtin azalmasına     B)  qiymәtin artması vә tәklifin hәcminin çoxalmasına 

C) qiymәtin vә tәklifin hәcminin azalmasına  D) qiymәtin artması vә tәklifin hәcminin azalmasına 

E) әmtәә bazarında heç nә dәyişmir 

 

13) Əmtəə və xidmətlər bazarında müvazinət yaratmaq üçün: 

A) tәlәbin hәcmi tәklifin hәcminә bәrabәr olmalıdır    

B) bu әmtәә hәmişә dәbdә olmalıdır 

C) qiymәt istehsal xәrclәrilә mәnfәәtin cәminә bәrabәr olmalıdır 

D) texnologiyanın sәviyyәsi tәdricәn dәyişmәlidir 

E) әmtәә vә xidmәtlәr bazarında müvazinәt yaratmaq mümkün deyil 

 

14) Bazar mexanizmi elementinə aid deyil: 

A) sadalanan hamısı aiddir                             B) qiymәt                                                                                             

C) tәklif                                                           D) tәlәb                                                                                                   

E) sadalanan heç bırı aid deyil 

 

15) Tələb qanununa müvafiq olaraq, əmtəənin qiyməti artarsa: 

A) tәlәbin kәmiyyәti azalır                                B) tәlәb dә artır                                      

C) tәlәb azalır                                                     D) tәlәbin kәmiyyәti artır                                                                

E) istehsalçıların arasında rәqabәt güclәnir 

 

16) Təklif qanunu əks etdirir: 

A) satılan mәhsulun miqdarı ilә qiymәti arasındakı birbaşa әlaqәni  

B) tәlәb vә tәklif arasındakı әlaqәni 

C) elastik vә qeyrielastik әmtәәlәr arasındakı әlaqәni   

D) hәr bir әmtәәnin elastiklik dәrәcәsini   

E) satılan mәhsulun miqdarı ilә qiymәti arasındakı әks әlaqәni 

 

17) Qiymətlərin ümumi səviyyəsinin davamlı və ardıcıl olaraq yuxarı qalxması necə adlanır? 

A) inflyasiya           B) iqtisadi artım           C) deflyasiya         D) staqflyasiya          E) işsizlik 

 



 

18) Qısamüddətli işsizliyə aiddir: 

A) mövsümi, friksion                                     B) friksion, tsiklik                                                                                        

C) mövsümi, tsiklik                                       D) struktur, tsiklik                                                                                        

E) tsiklik, friksion 

 

19) Uzunmüddətli işsizliyə aiddir: 

A) tsiklik, struktur                                           B) mövsümi, friksion                                                                              

C) friksion, struktur                                         D) mövsümi, tsiklik                                                                                  

E) tsiklik, friksion 

 

20) İqtisadi böhran, durğunluq, canlanma, yüksəlişin dövrü olaraq təkrarlanması: 

A) iqtisadi tsikl                                                 B) iqtisadi artım                                                                                  

C) iqtisadi inkişaf                                             D) iqtisadi sәmәrәlik                                                                           

E) tәsәrrüfat fәaliyyәti 

 

21) Birbirini ardıcıl əvəz edən tsiklin fazalarını iqtisadçılardan kim müəyyənləşdirmişdir: 

A) K.Marks        B) J.Sismondi                  C) D.Kondratyev        D)  K.Mitçel             E) Q.Xabler 

 

22) Aşağıdakılardan hansılar iqtisadi tsikl fazalarına aid deyil? 

A) işsizlik              B) böhran                      C) canlanma              D) durğunluq                      E) yüksәliş 

 

23) Sual:İqtisadi artımın əsas məqsədi: 

A) әhalinin maddi rifahının yüksәldilmәsi, iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin olunması 

B) iqtisadiyyatın keyfiyyәtcә yaxşılaşdırmaq                    

C) investisiyanın hәcminin artırılması 

D) insan kapitalının investisiyalaşdırılması        

E) sәrbәst vaxtın vә investisiyanın artırılması 

 

24) Aşağıdakılardan biri iqtisadi artımın amillərinə daxil deyil: 

A) mülkiyyәtin növlәri                                                B) әsas kapitalın hәcmi                                                      

C) texniki tәrәqqi                                                         D) tәbii resursların kәmiyyәt vә keyfiyyәti                                     

E) resursların sәmәrәli bölgüsü 

 

25) İqtisadi artımın hansı əsas tipləri var? 

A) ekstensiv vә intensiv tipi                                        B) ekstensiv vә sabit tipi                                                     

C) intensiv vә sürәtli tipi                                             D) sabit inkişaf tipi                                                                     

E) sürәtli inkişaf tipi 

 

26)İqtisadi artım nədir? 

A) real ÜDMin mütlәq hәcminin vә adambaşına düşәn real ÜDMin artımı 

B) bank faizlәrinin aşağı salınması, istehsalı genişlәndirmәk 

C) amortizasiya ayırmaları hesabına istehsalı genişlәndirmәk, ÜDMin amillәrinin kәmiyyәtinin saxlanması 

D) istehsal amillәrinin sahәlәr arasında bölgüsü 

E) resursların sahәlәr arasında bölgüsü 

 

27) Müəyyən bir dövr ərzində cəmiyyətin yaratdığı maddi nemətlərin məcmu dəyəri: 

A) ümumi ictimai mәhsul                                                    B) ümumi milli mәhsul                                            

C) ümumi daxili mәhsul                                                      D) ümumi daxili investisiya  

E) ümumi gәlir 

 

28) İqtisadi nəzəriyyədə belə öyrənmə metodu mövcud deyildir: 

A) spesifiklәşdirmә       B) elmi abstraksiya       C) induksiya            D) deduksiya         E) riyazi modellәşdirmә 



 

29) İqtisad elmində normativ yanaşmalar mövcuddur: 

A) iqtisadiyyatın necә olmasının öyrәnilmәsilә             B) riyazi metod vә modellәrin tәtbiqilә 

C) iqtisadi eksperimentlәrin aparılması ilә                     D) iqtisadiyyatın real vәziyyәtinin öyrәnilmәsilә 

E) iqtisadi sistemin ayrıayrı elementlәrinin öyrәnilmәsilә 

 

30) İqtisad elmində belə metodoloji yanaşma mövcud deyil: 

A) sosialinstitusional                                                      B) dialektikmaterialist                                                   

C) subyektiv                                                                     D) neopozitivempirik                                                            

E) bütün sadalanan yanaşmalar mövcuddur 

 

31) Tələbatların artması qanunu aiddir: 

A) ümumi iqtisadi qanunlara                                          B) xüsusi iqtisadi qanunlara                                                

C) spesifik iqtisadi qanunlara                                         D) iqtisadi qanunlara aid deyil    

E) belә bir qanun mövcud deyil 

 

32) Təbiət və cəmiyyət qanunlarının vəhdəti nədədir: 

A) obyektiv xarakter daşıyırlar                                    B) insanların fәaliyyәtindәn asılıdırlar    

C) tarixәn keçici xarakter daşıyırlar                            D) insanların iqtisadi fәaliyyәti vasitәsilә tәzahür edilirlәr                 

E) onların arasında heç bir oxşarlıq yoxdur 

 

33) İqtisad elminin bir sahəsi kimi mikroiqtisadiyyat nəyi öyrənir? 

A) ayrıayrı istehlakçı, firma vә resurs mülkiyyәtçilәrin iqtisadi davranışını 

B) ayrıayrı firmaların iqtisadi davranışını  

C) dünya birliyindә iqtisadi münasibәtlәri 

D) milli iqtisadiyyat sәviyyәsindә baş verәn proseslәri 

E) dövlәt vә tәsәrrüfat sahәlәri arasında yaranan iqtisadi әlaqәlәri 

 

34) İqtisad elminin metodologiyası anlayışı özünə daxil edir: 

A) iqtisadi hadisәlәrin öyrәnilmәsi üsulları vә priyomları    

B) iqtisadiyyatın strukturu 

C) iqtisadi nәzәriyyәnin müxtәlif cәrәyanları  

D) iqtisadçı alimlәrin dünyagörüşü 

E) müxtәlif iqtisadi sistemlәrinin öyrәnilmәsi 

 

35) İqtisadi nəzəriyyənin hansı cərəyanının nümayəndələri iqtisad elminin öyrənilməsinin predmetini 

mənbəyi ticarət olan milli sərvət hesab etmişlər? 

A) merkantilistlәr       B) fiziokratlar       C)  marjinalistlәr               D) neokeynsçilәr                  E) neoliberallar 

 

36) İqtisad elmində pozitiv yanaşma əlaqədardır: 

A) iqtisadiyyatın real vәziyyәtinin öyrәnilmәsi ilә              B) riyazi metod vә modellәrin aparılması ilә 

C) iqtisadi eksperimentlәrin aparılması ilә                           D) iqtisadiyyatın necә olmasının öyrәnilmәsi ilә 

E) iqtisidi sistemin ayrıayrı elementlәrinin öyrәnilmәsi ilә 

 

37) İlk dəfə tədavül sferasını deyil, istehsal prosesini öz təhlilinin predmeti etmiş iqtisadi məktəb:  

A) fiziokratlar                                           B) merkantilizm             

C)  klassik siyasi iqtisad                           D)  marjinalizm  

E) proletar siyasi iqtisad 

 

38) İqtisadi nəzəriyyənin predmetini daha dolğun səciyyələndirən tərif: 

A) mәhdud iqtisadi ehtiyatlar şәraitindә insan cәmiyyәtinin inkişafının әn ümumi qanunları haqqında elm 

B) insanların maddi vә mәnәvi tәlәbatlarının inkişafı vә formalaşması haqqında elm 

C) istehsal olunmuş nemәtlәrin istehsalı vә bölgüsünün meyarları haqqında elm 



D) milli sәrvәtlәr, onun mәnbәlәri vә ondan istifadә haqqında elm 

E) iqtisadi subyektlәrin tәsәrrüfat fәaliyyәti vә onların әlaqәlәri barәdә elm 

 

39) Proletar siyasi iqtisadı nəyi iqtisadi nəzəriyyənin predmeti hesab edir? 

A) istehsal münasibәtlәri vә onların inkişaf qanunları                 B) millәtin sәrvәti vә onun mәnbәlәri 

C) tәsәrrüfatçılıq subyektlәrinin davranışı                                   D) milli iqtisadiyyatın fәaliyyәtı 

E) qeyrimәhdud resurslar vә onların istifadә edilmәsi üsulları 

 

40) İqtisadi nəzəriyyənin sahəsi kimi makroiqtisadiyyat öyrənir: 

A) bütövlükdә milli iqtisadiyyatda baş verәn proseslәri   B) dövlәtin iqtisadiyyatda rolunu 

C) cәmiyyәtin iqtisadi inkişafının qlobal meyillәrini        D) sahibkarlıq vә iqtisadiyyatda onun rolunu 

E) bazar mexanizminin ayrıayrı elementlәrini 

 

41)Elm bəşər tarixində belə əmək bölgüsünü ayırmır: 

A) yüngül sәnayenin ağır sәnayedәn ayrılması          B) әkinçiliyin heyvandarlıqdan ayrılması 

C) sәnәtkarlığın kәnd tәsәrrüfatından ayrılması         D) ticarәt kapitalının sәnaye kapitalından ayrılması 

E) xidmәt sahәsinin istehsal sahәsindәn ayrılması 

 

42) Müasir bazar təsərrüfatının hansı modeli üçün sahibkarlığın inkişafından ötrü dövlətin şərait 

yaratması səciyyəvidir? 

A) qarışıq iqtisadiyyat                                                  B) korporativ iqtisadiyyat                                                      

C) sosial bazar tәsәrrüfatı                                            D)  bütün sadalananlar               . 

E) sadalanlardan heç biri 

 

43) Bazarın stimullaşdırıcı funksiyası ibarətdir: 

A) istehsalçıların mәsrәflәri azaltmağa, ueni mәhsul yaratmağa hәvәslәndirmәkdәn 

B) istehsal sahәlәrilә istehlak sahәsinin birlәşdirilmәsindәn 

C) hәcmi vә strukturu üzrә istehsal vә istehlakın uzlaşdırılmasından 

D) әmtәә mübadilәsi üçün dәyәr ekvivalentlәrinin yaradılmasından 

E) bazar iştirakçılarına zәruri informasiyanı vermәkdәn  

44) Bazarın inteqrasiyaedici funksiyası ibarətdir: 

A) istehsal sahәsilә istehlak sahәsinin birlәşdirilmәsindәn 

B) hәcmi vә strukturu üzrә istehsal vә istehlakın uzlaşdırılmasından 

C) istehsalçıları mәsrәflәri azaltmağa, yeni mәhsul yaratmağa hәvәslәndirmәkdәn 

D) әmtәә mübadilәsi üçün dәyәr ekvivalentlәrinin yaradılmasından 

E) bazar iştirakçılarına zәruri informasiyanı vermәkdәn 

 

45) Bazarın tənzimləyici funksiyası ibarətdir: 

A) hәcmi vә strukturu üzrә istehsal vә istehlakın uzlaşdırılmasından 

B) istehsal sahәsilә istehlak sahәsinin birlәşdirilmәsindәn 

C) istehsalçıları mәsrәflәri azaltmağa, yeni mәhsul yaratmağa hәvәslәndirmәkdәn 

D) әmtәә mübadilәsi üçün dәyәr ekvivalentlәrinin yaradılmasından  

E) bazar iştirakçılarına zәruri informasiyanı vermәkdәn 

E) bazar iştirakçılarına zәruri informasiyanı vermәkdәn 

 

46) Hansı anlayış bazarının müasir anlamına daha çox uyğundur? 

A) iqtisadiyyatın tәşkilinin vә fәaliyyәtinin ictimai forması                       B) ticarәt yeri     

C) әmtәә mübadilәsinin forması                                                                  D) alıcılar vә satıcıların mәcmusu        

E) әmtәә vә xidmәtlәr alqısatqısının bütün sövdәlәşmәlәrinin mәcmusu 

 

47) Əmtəə istehsalının inkişafının yüksək mərhələsi: 

A) bazar iqtisadiyyatıdır                                                     B) inzibatiamirlik iqtisadiyyatıdır        

C) inkişaf etmiş әmtәә istehsalıdır                                      D) deformasiya                                  



E) natural tәsәrrüfat 

48) Müasir bazar təsərrüfatının modellərinə aiddir: 

A) bütün sadalananlar                                                          B) korporativ iqtisadiyyat                  

C) qarışıq iqtisapdiyyat                                                        D) sosial bazar tәsәrrüfatı                                                            

E) sadalananlardan heç biri 

 

49) Bazar iqtisadiyyatının əsası: 

A) әmtәә istehsalıdır                                                          B) natural istehsaldır   

C) rәqabәtdir                                                                      D) tәlәb vә tәklifdir    

E) bütün sadalananlardır 

 

50) Bazarın belə bir funksiyası mövcud olmur: 

A) optimallaşdırıcı                                                            B) inteqrasiya etmәk    

C) tәnzimlәyicisi                                                               D) stimullaşdırıcı    

E) nәzarәtedici 

 

51) Bazarın meydana gəlməsinin şərtlərinə aid deyildir: 

A) natural tәsәrrüfata üstünolma                                      B) әmәk bölgüsü              

C) ixtisaslaşma                                                                 D) istehsalçıların iqtisadi әlahiddәliyi                                         

E) istehsalçıların mülkiyyәtinin olması 

 

52) Sadə əmtəə istehsalı zamanı əmtəə nədir? 

A) istehsal mәhsulları      B) iş quvәsi      C) istehsal vastәlәri       D) torpaq       E) bütün sadalananlar 

 

53) Təsərrüfat tiplərinin ilkin forması hansıdır? 

A) natural tәsәrrüfat  B) әmtәә tәsәrrüfatı  C) kapitalist tәsәrrüfatı  D) planlı tәsәrrüfat  E) sadalananlar heç biri 

 

54) İctimai təsərrüfatın əsas formaları hansılardır?    

A) natural, әmtәә                                                            B) natural, kapitalist tәsәrrüfatı               

C) natural, planlı inzibati tәsәrrüfatı                             D) әmtәә (bazar), planlıinzibati tәsәrrüfat  

E) әmtәә (bazar), planlıinzibati tәsәrrüfatı, kapitalist tәsәrrüfatı    

 

55) Əmtəə istehsalının zəruri şərtləri hesab edilir: 

A) sadalanan hamısı                                                        B) ictimai әmәk bölgüsü           

C) istehsalçıların iqtisadi cәhәtdәn tәcrid olunması        D) istehsalçıların müstәqilliyi, sahibkarların azadlığı      

E) sadalanan heç biri 

 

56) Bazar: 

A) iqtisadi subyektlәr arasında ictimai әlaqәlәr sistemi              B) alqısatqı әmәliyyatlarının mәcmusu 

C) tәlәb vә tәklifin qarşılıqlı tәsiri                                               D) sadalanan hamısı  

E) satıcılar vә alıcılar arasında qarşılıqlı münasibәtlәr   

 

57) Dövlət və bazar tənzimlənməsi; habelə müxtəlif mülkiyyət formalarının uzlaşdığı iqtisadi sistem necə 

adlanır? 

A) qarışıq iqtisadiyyat                                                            B) әnәnәvi iqtisadiyyat             

C) inzibatiamirlik iqtisadiyyatı                                             D) sәrbәst bazar iqtisadiyyatı                                                                     

E) keçid iqtisadiyyatı 

 

58) Xüsusi mülkiyyət və bazar tənzimlənməsi üstünlüyünün səiyyəvi olduğu iqtisadi sistem necə adlanır? 

 A) sәrbәst bazar iqtisadiyyatı                                    B) әnәnәvi iqtisadiyyat                                                          

C) qarışıq iqtisadiyyat                                                D) inzibatiamirlik iqtisadiyyatı 

E) keçid iqtisadiyyatı 

 



 

59) Keçid iqtisadiyyatının əsas cəhətlərinə aid deyildir: 

A) dövlәt tәnzimlәnmәsinin güclәnmәsi       B) qiymәtlәrin liberallaşdırılması  

C) mülkiyyәt formalarının dәyişmәsi            D) sahibkarlıq fәaliyyәti üçün şәraitin yaradılması 

E) rәqabәt mühitinin yaradılması vә saxlanması 

 

60) İstənilən iqtisadi sisteminin əsasını nə təşkil edir? 

A) mәhsuldar qüvvәlәr vә istehsal münasibәtlәri        B) әmәk vasitәlәri vә iş qüvvәsi  

C) әmәk vasitәlәri vә әmәk cisimlәri                           D) iş qüvvәsi vә istehsal münasibәtlәri   

E) mәhsuldar qüvvәlәr vә texnologiya 

 

61) İqtisadi sistem üçün sadalanan məqsədlərdən hansı əsasdır? 

A) ayrıayrı subyektlәrin fәaliyyәtini uygunlaşdırmaq          B) İnflyasiya vә işsizliyi lәğv etmәk 

C) İstehsalın texniki şәrtlәrini müәyyәn etmәk                      D) әdalәtli ictimai quruluşu qurmaq 

E) insanların tәlәbatlarının ödәnilmәsini tәmin etmәk 

 

62) İqtisadi sistem aşağıdakı məsələləri həll edir? 

A) nә, necә, kimin üçün                                           B) nә, harada, kimin üçün              

C) nә vaxt, niyә, harada vә kim                               D) gәlirlәr necә bölünür                                                          

E)işsizliyin vә inflyasiyanın sәbәbi nәdәn ibarәtdir 

 

63) Dövlət mülkiyyəti və dövlət tənzimlənməsi üstünlük edən iqtisadi sistem necə adlanır ? 

A) inzibati amirlik iqtisadiyyatı                               B) әnәnәvi iqtisadiyyat                  

C) qarışıq iqtisadiyyat                                               D) azad bazar iqtisadiyyatı                                                                            

E) keçid iqtisadiyyatı 

 

64) Əmtəənin bazar dəyəri nə ilə müəyyən olunur? 

A) onun istehsal vә reallaşdırılması şәrtlәrilә                   B) onun istehsal şәrtlәrilә          

C) әmtәәnin nadirliyilә                                                     D) әmtәәnin faydalılığı  

E) bazarda әmtәәnin miqdarı ilә 

 

65) Pul sistemi – bu: 

A) ölkәdә pul tәdavülünün tәşkili formasıdır                B) pulun iqtisadiyyatda yerinә yetirdiyi funksiyalardır 

C) metal vә kağız pul tәdavülünün nisbәtidir                D) milli vә xarici valyuta kurslarının nisbәtidir 

E) tәdavüldәki pul kütlәsidir 

 

66) Dünya pulu kimi istifadə oluna bilərlər: 

A) dönәrli valyuta vә qızıl                                              B) qızıl vә kağız pullar                       

C) kağız pullar                                                                D) bank veksellәri vә dönәrli valyuta                                                          

E) sadalanan heç biri 

 

67) Xaricdən pul köçürməsi olarkən pul bu funksiyanı yerini yetirir: 

A) dünya pulu        B) tәdiyyә vasitәsi         C) tәdavül vasitәsi       D) yığım vasitәsi        E) dәyәr ölçüsü 

 

68) Dövlətin rəsmi ehtiyatları kimi pul bu funksiyanı yerinə yetirir: 

A) yığım vasitәsi        B) tәdiyyә vasitәsi      C) tәdavül vasitәsi     D) dәyәr ölçüsü           E) dünya pulu 

 

69) Restoranın menyusunda qiymət göstərilən zaman pul bu funksiyanı yerinə yetirir: 

A) dәyәr ölçüsü          B) tәdiyyә vasitәsi    C) tәdavül vasitәsi     D) yığım vasitәsi           E) dünya pulu 

 

70) Supermarketdə əmtəələrin pulu ödənən zaman pul bu funksiyanı yerinə yetirir: 

A) tәdavül vasitәsi     B) tәdiyyә vasitәsi   C) yığım vasitәsi         D) dәyәr ölçüsü             E) dünya pulu 

 



 

71) Vergilər ödənilən zaman pul bu funksiyanı yerinə yetirir: 

A) tәdiyyә vasitәsi     B) tәdavül vasitәsi   C) yığım vasitәsi         D) dәyәr ölçüsü         E) dünya pulu 

 

72) Hansı bənddə pulun təkamülünün düzgün ardıcıllığı göstərilmişdir? 

A) müәyyәn әmtәәlәr, metal pullar, kağız pullar, kredit pullar, elektron pullar 

B) qızıl, gümüş, kagız pullar, kredit pullar 

C) sikkәlәr, banknotlar, veksellәr, electron pullar 

D) sikkәlәr, müәyyәn әmtәәlәr, kağız pullar, kredit pullar 

E) metal pullar, kağız pullar, kredit pullar, elektron pullar 

 

73) Əmtəənin dəyərinin müəyyən edilməsinə iki əsas yanaşma: 

A) әmәk dәyәr nәzәriyyәsi vә son faydalılıq nәzәriyyәsi  

B) son faydalılıq nәzәriyyәsi vә ictimai seçim nәzәriyyәsi 

C) әmәk dәyәr nәzәriyyәsi vә mülkiyyәt hüquqları nәzәriyyәsi 

D) ictimai seçim nәzәriyyәsi vә istehsal amillәri nәzәriyyәsi  

E) son faydalılıq nәzәriyyәsi vә istehsal amillәri nәzәriyyәsi  

 

74) Pulun belə bir funksiyası yoxdur: 

A) qiymәtlәrin maştabı        B) dәyәr ölçüsü      C) tәdavül vasitәsi       D) ödәniş vasitәsi       E) dünya pulları 

 

75) İctimaizəruri əmək məsrəfləri: 

A) ictimai normal istehsal şәraitindә bu növ әmtәәlәrin әsas kütlәsinin istehsalına mәsrәflәr 

 B) cәmiyyәtә zәruri olan әmtәәlәrin istehsalına mәsrәflәr 

C) istehlak dәyәrinә malik әmtәәlәrin istehsalına әmәk mәsrәflәri 

D) mübadilә dәyәrinә malik әmtәәlәrin istehsalına әmәk mәsrәflәri 

E) dövlәt tәrәfindәn tәnzim olunan bazar iqtisadiyyatı şәraitindә әmtәәlәrin istehsalına әmәk mәsrәflәri 

 

76) Əmtəənin müəyyən kəmiyyət nisbətlərində digər əmtəələrə mübadilə olunmaq qabiliyyəti adlanır:  

A) mübadilә dәyәri                         B) ictimaizәruri dәyәr   

C)  istehlak dәyәri                           D)  bazar dәyәri    

E) әmtәnin qiymәtliliyi 

 

77) Əmtəənin hansısa tələbatı ödəmək qabiliyyəti: 

A) istehlak dәyәri    B) ictimaizәruri dәyәr    C) mübadilә dәyәri     D) bazar dәyәri     E) әmtәәnin qiymәtliliyi 

 

78) Əmtəənin əsas xassələrinə aiddir: 

A) istehlak dәyәri vә mübadilә dәyәri                B) mübadilә dәyәri vә bazar dәyәri    

C) bazar dәyәri vә istehlak dәyәri                       D) әmtәәnin çәkisi vә ölçülәri                                                                           

E) sadalanan heç biri 

 

79) Əmtəə – bu: 

A) hansısa tәlәbatı ödәyәn vә satış üçün nәzәrdә tutulan әmәk mәhsulu 

B) hansısa tәlәbatı ödәyә bilәn nә varsa hәr şey 

C) inkişaf etmiş әmtәә istehsalı şәraitindә yaradılmış әmәk mәhsulu 

D) satıcı ilә alıcı arasında alqısatqı sövdәlәşmәsinin predmeti olan әşya 

E) digәr iqtisadi nemәtә vә ya müәyyәn mәblәğ pula mübadilә oluna bilәn iqtisadi nemәt 

 

80) Dünya iqtisadiyyatının strukturunda ölkələrin hansı qrupları fərqləndirilir: 

A) bütün sadalanan qruplar                  B) inkişaf etmiş ölkәlәr                

C) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr           D) keçid iqtisadiyyatı ölkәlәri                                                             

E) sadalanan qruplar mövcud deyil 

 



 

81) Milli iqtisadiyyatın açıqlıq dərəcəsinin göstəricisi deyil: 

A) xalis ixracın hәcmi                         B) xarici ticarәt kvotası                  

C) idxal kvotası                                   D) ixrac kvotası                  

E) xarici ticarәt dövriyyәsinin ümumi daxili mәhsula nisbәtdә elastiklik әmsalı 

 
82) Dünya birliyinin gələcək sosialiqtisadi tərəqqisinin mövcud güclənməsinə zərər yetirə bilən təhlükə: 

A) ekoloji fәlakәt          B) işsizlik            C) texniki tәrәqqi               D) xәstәliklәr          E) su qıtlıqı problem 

 

83) Urbanizasiyanın meydana gəlməsinin, inkişaf edib qlobal prosesə çevrilməsinin başlıca amillərindən 

biri: 

A) elmitexniki tәrәqqi                        B) tәbii resursların tükәnmәsi         

C) etnik çәkişmәlәr                              D) elmitexniki gerilik       

E) әtraf mühitin qorunması 

 

84) Beynəlxalq əmək bölgüsünün ən mühüm formaları: 

A) ixtisaslaşma vә kooperasiyalaşdırma                       B) tәmәrküzlәşmә    

C) mәrkәzlәşmә vә ixtisaslaşma                                    D) kooperasiyalaşdırma vә mәrkәzlәşmә                                   

E) tәmәrküzlәşmә vә mәrkәzlәşmә 

 

85) Dünya bazarında reallaşan əmtəələrin dəyərinin pulla ifadəsi: 

A) dünya qiymәtlәri  B) tarazlıq qiymәtlәri  C) bazar qiymәtlәri   D) qiymәt indeksi   E) istehlak sәbәti qiymәti 

 

86) Xarici əmtəələrin ölkəyə daxil olması necə adlanır? 

A) idxal                    B) ixrac          C) iqtisadi әlaqә                D) ticarәt mübadilәsi            E) ticarәt әmәliyyatı 

 

87) Əmtəə və xidmətlərin ixrac və idxalını maneəsiz həyata keçirən ölkələrin iqtisadiyyatı: 

A) açıq iqtisadiyyat                        B) gizli iqtisadiyyat    

C) qapalı iqtisadiyyat                     D) әnәnәvi iqtisadiyyat  

E) bağlı iqtisadiyyat 

 

88) Hökumətin, firmaların, ayrıayrı şəxslərin ölkədə istehsal edilən və başqa ölkədə satılması nəzərdə 

tutulan əmtəə və xidmət: 

A) ixrac               B) idxal                 C) kvota                  D) renta                 E) valyuta 

 

89) Müxtəlif ölkələrin milli iqtisadiyyatının əməkdaşlıq etməsi yolu ilə onların ya tam və yaxud qismən 

vahid hala salınması: 

A) iqtisadi inteqrasiya  B) iqtisadi әlaqә   C) dünya iqtisadiyyatı   D) milli әmәkdaşlıq   E) istehsal inteqrasiyası 

 

90) Əmək cisimləri: 

A) sonrakı emala gedәn xammal                                    B) alәtlәr, mexanizmlәr, maşınlar             

C) hazır mәhsul                                                              D) fәhlәlәr vә istifadәedicilәr heyәti          

E) binalar, yollar, kanallardır 

 

91) Göstərilən amillərdən hansını iqtisadi resurslara aid etmək olar? 

A) sadalananların hamısı                                 B) tәbii ehtiyatlar (torpaq), faydalı qazıntılar, su ehtiyatları  

C) informasiya amili                                        D) sadalananların heç biri 

E) әmtәә vә xidmәtlәrin istehsalı zamanı sәrf olunmuş insanın fiziki vә zehni qabiliyyәti 

 

92) İstehsal amillərinin qarşılıqlı əvəz olunması qismən aradan qaldırmağa imkan verir: 

A) resursların mәhdudluğunu                        B) iqtisadi böhranları          

C) tәlәbatların qeyri mәhdudluğunu             D)  istehsalın sәmәrәliliyini              

E) işsizliyi 

 



 

93) Qeyrimaddi xidmətlərə aiddir: 

A) tәhsil alma                                                         B) dәllәkxanada saç qırxılması                  

C) ictimai nәqliyyatda gediş                                  D) turist sәfәri                       

E) atelyedә pencәyin tikilmәsi 

 

94) Nemət adlanır: 

A) insanın tәlәbatını ödәyәn әşya vә yә әmәk mәhsulu       B) maddi istehsalın mәhsulu 

C) iqtisadi tәlәbatların tәzahür forması                                 D) insanın faydalı fәaliyyәti 

E) nәticәsi insanın hansısa bir tәlәbatını ödәyәn mәqsәdyönlü fәaliyyәti 

 

95) Qeyrimaddi nemətlərə aiddir: 

A) kompyuter proqramı            B) dәrslik         C) dәrman        D) avtomobil       E) meyvәlәr 

 

96) Əmək kapital, torpaq və sahibkarlıq qabiliyyəti kateqoriyalarını birləşdirən əlamət nədir? 

A) bunlar istehsal amillәridir                               B) hamısı maddi – istehsal resurslarıdır      

C) bunlar hamısı maddi nemәtlәrdir                    D) bunlar iqtisadiyyatın fundamental prinsiplәridir                                    

E) bunlar makroiqtisadi göstәricilәrdir 

 

97) İqtisadi resursların belə növü yoxdur: 

A) qeyrimaddi                 B) әmәk                         C) maddi                  D) maliyyә                             E) tәbii 

 

98) Təbii resursları əks etdirən istehsal amillər: 

A) torpaq           B) pul kapitalı             C) әmәk                   D) mәhsuldar kapital       E) sahibkarlıq qabiliyyәti 

 

99) Aşağıda göstərilənlərdən hansı qeyriiqtisadi nemət hesab olunur? 

A) külәyin enerjisi       B) sualtı qayıq           C) bilik                 D) paltar                 E)su kәmәri 

 

100) Əmək vasitələri harada düzgün göstərilmişdir 

A) istehsal binaları, avadanlıq, alәtlәr                             B) alәtlәr, yanacaq, xammal        

C) iş qüvvәsi, texnologiya                                               D) xammal, avadanlıq, nәqliyyat vasitәlәri    

E) istehsal binaları, qurğular, iş qüvvәsi 

 

101) İstehsal vasitələri ibarətdir: 

A) әmәk vasitәlәri vә әmәk cisimlәrindәn                     B) әmәk cisimlәri vә әmәk mәhsullarından  

C) iş qüvvәsi vә texnologiyadan                                    D) әmәk vasitәlәri vә iş qüvvәsindәn    

E) әmәk mәhsulları vә әmәk vasitәlәrindәn 

 

102) İctimai təkrar istehsalın aşağıdakı formaları mövcuddur: 

A) sadә vә geniş                                                              B) maddi vә qeyri maddi                       

C) iqtisadi vә qeyri iqtisadi                                           D) mәhsuldar vә qeyrimәhsuldar                                                    

E) nemәtlәr istehsalı vә xidmәtlәr istehsalı 

 

103) İqtisad elmi təkrar istehsal prosesində neçə mərhələni ayırır? 

A) 4      B) 2       C) 3       D) 5        E) 6 

 

104) Təsərrüfat fəaliyyətinin belə bir mərhələsi mövcud deyil: 

A) hәddindәn artıq ifrat istehsal       B) istehsal           C) bölgü               D) mübadilә          E) istehlak 

 

105) Müxtəlif tələbatların ödənilməsinə yönəldilmiş nemət və xidmətlərin istehsalı prosesində insanların 

məqsədyönlü təşkil olunmuş fəaliyyəti: 

A) tәsәrrüfat fәaliyyәti                                                     B) ictimai tәkrar istehsal        

C) iqtisadi mәnafe                                                            D) istehsal münasibәtlәri                



E) mәhsuldar qüvvәlәr 

106) Cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrinin tərkib hissələri aşağıdakılardır: 

A) istehsal vasitәlәri vә iş qüvvәsi                                  B) әmәk alәtlәri vә әmәk vasitәlәri    

C) әmәk vasitәlәri vә iş qüvvәsi                                     D) texnoloji münasibәtlәr vә iş qüvvәsi                                                      

E) әmәk vasitәlәri vә әmәk mәhsulu 

 

107) İri firmaların üstünlüklərinə aid deyil: 

A) yüksәk idarәetmә mәsrәflәri                                                     B) sabitlik        

C) bütün sadalananlar iri firmaların üstünlüklәridir                      D) kütlәvi istehsal mәsrәflәri             

E) ETTә vә yeni әmtәәlәrin işlәnib hazırlanmasına yüksәk mәsrәflәr 

 

108) Xırda firmaların üstünlüklərinə aid deyildir: 

A) qeyrisabitlik                                                              B) uyğunlaşma qabiliyyәti, çeviklik        

C) idarәetmәyә az xәrclәrin olması                                 D) reklama az xәrclәrin çәkilmәsi                                

E) bütün sadalananlar kiçik firmaların üstünlüklәridir 

 

109) Resurslar bazarından ev təsərrüfatlarına gedən axın necə adlanır? 

A) pul gәlirlәri        B) xәrclәr                 C) satışdan gәlirlәr             D) istehlak xәrclәri    E) resurslar 

 

110) Əmtəə və xidmətlər bazarından firmalara gedən axın necə adlanır? 

A) satışdan gәlirlәr       B) xәrclәr              C) istehlak xәrclәri       D) pul gәlirlәri              E) resurslar 

 

111) Firmalardan resurslar bazarına gedən axın necə adlanır? 

A) xәrclәr                     B) satışdan gәlirlәr       C) istehlak xәrclәri       D) pul gәlirlәri       E) resurslar 

 

112) Ev təsərrüfatlarından əmtəə və xidmətlər bazarına axın necə adlanır? 

A) istehlak xәrclәri          B) xәrclәr            C) satışdan gәlirlәr          D) pul gәlirlәri            E) resurslar 

 

113) Dövlət müəssisələri, xüsusi müəssisələr, səhmdar cəmiyyəti, kooperativlər, yoldaşlıqlar  

firmalarının bu növlərini biz aşağıdakı meyardan asılı olaraq ayıra bilərik? 

A) kapital üzәrindә mülkiyyәtin formasından                   B) kәmiyyәtindәn         

C) kapital qoyuluşu sahәsindәn                                         D) buraxılan mәhsulun çeşidindәn                       

E) rәqabәtin növündәn 

 

114) Əmtəə və xidmətləri istehsalı və reallaşdırılması yolu ilə istehsal amillərinin istifadəsi vasitəsilə 

öz mənafelərini reallaşdıran təsərrüfat həlqəsi: 

A) firma            B) ev tәsәrrüfatı            C) dövlәt                D) bank                E) sadalananlardan heç biri 

 

115) Müstəqil qərarlar qəbul edən, öz tələbatlarını maksimum ödəməyə cəhd edən iqtisadi subyekt 

hansısa istehsal amilinin mülkiyyətçidir, insan kapitalının təkrar istehsalını təmin edir: 

A) ev tәsәrrüfatı        B) firma          C) dövlәt         D) bank                  E)  sadalananlardan heç biri 

 

116) Bu bazar iqtisadiyyatının subyekti deyildir: 

A) bütün sadalananlar subyektdir     B) dövlәt     C) ev tәsәrrüfatları     D) firmalar       E) banklar 

 

117) Bazarın hansı iki tipi əmtəə və resursların dövranı modelinə daxil edilmişdir? 

A) resurslar bazarı, әmtәә vә xidmәtlәr bazarı            B) iş qüvvәsi bazarı vә pul bazarı  

C) informasiya bazarı vә istehlak bazarı                     D) valyuta bazarı, әmtәә vә xidmәtlәr bazarı 

E) pul bazarı vә resurslar bazarı 

 

118) Hansı elmi istiqamət dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin məhdudluğunu müdafiə edir?  

A) neoliberal            B) keynsçi              C)  marjinal       D) sosial  institusional          E) marksist 

 



 

119) Keynçi yanaşmaya əsasən dövlətin iqtisadi tənzimlənməsinin əsas məqsədi hesab olunur: 

A) stabil iqtisadi artım vә mәşğulluğun yüksәk sәviyyәsi   B) tsikli tәrәddudlәrin olmaması 

C) iqtisadi artım vә inflyasiyanın aşağı sәviyyәsi                D) dünya bazarında ekspansiya 

E) mәşğulluğun yüksәk sәviyyәsi vә inflyasiyanın aşağı sәviyyәsi 

 

120) Müasir iqtisadi nəzəriyyədə dövlətin iqtisadiyyata aktiv müdaxiləsinin əsas ideoloqu kim olub? 

A) D. M. Keyns     B) M . Fridman    C) A. Marşall   D) İ. Şumpeter     E) P. Samuelson 

 

121) Bazar iqtisadiyyatının dövlətə xas olmayant funksiyanı göstərin: 

A) qiymәtlәrin mәrkәzlәşdirilmiş şәkildә tәyin edilmәsi   

B) fiskal siyasәtin hәyata keçirilmәsi 

C) bazarın mәnfi tәrәfinin kompensasiya edilmәsi 

 D) bazar münasibәtlәri iştirakçılarının 12ocial qarantlarının tәmin edilmәsi 

E) işsizliyin azaldılmasına dair tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi 

 

122) Dövlətin bazara birbaşa təsiri alətini göstərin: 

A) bütün sadalananlar                                    B) millilәşdirmә, özәllәşdirmә                   

C) dövlәt alışmaları                                       D) mәqsәdli maliyyәlәşdirmә                                                                                

E) sadalananlardan heç biri 

 

123) Dövlətin iqtisadiyyata birbaşa təsir metoduna aid deyil: 

A) indikativ planlaşdırma                                            B) xüsusi biznesin mәhdudiyyәti              

C) dövlәt sahibkarlığı                                                  D) qanunverici bazanın yaradılması           

E) bütün sadalanan metodlar aiddir 

 

124) Dövlətin iqtisadiyyata dolayı təsir metoduna aid deyil: 

A) dövlәt sahibkarlığı   B) pul  kredit siyasәti   C) indikativ planlaşdırma  D) vergi siyasәti  E) büdcә siyasәti 

 

125) Dövlətin iqtisadiyyata təsirinin belə metodu yoxdur: 

A) xarici iqtisadi    B) inzibati    C)  hüquqi    D) iqtisadi     E) bütün sadalanan formalar mövcuddur 

 

126) Dövlətin maksimal funksiyasına aiddir: 

A) bütün sadalananlar                              B) gәlirlәrin yenidәn bölgüsü                    

C) antiinflyasiya siyasәti                         D) sadalananlardan heç biri         

E) dünya bazarında milli mәnafelәrin reallaşması 

 

127) Dövlətin minimal funksiyasına aid deyil: 

A) antitsiklik tәnzimlәnmә                           B) antiinhisar tәnzimlәnmә      

C) xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsi              D) pul tәdavülünün sәmәrәli tәşkili     

E) ictimai nemәt istehsalının tәmin edilmәsi 

 

128) Bazarın uğursuzluqlarına aid deyil: 

A) siyasi proseslәrin qeyri  tәkmilliyi               B) xarici effektlәrin mövcudluğu                     

C) monolizm                                                       D) informasiya asimmetriyası                

E) ictimai nemәtlәrin istehsalının olmaması 

 

129) Fiziokratların fikrincə, dövlətin funksiyasına aid deyil: 

A) ticarәtin tәnzimlәnmәsi                  B) mülkiyyәtin müdafiәsi              

C) ümumi tәhsil                                   D) bütün sadalananlar aiddir                

E) ictimai xarakter daşıyan müәssisәlәrin saxlanılması 

 

130) Dövlətin gücünün əhalinin rifahında, müdafiə qüdrətində və dövlətə etibar etməyində kimi görürdü? 



A) Konfutsi        B) Aristotel      C) İbn Xәldun       D) Makiavelli            E) Platon 

131) Hansı müasir modeldə ev təsərrüfatının səmərəli fəaliyyət göstərən təsərrüfatçılıq subyekti kimi 

təqdim edilmişdir? 

A) neoklassik modeldә               B) institusional modeldә                   

C) әnәnәvi modeldә                    D) nuklear modeldә                     

E) sadalanan modellәrin heç birindә 

 

132) Hansı elmi konsepsiyada ailəyə eyni marağa malik olan bütöv bir vahid kimi baxılır? 

A) funksionalist konsepsiyada           B) ailәnin yeni iqtisadi nәzәriyyәsindә    

C) mübadilә nәzәriyyәsindә              D) münaqişә nәzәriyyәsindә      

E) sadalananlardan heç birindә 

 

133) Q. Bekker və T. Şultsun "Ailənin yeni iqtisadi nəzəriyyəsi" nə vaxt yaranıb? 

A) XX әsrin 5060cı illәrindә     B) XIX әsrin sonunda          

C) XX әsrin 20ci illәrindә          D) XX әsrin 90cı illәrindә            

E) XXI әsrin lap әvvәlindә 

 

134) Ev təsərrüfatının öyrənilməsinin banisi kim hesab edilir? 

A) İ. Baxofen               B) A. Smit        C) Q. Qossen      D) V. Pareto             E) K. Marks 

 

135) Ailə büdcəsinin xərclərinə aid deyildir: 

A) dövlәt transfertlәri                          B) vergilәr                 

C) istehlak әmtәәlәrinә xәrclәr            D) kommunal xidmәtlәrin ödәnişi                                 

E) ictimai tәşkilatlara ödәnişlәr 

 

136) Əməkdəyər nəzəriyyəsinin yaradılması iqtisad elminin hansı istiqaməti ilə bağlıdır? 

A) klassik istiqamәt     B) neoliberalizm     C) marjinalizm     D) marksizm      E) keynsçilik 

 

137) İqtisadi nəzəriyyədə riyazi metodlardan geniş istifadə etməyə kim başlamışdır 

A) L.Valras, V.Pareto                B) K.Marks, F.Engels                  

C) Ş.Furye, C.Sismondi             D) U.Jevons, K.Menger             

E) A.Smit, D.Rikardo 

 

138) Monetarizm cərəyanı iqtisadi nəzəriyyənin hansı istiqamətinə aiddir? 

A) neoklassik     B) keynsçilik       C) institusionalsosioloji     D) marksizm   E) merkantilizm 

 

139) İqtisadi nəzəriyyənin keynsçi istiqaməti meydana gəlmişdir: 

A) XX әsrin 30cu illәrindә                B) XIX әsrin ortalarında          

C) XX әsrin 70ci illәrindә                 D) XVII әsrdә                                      

E)  bizim dövrdә 

 

140) Tarixən birinci olan iqtisadi nəzəriyyə məktəbi hansıdır? 

A) merkantilizm      B) keynsçilik     C) klassik siyasi iqtisad    D) fiziokratlar   E) neoliberalism 

 

141) Fiziokrat nəzəriyyənin əsas banisi kimdir? 

A) F. Kene       B) A. Monkretyen               C) U. Petti           D) D. Rikardo           E) P. Buaqilber 

 

142) Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başlanğıc mərhələsi üçün səciyyəvi deyildi? 

A) sürәtli iqtisadi artım                        B) mülkiyyәt formalarının dәyişmәsi   

C) qiymәtlәrin liberallaşdırılması        D) institusional dәyişikliklәr                                                          

E) torpaq islahatının keçirilmәsi 

 

143) Müasir Azərbaycan iqtisadiyyatında hansı ildən başlayaraq iqtisadi artım müşahidə olunur? 

A) 1996cı ildәn      B)1990cı ildәn      C) 1993cü ildәn      D) 2000ci ildәn      E) 2003cü ildәn 



 
144) Azərbaycanda neçənci ildən ÜDM və ÜMM hesablanmasına keçilmişdir? 

A) 1988         B) 1986               C) 1987               D) 1989                         E) 1990 

 

145) Sahələrin, istehsal növlərinin və ərazi komplekslərinin qarşılıqlı əlaqəli sistemi: 

A) milli iqtisadiyyat               B) sahәlәr kompleksinin mәcmusu           

C) әrazi iqtisadiyyatı              D) regional iqtisadiyyat                                                                        

E) bütün istehsal sahәlәrinin mәcmusu 

 

146) İri müəssisələrin özəlləşdirilməsi üçün zəruri üsul nədir? 

A) onların әvvәlcәdәn sәhmdar cәmiyyәtә çevrilmәsi 

 B) onların ixtisaslaşdığı fәaliyyәt növünün müәyyәnlәşdirilmәsi 

 C) onların xüsusu mülkiyyәtә keçirilmәsi 

 D) onların kiçik müәssisәlәrә bölünmәsi 

 E) iri müәssisәlәri özәllәşdirmәk lazım deyil 

 

147) Məhsulun istehsalı ilə deyil, onu müşayiət edən məsrəflərlə əlaqədar xərclər adlanır: 

 A) transaksion    B) hesabi     C) buraxılmış imkanların xәrclәri      D) iqtisadi       E) son hәdd 

 

148) Kollektiv mülkiyyətin bir növü deyildir: 

A) xüsusi firmaların mülkiyyәti            B) açıq sәhmdar cәmiyyәtinin mülkiyyәti 

C) kooperativlәrin mülkiyyәti               D) tam ortaqlıq mülkiyyәti       

E) qapalı sәhmdar cәmiyyәtinin mülkiyyәti 

 

149) Sadalanan sahələrdan hansında dövlət mülkiyyətinin daha böyük payının olması məqsədyönlüdür? 

 A) elektrik enerjisi istehsalı                    B) turizm sahәsi   

C) ayaqqabı istehsalı                                D) avtomobil istehsalı    

E) mәnzil tikintisi 

 

150) Vətəndaşların şəxsi əmlakı və yığımları hansı mülkiyyət formasına aiddir? 

 A) xüsusi    B)dövlәt    C) ictimai     D) bәlәdiyyә     E)sәhmdar 

 

151) İqtisadiyyatda xüsusi müllkiyyətin üstünlük təşkil etməsi aşağıdakının səciyyəvi xüsusiyyətlərini əks 

etdirir:  

A) azad bazar iqtisadiyyatının          B) inzibatiamirlik iqtisadiyyatının        

C) qarışıq iqtisadiyyatın                   D) keçid iqtisadiyyatının                   

E) sadalananlardan heç birinin 

 

152) Mülkiyyət obyektlərinin xüsusi mülkiyyətdən dövlət mülkiyyətinə keçməsi prosesi adlanır:  

A) millilәşdirmә   B) invertarlaşdırma    C) özәllәşdirmә   D) müsadirә    E) spesifiklәşdirmә 

 

153) Müasir bazar iqtisadiyyatında mülkiyyətin daha geniş yayılmış növü budur: 

A) sәhmdar mülkiyyәti                 B) dövlәt mülkiyyәti                 

C) xüsusi mülkiyyәt                       D) bәlәdiyyә mülkiyyәti                  

E) kooperativ mülkiyyәt 

 

154) Mülkiyyət iqtisadi anlayış kimi: 

A) әşyanın özüdür                              B) insanların әşyalara münasibәtidir    

C) әşyanın icarәyә verilmәsi             D) mülkiyyәt iqtisadi anlayış deyil  

E) әşyaların mәnimsәnilmәsi ilә әlaqәdar insanların birbirinә münasibәtlәridir 

 

155) Mülkiyyət hüququ: 

A) bütün sadalanan hüquqları 

B) nemәt üzәrindә müstәsna fiziki nәzarәt hüququdur 



C) nemәtlәrin istifadә olunmasından әldә olunan nәticәlәrә sahib olmaq hüququdur 

D) nemәtin kim vә necә istifadә etmәsi qәrarını qәbul etmәk hüququdur. 

E) sadalanan hüquqlardan heç biri 

 

156) İctimai secim nəzəriyyəsi kim tərəfindən yaradılıb?  

A) D. Byenken    B) P. Samuelson    C) L. Valras    D) V. Pareto    E) A. Piqu 

 

157) İctimai seçim nəzəriyyəsi, bu nəzəriyyə öyrənir: 

A) insanların dövlәt idarәlәrindәn öz mәnafelәri üçün istifadә etdiklәri üsulları 

B)  istehlakçıların gәlirlәri vә üstünlükverimlәri nәzәrә alınmaqla tәlәbin formalaşmasını 

C)  amil gәlirlәrinin әldә olunması vә bölgüsü prosesini 

D)  firmaların davranış motivlәri vә prinsiplәrini 

E)  gәlirlәrin cәmiyyәtdә yenidәn bölgüsü metodları 

 

158) Vətəndaşların, ilk növbədə əhalinin ən ağır maddi vəziyyətdə olanların inflyasiyadan, işsizlikdən 

müdafiəsinə yönəldilən siyasət: 

A) sosial siyasәt   B) institusional siyasәt    C) monetar siyasәt    D) antiinflyasiya siyasәti    E) fiskal siyasәt 

 

159) Dövlət tərəfindən iqtisadiyyatın idarə edilməsi prosesində öz məqsədlərinə nail olmaq üçün 

istifadə edilən strateji və taktiki tədbirlər: 

A) dövlәtin iqtisadi siyasәti                      B) iqtisadi proqramlaşdırma  

C) dövlәt planlaşdırılması                         D) iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi       

E) iqtisadiyyatın sahә vә regional quruluşu 

 

160) Ekonomiks anlayışı aşağıdakı müəllifin əsərinin başlığında istifadə edildikdən sonra qəbul 

olunmuşdur? 

A) Alfred Marşall    B) Con Stüart Mill     C) Karl Marks     D) Con Meynard Keyns     E)Adam Smit 

 

161) Görünməz əl ifadəsi məşhur iqtisadçılardan kimə məxsusdur? 

A) A. Smit     B) K. Marks          C) A. Marşall     D) J. Keyns        E) D. Rikardo 

 

162) İqtisad elminə iqtisadi insan terminini kim daxil etmişdir? 

A) A. Smit     B) A. Marşall     C) F. Kene          D) K. Marks      E) D. Rikardo 

 

163) İctimai seçim nəzəriyyəsi iqtisadi nəzəriyyənin hansı istiqaməti çərçivəsində yayılmışdır? 

A) sosialinstitusional     B) neoklassik     C) neokeynsçilik     D) marjinalizm     E)marksizm 

 

164) Aşağıdakı qruplardan hansının iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsini müsbət qiymətləndirən 

təlimlər olduğunu göstərin:  

A) merkantilizm, marksizm, keynsçilik  B)fiziokratlar, marksizm, marjinalizm 

C) marksizm, keynsçilik, monetarizm   D) fiziokratlar, marksizm, keynsçilik 

E) merkantilizm, neoliberalizm, marjinalizm 

 

165) Qədim Yunanıstanın iqtisadi fikri hansı alimlərin əsərlərində öz əksini tapmışdır? 

A) Platon, Aristotel  B) Konfutsi, SyunTszı  C) Varron, Seneka D) Qay, Katon E) İbnXaldun, Foma Akvinski 

 

166) Bazar infrastrukturuna aiddir: 

A) sadalananların hamısı B) banklar C) yarmarkalar D) valyuta birjaları E) reklam agentliyi 

 

167) Təsərrüfatçılığın bu formasında nemətlərin və xidmətlərin istehsalı onların satışı məqsədi ilə həyata 

keçirilir: 

A) әmtәә tәsәrrüfatı                 B) natural tәsәrrüfat         

C) qarışıq iqtisadiyyat             D) keçid iqtisadiyyatı     

E) inzibatiamirlik iqtisadiyyatı 



 

 

168) Təsərrüfatçılığın bu formasında maddi nemətlər və xidmətlər şəxsi istehlak üçün istehsal edilir: 

A) natural tәsәrrüfat                      B) әmtәә tәsәrrüfatı    

C) qarışıq iqtisadiyyat                   D) keçid iqtisadiyyatı 

E) inzibatiamirlik iqtisadiyyatı 

 

169) Xidmətlər sahəsinin iqtisadiyyatın ayrıca bir sahəsinə çevrilməsi nə ilə nəticələndi? 

A) dördüncü ictimai әmәk bölgüsü    B) ikinci ictimai әmәk bölgüsü 

C) birinci ictimai әmәk bölgüsü         D) üçüncü ictimai әmәk bölgüsü  

E) sadalananlardan heç biri 

 

170) Ticarətin istehsaldan ayrılması bununla bağlıdır: 

A) üçüncü ictimai әmәk bölgüsü ilә          B) birinci ictimai әmәk bölgüsü ilә  

C) ikinci ictimai әmәk bölgüsü ilә             D) dördüncü ictimai әmәk bölgüsü ilә  

E) sadalananlardan heç biri ilә bağlı deyil 

 

171) Maldarlığın və əkinçiliyin ayrılması belə adlanır: 

A) birinci ictimai әmәk bölgüsü              B) ikinci ictimai әmәk bölgüsü   

C) üçüncü ictimai әmәk bölgüsü              D) dördüncü ictimai әmәk bölgüsü  

E) sadalananların heç biri 

 

172) İctimai istehsalda bazarın rolu ibarətdir: 

A) bütün göstәrilәnlәrdәn    

B) tәlәb vә tәklif tarazlaşdırılması  

C) köhnәlmiş istehsalların bağlanmasına tәsir etmәk 

D) istehsala istehsalın hansı hәcmdә vә quruluşda olması haqqında işarә verilmәsi 

E) rәqabәt qabiliyyәtlәrinә görә istehsalçıları differensiallaşdırmaq 

 
173) Tədavül sferasında fəaliyyət göstərən kapital necə adlanır? 

A) ticarәt kapitalı   B) әsas kapital   C) dövriyyә kapitalı   D) sәnaye kapitalı   E) borc kapitalı 

 

174) Pul vasitəsi ilə həyata keçirilən mübadilə nədir? 

A) әmtәә tәdavülü   B) ticarәt   C) sahibkarlıq fәaliyyәti   D) ictimai tәkrar istehsal   E) әmtәә tәsәrrüfatı 

 

175) Təsərrüfat münasibətlərinin iki tipini fərqləndirirlər: 

A) naturalәşya vә әmtәә                    B) sadә vә geniş    

C) maddi vә qerimaddi                      D) istehsal vә qeyriistehsal 

E) doğru cavab yoxdur 

 

176) Sadə əmtəə təsərrüfatı üçün səciyyəvi olmayanını göstərin: 

A) muzdlu әmәyin üstünlüyü                     

B) ictimai әmәk bölgüsü  

C) istehsal vasitәldәri üzәrindә xüsusi mülkiyyәt 

D) әmәk mәhsullarının alqısatqısı yolu ilә tәlәbatların ödәnilmәsi 

E) insanlar arasında iqtisadi әlaqәlәrin bazar vasitәsi ilә olması 

 

177) Bazar münasibətlərinin maddi əsası: 

A) әmtәәlәrin vә pulun hәrәkәtidir                  B) әmәk bölgüsüdür   

C) maddi nemәtlәr vә xidmәtlәrdir                  D) tәlәb vә tәklifin dәyişikliklәridir  

E) adları çәkilәnlәrdәn heç biri 

 

 

 



178) Ortaqlığın hansı növləri mövcuddur? 

A) bütün sadalanan növlәr mövcuddur                    B) tam ortaqlıq    

C) mәhdud mәsuliyyәtli ortaqlıq                             D) qarışıq ortaqlıq (kommandit)  

E) doğru cavab yoxdur 

 

179) Firmaların hansı növləri açıq və qapalı firmalara bölünür? 

A) sәhmdar cәmiyyәtlәri B) şәxsi müәssisәlәr C) ortaqlıqlar D) dövlәt müәssisәlәri E) kooperativlәr 

 

180) Bazar iqtisadiyyatının subyekti kimi dövlət hansı rolu oynayır? 

A) bütün sadalananlar                                                      B) istehlakçıdır  

C) istehsalçıdır                                                                 D) resursların mülkiyyәtçisidir 

E) iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsini hәyata keçirir 

 

181) Gəlirin əldə edilməsi məqsədilə təsərrüfat fəaliyyəti: 

A) sahibkarlıq   B) kommersiya   C) biznes      D) marketinq      E) menecment 

 

182) Dövlətin bazar iqtisadiyyatını tənzimləməsinin səmərəliliyini təmin edən tələblərə aid deyil: 

A) iqtisadiyyatda dövlәt sektorunun olmaması                       B) milli spesifikliyin nәzәrә alınması 

C) әsasәn iqtisadi tәnzimlәmә metodlarının tәtbiq edilmәsi   D) bazar әlaqәlәrinin qırılmasına yol vermәmәk 

E) dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin müsbәt vә mәnfi nәticәlәri üzәrindә nәzarәt 

 

183) Dövlətin ictimai istehsalı yönümlətmək prosesi belə adlanır: 

A) indikativ planlaşdırma B) hüquqi tәnzimlәmә  C) fiskal siyasәt D) dövlәt sahibkarlığı E) innovasiya siyasәti 

 

184) Düzgün olmayanını göstərin: 

A) bazar iqtisadiyyatında dövlәt mülkiyyәtçi ola bilmәz 

B) bazar iqtisadiyyatının dövlәt tәnzimlәnmәsinin funksiyalarından biri pul tәdavülünün tәnzimlәnmәsidir 

C) dövlәt gәlirinin yenidәn bölgüsünü dövlәt büdcәsi vasitәsi ilә hәyata keçirir 

D) dövlәt antitsiklik siyasәti böhran zamanı tәlәb, investisiya vә mәşğulluğu stimullaşdırmaqla hәyata keçirir 

E) bazar iqtisadiyyatında dövlәt tәnzimlәnmәsinin funksiyalarından biri reqional siyasәtin hәyata keçirilmәsidir 

 

185) Əhali gəlirlərinin yenidən bölgüsü dövlətin funksiyalarından hansına aiddir? 

A) sosial funksiya                                               B) xarici effektlәrin tәnzimlәnmәsi  

C) rәqabәtli mühitin qorunması                          D) institusional funksiya  

E) iqtisadi stabilliyin qorunması 

 

186) Dövlətin institusional siyasəti nəzərədə tutmur: 

A) ayrıayrı regionların iqtisadi inkişafındakı fәrqlәrin aradan qaldırılması 

 B) makroiqtisadi stabilliyin tәmin edilmәsi  

C) әtraf mühitin mühafizә edilmәsi 

D) yaxşı investisiya mühitinin yaradılması   

E) bütün adları çәkilәn mәqsәdlәr nәzәrә alınır 

 

187) Azərbaycan Respublikasında "əsrin müqaviləsi" nə vaxt qüvvəyə minmişdir? 

A) 1994cü ildә      B)1993cü ildә     C) 1995ci ildә     D) 1996cı ildә      E) 1997ci ildә 

 

188) İqtisadi nəzəriyyədə iqtisadi sistemlərin hansı meyarları mövcuddur? 

A) sadalanan bütün meyarlar mövcuddur                   B) predmetyaradıcı  

C) sosialiqtisadi                                                    D) hәcm vә dinamika meyarları   

E) iqtisadi nәzәriyyәdә belә meyarlar yoxdur 

 

 



189) Dəyişikliklər vəziyyətində, bir təsərrüfat tipindən digərinə keçid vəziyyətində olan iqtisadiyyat necə 

adlanır? 

A) keçid iqtisadiyyatı                              B) әnәnәvi iqtisadiyyat   

C) qarışıq iqtisadiyyat                             D) inzibatiamirlik iqtisadiyyatı 

E) azad bazar iqtisadiyyatı  

 

190) İqtisadi sistemin istehsal imkanları nə ilə məhdudlaşır? 

A) istifadә olunan ehtiyatların mәhdudluğu ilә    B) insanların tәlәbatlarının sonsuzluğu ilә 

C) dövlәtin iqtisadi proseslәrә müdaxilәsi ilә       D) istehsal münasibәtlәrinin mürәkkәbliyi ilә 

E) iqtisadi ziddiyyәtlәrlә 

 

191) İqtisadi sistemin səmərəli fəaliyyətinin əsas problem: 

A) resursların bölgüsünün әn yaxşı üsulunun seçilmәsi problemidir            B) işsizlik problemidir 

C) tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinin daha yaxşı bölgüsü problemidir      D) inflyasiya problemidir 

E) iş qüvvәsinin istehsal sahәlәri üzrә bölgüsü problemidir 

 

192) Bazar hökmüranlığı nədir? 

A) bazar qiymәtinә tәsir etmәk imkanı                                         B) firmanın alıcılar üzәrindә hökmuranlığı 

C) rәqiblәrin öz siyasәtinә tabe edilmәsi                                      D) tәlәb qanunu ilә hesablaşmamaq imkanı 

E) tam rәqabәt qabiliyyәtlilik 

 

193) Alıcının inhisarcı vəziyyəti neçə adlanır? 

A) monopsoniya  B) oliqopoliya  C) oliqopseniya D) inhisara rәqabәt   E) diopoliyadır 

 

194) Bazarda təkmil rəqabətin şərtləri o halda yerinə yetirilir ki, əgər: 

A) firmalar bazar qiymәtinә tәsir göstәrmirlәr    

B) firmalar qiymәtә tәsir göstәrirlәr 

C) istehlakçılar bazar haqqında natamam informasiyaya malik olurlar 

D) bazara yeni firmaların daxil olması üçün baryerlәr mövcud olur 

E) bütün sadalananların hamısı 

 

195) Hansı rəqabətin növü deyildir? 

A) firmadaxili    B) funksional   C) firmalararası   D) sahәdaxili   E) sahәarası 

 

196) Mütləq inhisar meydana gələ bilər, əgər: 

A) inhisarın buraxdığı әmtәәnin әvәzedicilәri yoxdursa 

 B) bazarda hәcminә görә böyük inhisar firması fәaliyyәt göstәrirsә 

 C) inhisarçı firmanın әmtәәsi böyük tәlәbә malikdirsә 

 D) inhisarçı firma tarazlı qiymәtdәn aşağı xәrclәrlә istehsal etirsә 

 E) sadalanan hallardan heç birindә 

 

197) Haqsız rəqabətin əsas metodlarına aid deyil? 

A) satışdan sonrakı xidmәt                     B) rüşvәt vә şantajetmә  

C) iqtisadi, yaxud sәnaye kәşfiyyatı      D) istehlakçıların aldadılması    

E) saxta malların istehsalı 

 

198) Sağlam rəqabətin əsas metodlarına nəyin aid olmadığını göstərin: 

A) saxta malların istehsalı              B) mәhsulun keyfiyyәtinin artması    

C) qiymәtlәrin aşağı düşmәsi         D) yeni әmtәә vә xidmәtlәrin yaradılması vә ETT nin nәticәlәrindәn istifadә   

E) reklam 

 

 

 



199) Təbii inhisar: 

A) nadir vә sәrbәst tәkrar istehsal oluna bilmәyәn elementlәrin sahibi olan istehsal  

B) әlverişli istehsal şәraitinә malik olan istehsalçı  

C) әlverişsiz istehsal şәraitinә malik olan istehsalçı 

D) istehsalın hәcmini razılaşdıran müәssisәlәr birliyi  

E) rәqabәt nәticәsindә yaranan inhisar 

 

200) İstehsal inhisarçılığı nədir? 

A) müәyyәn növ mәhsul istehsalının әsas hissәsinin bir istehsalçının әlindә cәmlәnmәsidir 

B) әmtәә vә xidmәtlәrin әlverişli istehsal şәraitidir 

C) dövlәt tәrәfindәn tәmin edilәn әmtәә satışına әlverişli şәraitdir 

D) istehsalçı müәssisәlәrin birlәşmәsidir; 

E) hansısa bir әmtәәnin ancaq iri müәssisәlәrdә istehsal olunması 

 

201) Rəqabət nədir? 

A) bazar tәsәrrufatı subyektlәri arasında әmtәәlәrin istehsalı vә realaşması әn yaxşı şәrtlәri uğrunda 

mubarizәdir 

B) eyni әmtәә istehsalçıları arasında mübarizәdir 

C) daha әlverişli qiymәtli әmtәәlәrin alışına görә istehlakçılar arasında mübarizәdir 

D) müәssisәlәr arasında bәhslәşmәdir 

E) istehsalçılar vә istehlakçılar arasında resurslar uğrunda mübarizәdir 

 

202) Rəqabətin hərfi mənası nədir? 

A) toqquşma     B) yaxşılaşdırma    C) inkişaf     D) әlverişli şәrait         E) bazar 

 

203) İlk dəfə kim tələbin azalması qanununu formulə etmişdir? 

A) A. Kurno   B) A. Smit   C) İ. Bentam   D) A. Marşall   E) H. Hossen 

 

204)  Qiymət əmtəənin Dəyərinin Pulla İfadəsidir qiymətə bu tərifi verən kimdir? 

A) K. Marks   B) A. Marşall   C) С. Keyns   D) F. Kene   E) M. Fridmen 

 

205) Ev təsərrüfatının iqtisadi funksiyalarına aid deyil: 

A) bütün sadalananlar iqtisadi funksiyalara aiddir   B) resursların bölgüsü funksiyası    

C) istehlak funksiyası                                               D) istehsal funksiyası    

E) sadalananlardan heç biri iqtisadi funksiyalara aid deyil 

 

206) Ev təsərrüfatlarını onların gəlirliliyi əsasında necə təsnif etmək olar? 

A) bütün sadalanan tәsnifatlar mümkündür               B) öhdәdә olanların sayına görә    

C) әsas gәlir mәnbәlәri üzrә                                       D) ev tәsәrrüfatının üzvlәrinin ortalama gәliri üzrә 

E) ev tәsәrrüfatının müstәqil dolanışıq vasitәlәri mәnbәyinә malik olan üzvlәrinin sayına görә 

 

207) "Ailə" və "ev təsərrüfatı" anlayışlarının fərqi nədən ibarətdir? 

A) sadalananlar hamısı doğrudur   

B) ev tәsәrrüfatı bir neçә ailәdәn ibarәt ola bilәr 

C) ev tәsәrrüfatına ailә üzvlәri ilә qohumluq әlaqәlәri olmayan şәxslәr dә daxil ola bilәr 

D) ailәsi olmayan tәnha insan ev tәsәrrüfatı hesab edilir  

E) sadalananlar hamısı sәhvdir 

 

208) İqtisadi tsikllərin endogen səbəblərinə aid deyil: 

A) yeni әrazilәrin mәnimsәnilmәsi            B) istehsalın strukturunda uyğunsuzluqlar   

C) pul tәdavülünün pozulması                   D) investisiyaların çatışmazlığı    

E) kifayәt etmәyәn istehlak 

 
 



209) Vaxtaşırı olaraq əmtəələrin artıq istehsalı ilə bağlı tsikllər belə adlanır: 

 A) sәnaye tsikllәri   B) ehtiyatlar tsikllәri   C) tikinti tsikllәri   D) investisiya tsikllәri E) uzun tsikllәr 

 

210) İqtisadi tsikllərin ekzogen səbəblərinə aid deyil: 

A) investisiyaların çatışmazlığı  B) siyasi amillәr   

C) әhalinin miqrasiyası               D) böyük elmi ixtiralar 

E) qıtlıqlar 

 

211) Əmək birjasında qeydiyyata alınmış və tezliklə iş almağa ümid edən insan hansı kateqoriyaya 

aiddir?  

A) işsiz   B) mәşğul   C) iqtisadi qeyriaktiv   D) natamam mәşğul   E) әmәk qabiliyyәti olmayan 

 

212) Ümumi milli məhsul nədir? 

A) milli şirkәtlәr tәrәfindәn istehsal edilmiş bütün son mәhsulların vә xidmәtlәrin mәblәği 

B) daxili vә xarici bazarda realizә edilmiş bütün әmtәәlәrin mәblәği 

C) ölkәdә istehsal edilmiş bütün әmtәәlәrin mәblәği 

D) ölkә әrazisindә istehsal edilmiş bütün son mәhsulların vә xidmәtlәrin mәblәği 

E) ölkәdә istehsal edilmiş bütün gәlirlәrin cәmi 

 

213) Ümumi daxili məhsul nədir? 

A) ölkә әrazisindә istehsal edilmiş bütün son mәhsulların vә xidmәtlәrin mәblәği 

B) daxili vә xarici bazarda realizә edilmiş bütün әmtәәlәrin mәblәği 

C) ölkәdә istehsal edilmiş bütün әmtәәlәrin mәblәği 

D) milli şirkәtlәr tәrәfindәn istehsal edilmiş bütün son mәhsulların vә xidmәtlәrin mәblәği 

E) ölkәdә istehsal edilmiş bütün gәlirlәrin cәmi 

 

214) İnkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi artımın ən əhəmiyyətli səbəbi budur? 

A) istehsalda texnoloji tәkmillәşdirmәlәr    B) iş vaxtı müddәtinin artırılması 

C) tәtbiq edilәn kapitalın artırılması             D) tәtbiq edilәn tәbii resursların keyfiyyәtinin yaxşılaşması 

E) istehsalatda mәşğul әhalinin sayının artırılması 

 

215) Ümumi daxili məhsulun həcmi təyin edilərkən aşağıda sadalanan kəmiyyətlərdən hansı nəzərə 

alınmır? 

A) dövlәt transfertlәri                 B) korporasiyaların mәnfәәti    

C) dövlәt satınalmaları                 D) әmәk haqqı 

E) kreditә alınmış kapital üçün faizlәr 

 

216) Sadalananlardan hansı ümumi milli məhsulun tərkibinə daxildir? 

A) kitab mağazasındakı yeni dәrsliyin dәyәri         B) ev sahibәsinin xidmәtlәri   

C) işlәnmiş avtomobil alınması                               D) şirkәtin sәhmlәrinin alınması   

E) әridilәrәk çuqun halına salınmış dәmir filizinin dәyәri 

 

217) İqtisadi inkişafın əks etdirən əsas istiqamətlərdən biri: 

A) iqtisadi artımın sürәti                            B) urbanizasiya vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması  

C) iqtisadiyyatın strukturası                       D) әtraf mühitin qorunması    

E) tәhsil vә sәhiyyәnin sәviyyәsinin yüksәldilmәsi 

 

218) İqtisadi siyasətin belə növü yoxdur: 

A) inhisarçılıq siyasәti                                 B) institusionalhüquqi siyasәt   

C) sosial siyasәt                                           D) antisiklik siyasәt  

E) xarici ticarәt siyasәti 

 

 

 



219) İqtisadi siyasətin obyektidir: 

A) sadalananların hamısı                    B) pul tәdavülü   

C) iqtisadiyyatın sahәvi strukturu      D) rәqabәt mühiti 

E) mәşğulluq 

 
 

220) İqtisadiyyatın tənzimlənməsi prosesində dövlətin qeyri səmərəli qərarlar qəbul etməsi imkanı hesab 

olunur:  

A) dövlәtin "uğursuzluqları"  B) lobbiçilik  C) loqrollinq  D) siyasi renta  E) informasiyaların assimetrikliyi 

 

221) Zehində hadisəni tərkib hissələrinə bölərək hər birinin ayrılıqda öyrənilməsinə əsaslanan elmi 

metod necə adlanır? 

A) tәhlil  B) elmi abstraksiya  C) induksiya  D) deduksiya  E) riyazi modellәşdirmә 

 

222) Elmin tədqiqat predmetini tədavüldən istehsala keçirən elmi cərəyanınını göstərin: 

A) fiziokratlar   B) utopiksosialitlәr  C) marjinalistlәr  D) keynsçilәr  E) merkantelistlәr 

 

223) Ayrıayrı amillərin öyrənilməsindən ümumi müddəalar və nəticələrə keçid – bu: 

A) induksiya metodudur               B) iqtisadi eksperimentdir  

C) elmi abstraksiyadır                   D) deduksiya metodudur 

E) mәntiqi metoddur 

 

224) Hansı metodoloji yanaşma üçün iqtisadi hadisələri qarşılıqlı əlaqədə və inkişafda səçiyyəvidir? 

A) dialektikmaterialist  B) subyektiv C) neopozitivempirik D) rasionalist E)bütün sadalanan yanaşmalar üçün 

 

225) Öyrənmə metodlarından ümumidən xüsusiyə doğru hərəkəti əks etdirəni göstərin: 

A) deduksiya metodu  B) iqtisadi eksperiment C) elmi abstraksiya  D) induksiya metodu  E) mәntiqi metod 

 

226) Ümumiləşdirmə metodunun tətbiqinin nəticəsi nədən ibarətdir? 

A) yekun nәticәlәrin vә xarakteristikaların alınması        B) iqtisadi modellәr   

C) qrafiklәrin qurulması                                                   D) ayrıayrı iqtisadi hadisәlәrin öyrәnilmәsi   

E) әvvәlki tәcrübәnin öyrәnilmәsi 

 

227) Hansı elmi metod ayrıayrı elementlərin vahid tam şəklində birləşdirilməsinə və onların qarşılıqlı 

əlaqələrinin öyrənilməsinə əsaslanır? 

A) sintez               B) elmi abstraksiya         C) analiz        D) induksiya       E) deduksiya  

 

228) Mikroiqtisadiyyat nöqteyinəzərindən iqtisadiyyatın başlıca problemi ibarətdir: 

A) resursların sәmәrәli bölgüsünü tәmin etmәkdәn         B) inflyasiya vә işsizliyin aradan qaldırılmasından 

C) vәtәndaşlara layiqli hәyat sәviyyәsi tәmin etmәkdәn  D) qabaqcıl texnologiyaların tәtbiqini tәmin etmәkdәn 

E) bütün sadalananlar düzdür 

 

229) Cəmiyyətin iqtisadi həyatının ən ümumi və mühüm cəhətlərini əks etdirən məntiqi anlayışlar: 

A) iqtisadi kateqoriyalardır                B) ümumi iqtisadi qanunlardır  

C) xüsusi iqtisadi qanunlardır            D) spesifik iqtisadi qanunlardır  

E) iqtisadi modellәr 

 

230) İqtisadi təhlilin obyekti kimi iqtisadi subyektin davranışını qəbul edən yanaşmanı göstərin: 

A) subyektiv  B) empirikneopozitiv C)rasionalist  D) dialektikmaterialist E) doğru cavab yoxdur 

 

231) Elmi abstraksiya metodu ibarətdir: 

A) iqtisadi hadisәlәri ikinci dәrәcәli cәhәtlәrdәn ayırmaqdan   

B) riyazi modellәrin qurulmasından 

C) iqtisadi hadisәlәrin ayrıayrı tәrkib hissәlәrinin öyrәnilmәsindәn   



D) iqtisadi eksperimentlәrin aparılmasından   

E) iqtisadi hadisәnin bütün mәnzәrәsini bәrpa etmәkdәn 

 

232) Nemətlərin yaradılması və insanların ehtiyaclarının təmin edilməsi üçün mövcud imkanlar belə 

adlanır:  

A) iqtisadi resurslar B) istehsal texnologiyası  C) iqtisadi tәlәbat  D) iqtisadi maraqlar  E) doğru cavab yoxdur 

 

233) İstehsal imkanları əyrisində məhsullardan birinin istehsalının artmasına uyğun olaraq: 

A) o biri mәhsulun istehsalı aşağı düşür                   B) o biri mәhsulun istehsalı artır 

C) o biri mәhsulun istehsalının hәcmi sabit qalır     D) o biri mәhsulun istehsalı dayandırılır   

E) gәlirlәr artır 

 

234) Hansı xərclər alternativ adlanır? 

A) resursların mәhdudluğu şәraitindә seçimin zәruriliyilә әlaqәdar xәrclәr  

B) sadalanan xәrclәrdәn heç biri 

C) hazır mәhsulun reallaşdırılması ilә әlaqәdar xәrclәr  

D) rәqabәt mübarizәsi vә reklamla әlaqәdar xәrclәr 

E) istehsalın genişlәndirilmәsilә әlaqәdar xәrclәr 

 

235) İstehsal funksiyası nəyi göstərir? 

A) mumkün olan maksimum istehsal hәcmi vә istifadә olunan istehsal amillәrinin asılılığını 

B)istifadә olunan istehsal amillәrininin kәmiyyәti arasında qarşılıqlı asılılığı 

C)firmanın maksimum istehsal hәcmini 

D) firmanın iqtisadi ehtiyatlara vә istehsalın başqa şәrtlәrinә tәlәbatını 

E) müxtәlif istehsal sahәlәrindә mәhsul istehsalının hәcmini 

 

236) İstehsalın imkanlarına və məhsuldarlığına həlledici təsir göstərən mühüm element nədir? 

A) istehsal amili B) әmәk vasitәsi  C) әmәk predmeti D) texnologiya  E) maddi nemәt 

 

237) Dünya təsərrüfat sistemini təmsil edən ölkələrin beynəlxalq əmtəəpul, ticariiqtisadi və 

maliyyəkredit münasibətlərinin tarixən yaranmış sistemi belə adlanır: 

A) dünya bazarı                                 B) dünya tәsәrrüfat sistemi  

C) beynәlxalq әmәk bölgüsü             D) dünya valyuta sistemi 

E) böyük açıq iqtisadiyyat 

 

238) Dövlətin daxili bazarı rəqiblərdən qorumağa və xarici bazarları ələ keçirməyə 

yönəldilmiş xarici siyasəti necə adlanır? 

A) proteksionizm   B) liberalizm   C) utilitarizm   D) sentrizm   E) eqalitarizm 

 

239) Müasir beynəlxalq əmək miqrasiyası üçün səciyyəvi deyil: 

A) inkişaf etmiş ölkәlәrdәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә miqrasiyanın artması 

B) miqrasiya müddәtinin artması 

C) miqrantların ümumi sayında gәnclәrin payının artması 

D) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr arasında miqrasiyanın artması 

E) xarici işçi qüvvәsinin keyfiyyәtinә tәlәblәrin artması 

 

240) Nə ilə əlaqədar olan xərclər transaksion xərclərə aid edilmir? 

A) avadanlıqın işlәk vәziyyәtdә saxlanması ilә   B)qiymәtlәr haqqında informasiya axtarışı ilә 

C) tәrәfmüqabillәrlә müqavilә bağlanması ilә    D) müqavilәlәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәti ilә 

E)bütün göstәrilәnlәr tansaksion xәrclәrә aiddir 

 

241) Kollektiv mülkiyyətin hansı forması xüsusi mülkiyyətin cəhətlərinə malikdir? 

A) sәhmdar cәmiyyәtinin mülkiyyәti      B) kooperativ mülkiyyәt  

C) tam yoldaşlıq mülkiyyәti                    D) mәhdud mәsuliyyәtli yoldaşlıq mülkiyyәti  



E) bu mülkiyyәt formalarının heç biri ümumi cәhәtә malik deyil 

 

242) Xüsusi mülkiyyətə aid deyildir: 

A) bütün sadalananlar aiddir                   B) ev tәsәrüffatlarının әmlakı  

C) şәxsi yığımlar                                     D) leqal xüsusi müәssisәlәr 

E) qeyrileqal xüsusi müәssisәlәr 

 

243) Mülkiyyət hüquqlarının spesifikləşdirilməsi nəyi bildirir? 

A) bu hüquqların dәqiq müәyyәnlәşdirilmәsi     B) bu hüquqların digәr şәxsә verilmәsi  

C) bu hüquqların lәğv edilmәsini                        D) mülkiyyәtin formalarının dәyişdirilmәsini  

E) sadalananlardan heç biri 

 

244) Mülkiyyət hüquqları nəzəıriyyəsində mülkiyyət münasibətləri şərtlənmişdir: 

A) resursların nadirliyilә                        B) tәsәrrüfatçılığın üstün üsulu ilә  

C) istehsalın inkişaf sәviyyәsilә               D) iqtisadiyyatın dövlәt tәnzirmlәnmәsilә  

E) bütün sadalananlarla 

 

245) Əmtəənin bazar dəyəri əks etdirir: 

A) bu әmtәәnin istehsalına ictimaizәruri әmәk mәsrәflәri vә bu mәsrәflәrin ictimai tәlәbatlara uyğunluğu 

B) konkret vaxt mәqamında bazarda bu әmtәәyә tәlәb vә tәklifin nisbәti 

C) bu әmtәәnin nadirliyi, istehlakçıların әksәriyyәti üçün әlçatmazlığı 

D) әmtәәnin müәyyәn kәmiyyәt nisbәtlәrindә digәr әmtәәlәrә mübadilә oluna bilmәk qabiliyyәti 

E) әmtәәnin bu vә ya digәr insan tәlәbatını ödәmә qabiliyyәti 

 

246) Əmtəənin ictimai dəyəri nə ilə müəyyən olunur? 

A) onun istehsal şәrtlәrilә                       B) onun istehsal vә reallaşma şәrtlәrilә  

C) әmtәәnin nadirliyilә                           D) әmtәәnin faydalılığı ilә  

E) bazarda әmtәnin miqdarı ilә 

 

247)  Əmtəənin satıcısını ilk növbədə həmin əmtəənin hansı xüsusiyyəti maraqlandırır? 

A) Mübadilә dәyәri B) İctimaizәruri dәyәri C) İstehlak dәyәri D) Bazar qiymәti E) Әmtәәnin qiymәtliliyi 

 

248) Əmtəənin alıcısını ilk növbədə həmin əmtəənin hansı xüsusiyyəti maraqlandırır?  

A) İstehlak dәyәri B) İctimaizәruri dәyәri   C) Mübadilә dәyәri D) Bazar qiymәti E) Әmtәәnin qiymәtliliyi 

 

249) Xidmətin əmtəə kimi spesifikası nədən ibarətdir? 

A) sadalananların hamısı                        B) xidmәtin istehlak dәyәri әmәyin faydalı effektindәn ibarәtdir 

C) xidmәt maddi formaya malik deyil    D) xidmәt yalnız onun istehsal edildiyi anda sәrf oluna bilәr 

E) sadalananların heç biri 

 

249) Dəyər qanununun funksiyalarına aid deyildir: 

A) bütün sadalananlar dәyәr qanununun funksiyalarıdır  

B) әmtәә istehsalçılarının diferensiasiyası 

C) istehsal sahәlәri vә sferaları arasında resursların bölgüsü 

D) әmәk mәhsuldarlığının vә ETTnin stimullaşdırılması 

E) sadalananlardan heç biri dәyәr qanununun funksiyalarına aid deyil 

 

250) Pul tədavülü qanunu nəyi ifadə edir? 

A) tәdavül üçün zәruri olan pulun miqdarını                  B) pul aqreqatlarının cәmini  

C) pulun funksiyalarını                                                   D) tәdavüldәn çıxan pul kütlәsini  

E) pul tәdavülünü tәnzimlәyәn dövlәt orqanlarının hüquqları 

 

 

 



251) Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin və maddi resurslardan səmərəli istifadənin stimulu:  

A) әmtәәnin ictimai dәyәridir                B) әmtәәnin istehlak dәyәridir  

C) әmtәәnin bazar dәyәridir                  D)әmtәnin nadirliyidir   

E) әmtәәnin mübadilә dәyәridir 

 

252) Natural təsərrüfatından fərqli olaraq əmtəə təsərrüfatda əmək məhsulları: 

A) ictimai istehlak dәyәrinә malik olur      B) istehlak dәyәrinә malik olmur  

C) tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәsi deyil    D) istehsalçıların özü üçün istehlak dәyәrinә malik olur 

E) әmtәә tәsәrrüfatındakı әmәk mәhsullarından heç nә ilә fәrqlәnmir 

 

253) Kağız pulun qızıla dönərliliyinin ləğvi adlanır: 

A) qızılın demonetizasiyası  B) pulun denominasiyası C) devalvasiya D) inflyasiya E) pulun likvidliyi 

 

254) Kredit pullarına nə aid deyildir? 

A) kağız pullar   B) depozlarda olan pullar     C) veksellәr   D) banknotlar   E) çeklәr 

 

255) Müasir iqtisadi nəzəriyyənin hansı istiqaməti insana və sosial problemlərə böyük diqqətlə 

səciyyələnir: 

A) neoinstitusionalizm   B) neokeynsçilik   C) monetarism   D) neoliberalizm  E) marksizm 

 

256) Ekonomika ( iqtisadiyyat ) termini qədim yunan dilindən tərcümədə nəyi ifadə edir? 

A) ev tәsәrrüfatının idarә edilmәsi qaydaları        B) maliyyә  

C) әmtәә istehsalı                                                  D) tәsәrrüfat fәaliyyәti 

E) ticarәt 

 

257) Aristotel ekonomika ( iqtisadiyyat ) termini ilə nəyi ifadə edirdi? 

A) hәyat üçün zәruri olan nemәtlәrin istehsalı            B) cәmiyyәtin sinfi bölgüsü  

C) tәbiәtin qanunları                                                    D) iqtisadi fәaliyyәt    

E) pul yığımı, mәnfәәt әldә edilmәsi 

 

258) Özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi metodlarına aid deyil: 

A) kooperativlәrin yaradılması                                    B) dövlәt müәssisәlәrinin sәhmlәşdirilmәsi 

C) özәllәşdirmә çeklәrinin (vauçerlәrin) buraxılışı     D) dövlәt mülkiyyәtinin hәrraclarda satışı 

E) dövlәt mülkiyyәtinin әvәzsiz olaraq şәxsi mülkiyyәtә verilmәsi 

 

259) Mülkiyyətin hansı növü makroiqtisadi tənzimləməni həyata keçirməyə, milli iqtisadiyyatın 

strukturunu optimallaşdırmağa imkan verir? 

A) dövlәt mülkiyyәti                                        B) sәhmdar mülkiyyәt   

C) xüsusi mülkiyyәt                                         D) bәlәdiyyә mülkiyyәti 

E) kooperasiya mülkiyyәti 

 

260) Nemət üzərində müstəsna fiziki nəzarət hüququ belə adlanır: 

A) sahiblik hüququ                              B) istifadә hüququ   

C) mәnimsәmә hüququ                       D) özgәninkilәşdirmә hüququ 

E) sәrәncam hüququ 

 

261) Hansı iqtisadi proses nəticəsində müəyyən insan müəyyən şey və ya nemət üzərində müstəsna hüquq 

əldə edir? 

A) mәnimsәmә                B) özgәninkilәşdirmә             C) sahiblik                D) istifadә              E) sәrәncam 

 

262) Mülkiyyət obyektinin faktiki tətbiqi vaxtı həmin mülkiyyətin təyinatından asılı olaraq hansı hüquq 

həyata keçirilir? 

A) istifadә hüququ                            B) mәnimsәmә hüququ  

C) özgәninkilәşdirmә hüququ             D) sahiblik hüququ  



E) sәrәncam hüququ 

 

263) Mülkiyyət obyektinin fəaliyyəti haqqında qərarlar qəbul edilərkən həmin mülkiyyətin sahibi və ya 

başqa şəxs tərəfindən hansı hüquq həyata keçirilir? 

A) sәrәncam hüququ                            B) mәnimsәmә hüququ  

C) özgәninkilәşdirmә hüququ             D) istifadә hüququ 

E) sahiblik hüququ 

 

264) Danışıqlar aparılması ilə bağlı transaksiya xərcləri nə ilə şərtlənir? 

A) danışıqlar aparılmasına vә müqavilәlәr bağlanmasına çәkilәn xәrclәrlә 

B)  informasiyanın әldә edilmәsi vә emalı ilә bağlı xәrclәrlә 

C)  mübadilәyә daxil olan әmtәә vә xidmәtlәrin kәmiyyәtinin vә keyfiyyәtinin dәqiq tәyin edilmәsi zәrurәti ilә 

D)  mülkiyyәt hüquqlarının müdafiә edilmәsi zәrurәti ilә 

E) әqdin iştirakçılarının haqsız davranışı nәticәsindә yaranan itkilәrlә 

 

265) Ölçmələrlə bağlı transaksiya xərcləri nə ilə şərtlənir? 

A) mübadilәyә daxil olan әmtәә vә xidmәtlәrin kәmiyyәtinin vә keyfiyyәtinin dәqiq tәyin edilmәsi zәrurәti ilә 

B) informasiyanın әldә edilmәsi vә emalı ilә bağlı xәrclәrlә 

C) mülkiyyәt hüquqlarının müdafiә edilmәsi zәrurәti ilә 

D) danışıqlar aparılmasına vә müqavilәlәr bağlanmasına çәkilәn xәrclәrlә 

E) әqdin iştirakçılarının haqsız davranışı nәticәsindә yaranan itkilәrlә 

 

266) Hansı metod dövlət antiinflyasiya siyasəti metodu deyil? 

A) yeni iş yerlәri yaradılması                         B) dövlәt xәrclәrinin azaldılması  

C) vergilәrin artırılması                                  D) faizin uçot dәrәcәsinin artırılması  

E) dövlәt qiymәtli kağızlarının satışı     

 

267) İnflyasiyanın əsas göstəricisi budur: 

A) qiymәt indeksi                B) tәdavüldә olan pul kütlәsi  

C) pulun tәdavül sürәti        D) real gәlir 

E) ümumi daxili mәhsul 

 

268) Qiymətlərin artması ildə 34%dən çox olmayan halda inflyasiya necə adlanır? 

A) normal inflyasiya B) mülayim inflyasiya C) sürәtli inflyasiya D) hiperinflyasiya E) deflyasiya 

 

269) İnflyasiyanın mahiyyəti nədən ibarətdir? 

A) milli valyutanın mәzәnnәsinin düşmәsi        B) qiymәtlәrin artması  

C) qiymәtlәrin düşmәsi                                      D) pulun qiymәtdәn düşmәsi  

E)  milli valyutanın mәzәnnәsinin artması 

 

270) İşsizliyin sosialiqtisadi nəticələrinə aid deyil: 

A) sadalanan halların hamısı işsizliyin nәticәlәrinә aiddir        B) işsizlәrin hәyat sәviyyәsi pislәşir 

C) iqtisadiyyatın potensialından tam istifadә olunmur              D) cәmiyyәtdә sosial gәrginlik artır 

E) işsizlәr ixtisaslaşmanı itirirlәr 

 

271) Hansı amillər işsizliyin dərəcəsinin dəyişməsinə təsir etmir? 

A) tәbiiiqlim amillәri                    B) demoqrafik amillәr  

C) texnikiiqtisadi amillәr              D) iqtisadi amillәr  

E) institusional amillәr 

 

272) İqtisadi böhran nəticəsində işini itirmiş insan işsizliyin hansı formasına aiddir? 

A) tsiklik   B) friksion   C) struktur     D) mövsümi    E) texnoloji 

 



273) Sadalanan hadisələrdən hansı tənəzzül mərhələsində müşahidə olunmur? 

A) işsizlik müavinәtlәrinin miqdarının azaldılması    B) investisiyaların azaldılması  

C) әmәyә tәlәbatın azalması                                        D) büdcәyә vergi daxilolmalarının azalması  

E) әhalinin gәlirlәrinin azalması 

 

274) Səhmlərin məzənnəsinin sürətli artımı iqtisadi tsiklin hansı mərhələsi üçün səciyyəvidir? 

A) yüksәliş mәrhәlәsi      B) depressiya mәrhәlәsi 

C) böhran mәrhәlәsi         D) canlanma mәrhәlәsi 

E) heç bir mәrhәlә 

 

275) İqtisadi tsiklin hansı mərhələsində firmaların mənfəətlərinin azalması baş verir: 

A) böhran mәrhәlәsindә               B) yüksәliş mәrhәlәsindә  

C) depressiya mәrhәlәsindә           D) canlanma mәrhәlәsindә 

E) heç bir mәrhәlәdә 

 

276) Bakı – Tbilisi – Qars dəmir yolunun tikintisi nə vaxt başlanmışdır? 

A) 2007ci ildә   B) 2000ci ildә   C) 2002ci ildә   D) 2004cü ildә   E)2005ci ildә  

 

278) Bakı – Tbilisi – Ərzurum qaz kəmərinin rəsmi açılışı hansı ildə olmuşdur? 

A) 2007ci ildә   B) 2004cü ildә   C) 2009cu ildә   D) 2011ci ildә   E) 2014cü ildә 

 

279) Bakı – Tbilisi – Ceyhan neft kəməri hansı ildə tam istifadəyə verilmişdir? 

A) 2006cı ildә   B) 2000ci ildә   C) 2002ci ildә  D) 2004cü ildә   E) 2008ci ildә 

 

280) Qlobal problemlərə aid deyil: 

A) iqtisadiyyatın tsiklik inkişafı                B) ekologiya problemi  

C) sülhün qorunub saxlanılması                D) әrzaq problemi 

E) tәbii resursların tükәnә bilmәsi 

 

281) Bir ölkənin pul vahidinin başqa ölkənin pul vahidi ilə ifadə edilmiş qiyməti belə adlanır: 

A) valyuta mәzәnnәsi  B) valyutanın dönәrliliyi   C) valyuta pariteti   D) devalvasiya   E) revalvasiya 

 

282) Şəxsi yardımçı təsərrüfatda yaradılan və əhalinin şəxsi istehlakına natural şəkildə daxil olan 

vəsaitlərin dəyərini əks etdirir:  

A) natural gәlirlәr B) pul gәlirlәri C) real gәlirlәr D) şәxsi sәrәncamda qalan gәlirlәr E) nominal gәlirlәr 

 

283) Orta statistik ailənin normal ehtiyaclarının təmin olunması üçün onun normal həyat fəaliyyətini 

təmin edən zəruri istehlak nemətlərinin və xidmətlərin tam dəsti necə adlanır? 

A) istehlak sәbәti    B) transfert    C) real gәlir    D) yaşayış minimumu   E) ailә büdcәsi 

 

284) Ev təsərrüfatlarının istehlak xərcləri hansı iki qrupa bölüşür? 

A) cari vә әsaslı istehlak xәrclәri            B) nominal vә real istehlak xәrclәri  

C) ümumi vә xüsusi istehlak xәrclәri     D) pul şәklindә vә natural formada istehlak xәrclәri   

E) istehlak xәrclәri qruplara bölünmür 

 

285) Əmtəələrin və xidmətlərin qiymətləri nəzərə alınmaqla ev təsərrüfatlarının gəliri necə adlanır? 

 A) real gәlir    B) ümumi gәlir    C) pul gәliri    D) mülkiyyәtdәn gәlir     E) tәbii gәlir 

 

286) Ev təsərrüfatları hansı mənbələrindən gəlir əldə edə bilərlər? 

A) bütün sadalanan mәnbәlәrdәn                  B) әmәk haqqı  

C) pensiyalar vә müavinәtlәr                        D) sahibkar fәaliyyәtindәn gәlirlәr   

E) mülkiyyәtdәn gәlirlәr 

 



287) İnsan kapitalının formalaşmasının hansı mərhələsində ev təsərrüfatının tərbiyəvi funksiyanı yerinə 

yetirir? 

A) insan kapitalının istehsalı mәrhәlәsi                   B) insan kapitalının yaranması mәrhәlәsi  

C) insan kapitalının reallaşdırılması mәrhәlәsi         D) bütün sadalanan mәrhәlәlәrә aiddir 

E) sadalanan mәrhәlәlәrdәn heç birinә aid deyil 

 

288) Vergi çıxılmaqla qalan əhali gəlirləri bu: 

A) ev tәsәrrüfatlarının sәrәncamında qalan gәlir      B) әhalinin pul gәlirlәri  

C) әmәk haqqı                                                          D) real pul gәlirlәri 

E) orta aylıq әmәk haqqı 

 

289) İnsanın normal həyat fəaliyyətini təmin etmək üçün zəruri olan sosial minimum həddində əmtəə və 

xidmətlər: 

A) minimum istehlak büdcәsi                B) yoxsulluq nisbi hәddi   

C) yoxsulluq mütlәq hәddi                    D) yaşayış minimumu 

E) yoxsulluq 

 

290) İqtisadi nəzəriyyənin proqnozlaşdırma funksiyası nədən ibarətdir? 

A) Sosialiqtisadi inkişafın gәlәcәk perspektivlәrinin tәyin edilmәsi 

B) milli tәsәrrüfatın inkişaf qanunlarını kәşf etmәk üçün iqtisadi hadisәlәrin vә onların daxili 

mahiyyәtinin öyrәnilmәsi  

C) dövlәtin iqtisadi siyasәtinin elmi cәhәtdәn әsaslandırılması 

D) onun bütün qalan iqtisadi elmlәr üçün әsas olması 

E) doğru cavab yoxdur 

 

291) İqtisadi nəzəriyyənin idrak funksiyası nədən ibarətdir? 

A) milli tәsәrrüfat inkişaf qanunlarını kәşf etmәk üçün iqtisadi hadisәlәrin vә onların daxili 

mahiyyәtinin öyrәnilmәsi  

B) Sosialiqtisadi inkişafın gәlәcәk perspektivlәrinin tәyin edilmәsi 

C) dövlәtin iqtisadi siyasәtinin elmi cәhәtdәn әsaslandırılması 

D) onun bütün qalan iqtisadi elmlәr üçün әsas olması  

E) doğru cavab yoxdur 

 

292) Aşağıda sadalananlardan hansı iqtisadi nəzəriyyədə tətbiq edilmir? 

A) sadalananların hamısı tәtbiq edilir      B) riyazi modellәr  

C) qrafiklәr                                               D) funksiyalar 

E) sadalananların heç biri tәtbiq edilmir 

 

293) İqtisadi hadisənin və ya prosesin formallaşdırılmış təsviri belə adlanır: 

A) iqtisadi model  B) iqtisadi eksperiment  C) iqtisadi kateqoriya    D) induksiya    E) deduksiya 

 

294) İqtisadiyyatda gələcəkdə baş verə biləcək hadisələrin elmi uzaqgörənliyi belə adlanır:  

A) proqnozlaşdırma   B) modellәşdirmә C) funksional analiz  D) son hәdd analizi   E) verifikasiya 

  

295) Hansı elmi yanaşmada abstrakdan konkretə yüksəlmə idrakın əsas metodlarından biridir? 

A) dialektik yanaşma                             B) pozitivist yanaşma  

C) subyektivist yanaşma                        D) rasionalist yanaşma 

E) strukturalist yanaşma 

 

296) Milli iqtisadiyyatın iqtisadi və siyasi müstəqillik səviyyəsinə görə formaları: 

A) asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyat                            B) açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat 

C) zәif inkişaf etmiş vә inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat D) sәnaye yönümlü vә aqrar yönümlü milli iqtisadiyyat 

E) qapalı vә asılı milli iqtisadiyyat 

 



297) Qarışıq iqtisadiyyatın hansı modelini əsasən sosialist iqtisadiyyatı modeli hesab etmək olar?  
A) Çin modeli   B) yapon modeli    C) amerikan modeli    D) alman modeli     E) İsveç modeli 

 

298) Sosial yönümlü bazar təsərrüfatı modelinin başqa adı necədir? 

A) alman modeli    B) amerikan modeli   C) İsveç modeli   D) yapon modeli     E) italyan modeli 

 

299) Gəlirlərin geniş miqyasda yenidən bölüşdürülməsinə əsaslanan sosial zəmanətlərin yüksək səviyyəsi 

ilə səciyyəvi olan qarışıq iqtisadiyyat modeli necə adlanır?  

A) İsveç modeli    B) amerikan modeli   C) alman modeli   D) yapon modeli   E) italyan modeli 

 

300) Dövlət tənzimlənməsinin belə forması mövcud olmur: 

A) firmadaxili  B) xarici iqtisadi   C) inzibati   D) büdcәvergi   E) kreditpul 

 

301) Bazar mexanizminin fəaliyyəti üçün normal şəraitin təmin edilməsi, həmçinin ekoloji və sosial 

problemlərin həlli məqsədilə dövlətin təsərrüfatçılıq subyektlərinin fəaliyyətinə və bazar konyunkturuna 

təsiri belə adlanır: 

A) dövlәt tәnzimlәmәsi                   B) iqtisadiyyatda dövlәt sektoru  

C) iqtisadi siyasәt                            D) dövlәt maliyyәsi  

E) doğru cavab yoxdur 

 

302) Dövlət büdcəsindən qanunvericiliklə nəzərdə tutulan tələbatı ödəmək üçün ayrılan vəsait:  

A) büdcә xәrclәri  B) büdcә gәlirlәri  C) büdcә fondları   D) büdcә profisiti    E) büdcә defisiti 

 

303) Dövlətin vətəndaşlara və firmalara borcu: 

A) daxili borc   B) büdcә profisiti   C) büdcә xәrclәri   D) xarici borc    E) kassa borcu 

 

304) Büdcə gəlirlərinin büdcə xərclərindən artıq olan məbləği: 

A) büdcә profisiti  B) büdcә defisiti  C) büdcә xәrclәri  D) faktiki defisit     E) büdcә gәlirlәri 

 

305) Dövlətin xarici dövlətlərə, xarici hüquqi və fiziki şəxslərə, beynəlxalq maliyyə təşkilatlarına borcu:  

A) xarici borc   B) qısamüddәtli borc  C) ortamüddәtli borc  D) uzunmüddәtli borc  E) dövlәt büdcәsi 

 

306) Dövlət borcunun formaları: 

A) daxili borc, xarici borc              B) uzunmüddәtli borc, xarici borc  

C)  xarici borc, ortamüddәtli borc  D) xarici borc, qısamüddәtli borc  

E) xarici borc, uzunmüddәtli borc 

 

307) Vergilər nədir? 

A) mәrkәzi vә yerli hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn tutulan mәcburi ödәnişlәr 

B) fiziki vә hüquqi şәxslәrin dövlәtә könüllü ödәnişlәri 

C) dövlәt tәrәfindәn insanlardan vә müәssisәlәrdәn tutulan könüllü vә mәcburi ödәnişlәr 

D) yuxarıdakıların hamısı düzdür  

E) yuxarıdakıların heç biri doğru deyil 

 

308) Dövlət xərclərinin gəlirlərdən üstün artması: 

A) büdcә kәsri                                     B) büdcә tarazlığının pozulması  

C) büdcә mәsrәflәrinin azalması        D) büdcә daxilolmalarının azalması  

E) büdcә xәrclәrin azalması 

 

309) Vergilərin əsas funksiyaları necə adlanır? 

A) fiskal vә iqtisadi                                                         B) iqtisadi vә stimullaşdırıcı  

C) stimullaşdırıcı vә tәnzimlәyici funksiyaları               D) diferensiasiyaedici vә fiskal funksiyaları  

E) diferensiasiyaedici vә tәnzimlәyici 



310) Müasir iqtisadiyyatda dövlət maliyyəsinin rolu nədən ibarətdir? 

A) bütün sadalananlar                                 B) ictimai istehsal prosesinә tәsir  

C) iqtisadi artım sürәtinin saxlanılması      D) sosial proqramların maliyyәlәşdirilmәsi  

E) elmitexniki tәrәqqinin sürәtlәndirilmәsi 

 

311) İqtisadi subyektlərin fəaliyyətinin hüquqi əsasını təmin edən iqtisadi siyasət necə adlanır?  

A) institusionalhüquqi siyasәt      B) sabitlәşdirmә siyasәti  

C) struktur siyasәti                        D) xarici iqtisadi siyasәt 

E) büdcәvergi siyasәti 

 

312) İqtisadi siyasətin hansı növü fiskal siyasət adlanır?  

A) büdcәvergi siyasәti                B) sabitlәşdirmә siyasәti  

C) pulkredit siyasәti                     D) struktur siyasәti 

E) xarici iqtisadi siyasәt 

 

313) Başqa ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə və tənzimlənməsinə yönəldilmiş iqtisadi 

siyasət necə adlanır?  

A) xarici iqtisadi siyasәt         B) sabitlәşdirmә siyasәti  

C) pulkredit siyasәti              D) struktur siyasәti  

E) büdcәvergi siyasәti 

 

314) Pul dövriyyəsinin tənzimlənməsinə yönəldilmiş iqtisadi siyasət necə adlanır?  

A) pulkredit siyasәti                    B) sabitlәşdirmә siyasәti  

C) büdcәvergi siyasәti                   D) antiinhisar siyasәti  

E) struktur siyasәti 

 

315) Məhsulun iqtisadi fəaliyyətin iştirakçılarının sərəncamına daxil olan hissəsinin və həcminin təyin 

edilməsi prosesi belə adlanır: 

A) bölgü    B) istehsal münasibәtlәri   C) istehsal   D) mübadilә    E) istehlak 

 

316) İnsan hazır məhsulu yaradarkən əmək predmetinə bununla təsir edir:  

A) әmәk vasitәsi  B) istehsal vasitәlәri   C) iş qüvvәsi   D) nemәt    E) istehsal münasibәtlәri 

 

317) İnsanın əməyinin yönəldiyi, gələcək hazır məhsulun maddi əsasını təşkil edən element belə adlanır:  

A) әmәk predmetlәri  B) istehsal vasitәlәri  C) iş qüvvәsi   D) әmәk vasitәlәri  E) istehsal münasibәtlәri 

 

318) İnsanın fiziki və mənəvi qüvvələrinin məcmusu, onun əməklə məşğul olmaq qabiliyyəti belə 

adlanır: 

A) iş qüvvәsi  B) әmәk vasitәlәri  C) istehsal vasitәlәri   D) әmәk predmetlәri   E) istehsal münasibәtlәri 

 

319) Təmin olunması tələb edilən ehtiyac, orqanizmin, şəxsiyyətin həyat fəaliyyətinin dəstəklənməsi və 

inkişafı üçün zəruri olan element belə adlanır:  

A) tәlәbat B) nemәt C) xidmәt D) istehsal E) bölgü 

 

320) Aşağıda sadalananlardan hansı iqtisadi səmərəlilik göstəricilərinə aid deyil?  

A) resurslarla tәmin olunma                   B) fond tutumu  

C) kapital verimliliyi                              D) material tutumu  

E) әmәk mәhsuldarlığı 

 

321) Səmərəlilik nədir? 

A) xәrclәrin vә nәticәlәrin әn yaxşı nisbәti                            B) iqtisadi fәaliyyәtin әlaqәlәndirilmәsi üsulu 

C) resursların nemәtlәrә vә xidmәtlәrә çevrilmәsi prosesi    D) ictimai tәkrar istehsalın vәziyyәti  

E) iqtisadiyyatın subyektlәrinin bu vә ya digәr mәhsulun növünün istehsalı üzrә ixtisaslaşması 



322) İqtisadiyyatın subyektlərinin bu və ya digər məhsulun növünün istehsalı üzrə ixtisaslaşması necə 

adlanır?  

A) ictimai әmәk bölgüsü       B) iqtisadi davranış     

C) tәsәrrüfat fәaliyyәti          D) ictimai tәkrar istehsal 

E) istehsal münasibәtlәri 

 

323) İstehsalın nəticələrindən tələbatların ödənilməsi üçün istifadə prosesi belə adlanır:  

A) istehlak   B) istehsal münasibәtlәri   C) bölgü   D) istehsal    E) mübadilә 

 

324) Maddi nemətlərin və xidmətlərin bir subyektdən başqa subyektə keçməsi prosesi və istehsalçılarla 

istehlakçıların ictimai əlaqə forması belə adlanır: 

A) mübadilә  B) istehsal münasibәtlәri  C) bölgü   D) istehsal     E) istehlak 

 

325) Resursların nemətlərə və xidmətlərə çevrilməsi prosesi belə adlanır:  

A) istehsal     B) istehsal münasibәtlәri    C) bölgü   D) mübadilә   E) istehlak 

 

326) Cəmiyyətin mövcud resurslarından yeni istehsalatlar yaratmaq və istehsalı artırmaq imkanları belə 

adlanır:  

A) mәhsuldar qüvvәlәr B) iqtisadi tәlәbat C) iqtisadi maraqlar D) istehsal münasibәtlәri E) iqtisadi davranış 

 

327) İstehlakçılar tərəfindən emal edilmək üçün deyil, son istifadə üçün alınan əmtəələr və xidmətlər belə 

adlanır:  

A) son mәhsul  B) zәruri mәhsul   C) izafi mәhsul   D) ictimai mәhsul    E) doğru cavab yoxdur 

 

328) Milli iqtisadiyyat çərçivəsində yaradılmış maddi və qeyrimaddi nemətlərin məcmusu belə adlanır:  

A) ictimai mәhsul   B) zәruri mәhsul    C) izafi mәhsul   D) son mәhsul   E) doğru cavab yoxdur 

 

329) Pul tədavülü sürəti nədir ? 

A) müәyyәn vaxt әrzindә pulların xidmәt etdiyi әmәliyyatların sayı 

B) iqtisadiyyata nәqd pul kütlәsi 

C) nәqd vә nәqsiz formada olan bütün pul vasitәlәrinin miqdarı 

D) pul әskinasını hәyata keçirdiyi bir dövranı vaxtı 

E) bir pul vahidinә әldә etmәk mümkün olan әmtәә vә xidmәtlәrin miqdarı 

 

  


