
1) Real investisiya neçə yerə ayrılır 
 
5 
 
3 
 
4 
 
2 
 
7 
 
 
 

2) Tətbiq xarakterinə görə innovasilar neçə yerə ayrılır 
5 
6 
3 
4 
2 
 

3) Yenilik səviyyəsinə görə innovasiyalar neçə növ olunur? 
4 
3 
7 
6 
5 
 

4) «Xarici investisiyaların qorunması haqqında» Azərbaycan Respublikasının 
qanunu neçənci ildə qəbul olunmuşdur? 

1991 
1997 
1993 
1995 
1992 

5) «İnvestisiya fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu 
neçənci ildə qəbul edilmişdir? 

 
1999 
1992 
1995 
1996 
1998 
 

6) Investisiyа nədir? 



gəlir və yа digər effeкt əldə ətməк ücün pul vəsаitləri və digər qiymətliləri 
sərfidir 
gəlir əldə etməк ücün pul vəsаitlərinin каpitаl qоyuluşu lаyhələrinə 
yönəldilməlidir 
mənfəət əldə etməк mаliyyə vəspitlərinin istifаdəsidir. 
mənfəət əldə etməк ücün yeni müəssisələrin аcılmаsınа cəкilən хərjlərdir 
mənfəət əldə etməк ücün qiymətli каğızlаr аlqısıdır 
 

7) Pоrtfel investisiyаlаr…. 
reаl investisiyаlаrdır  
birbаşа investisiyаlаrdır 
dövlət investisiyаlаrdır 
хаriji investisiyаlаrdır 
qiymətli каğızlаr аlqısını nəzərdə tutаn investisiyаlаrdır 
 

8)İnvestisiya fəaliyyətinin subyekti kimi kimlər çıxış edə bilər: 
xarici ölkə vətəndaşları 
investisiya kompaniyalar  
hamsı 
podratçılar 
sifarişçilər 
 

9) İqtisadi xarakterinə görə investisiyalar neçə fərqlənir. 
 
birbaşa, dolayı, portfel 
real, maliyyə, intellektual 
real, birbaşa, dolayı. 
portfel maliyyə, intellektual 
maliyyə, dolayı, birbaşa 
  

10) İnvestisiya fəaliyyəti deyərkən nə başa düşülür 
konversiya 
idarəetmə 
sosial proseslər 
elmi tədqiqatlar 
hamısı 
 
 

11) Strateji innovasiyanı tətbiq etdiyi rəqiblərinə çatmaq məqsədilə həyata 
keçirilən innovasiyalar hansılardır 

yanlış 
bazis 
reaktiv 
yeni əmtəə və xidmət 
yeni texnologiyalar 



12) İnvestisiya prosesinin parametri dedikdə nə başa düşülür? 
verqi 
hamısı 
qiymət 
qəlir 
tarif sistemi 
 
13) Birbaşa və inzibati üsuldan istifadə olunan investisiya siyasəti hansıdır? 
qeyri-formallaşdrılmış  
formallaşdırılmamış 
liberal 
mərkəzləşdirilmiş 
hüquqi bazası 
 
14) Tipindən asılı olaraq investisiyalar necə fərqlənir: 
real,maliyyə,intellektual 
portfel, birbaşa 
birbaşa, dolayı 
investisiya fondları, investisiya qoyuluş 
qiymətli kağızlar,dolayı 
 
15) İstehsal, komversiya, idarəetmə və sosial potensialın səmərəliliyini artan elmi 
tədqiqatların və təcrübə konstruktif işlərin nəticələrinin praktiki tətbiqi hansı 
fəaliyyət növünə aiddir 
maliyyə kapitalın dövrdə 
innovasiya 
əsaslı tikinti 
subyektlərin mülkiyyəti 
mülkiyyət hüquqi 
 
16) İqtisadi idarəetmə metodları istifadə olunur və investisiya sistemi isə şaquli 
xarakter daşıyır 
dövlət-maliyyə-institutlar-iri biznes-xırda investorlar 
xırda investorlar-maliyyə-iri biznes-dövlət 
maliyyə-dövlət-institutlar-xırda investorlar – iri bizneslər 
iri biznes 
institutlar 
 
17) İnvestisiya dedikdə nə başa düşülür? 
pay, avadanlıq 
lisenziya 
kreditlər 
hamısı 
mülkiyyət hüquqları 
 



18) İnvestisiya prosesinin əsas parametrlərinin tənzimləyən tamamlanmış hüquqi 
bazası olan siyasət hansıdır? 
formalaşdırılmış 
liberal 
qeyri-formalaşdırılmış 
təkmilləşdirilmiş 
idarə etmə 
 
19) İnnovasiyalı inkişaf modeli iqtisadiyyatın hansı növünə aiddir: 
sosial yönümlü iqtisadiyyat 
bazar iqtisadiyyatı 
davamlı iqtisadiyyat 
postindustrial iqtisadiyyat 
kapitalist iqtisadiyyatı 
 
20) İnnovasiyalı inkişaf tipləri hansı səviyyədə olur? 
lokal, makro 
makro, mikro 
mezo, mikro 
lokal, mezo 
makro, mezo 
 
21) İnvestisiya tsiklinə görə neçə cür olur? 
3 
2 
5 
7 
6 
 
22) Makroinnovasiya təhlükəsizliyi bir vəzyyət kimi... 
Ölkənin öz resursları əsasında yeniləşmələrihəyata keçirə bilməsi 
qabilliyətini xaralterizə edir 
Ölkədəki innovasiya prosesinə maniə olan faktorları aydınlaşdırır. 
Innovasiya proseslərinin reallaşmasının iqtisadi əsaslarını müəyyənləşdirir 
Innovasiya proseslərinin reallaşmasının texnoloji şərtlərinin müəyyənləşdirir 
Innovasiya proseslərinin reallaşmasının istehsal şərtlərini müəyyənləşdirir 
 
23) Makroinnovasiya təhlükəsizliyi bir proses kimi...   
Ölkənin qayanıqlı elmi-texniki inkişafıdır. 
Ölkənin dayanıqlı elmi-texniki inkişafını təmin edən tədbirlər məcmusudur. 
Ölkənin dayanıqlı elmi-texniki inkişafı üçün şərtlər yaradılmasıdır. 
Ölkənin öz resursları əsasında dayanıqlı elmi-texniki inkişafını təmin edən 
tədbirlər və mexanizmlər məcmusudur. 
Ölkə innovasiya sektorunun xarici təhlükələrdən qoruyan tədbirlər 
məcmusudur. 



 
24) Mərhələli bölgü makroinnovasiya strategiyasına görə dövlət elmi-tədqiqat 
hansı istiqamətlərini maliyyələşdirir? 
Yalnız fundamental tədqiqatları. 
Yalnız tətbiqi tədqiqatları. 
Fundamental və qismən tətbiqi tədqiqatları. 
Fundamental tədqiqatları və təcrübə konsruktor işlərini 
Tətbiqi tədqiqatları və təcrübə konsruktor işlərini. 
 
25) İnvestisiya prosesinə hansı növlər daxildir? 
istehsalata elmi-texniki tərəqqini tətbiq etməklə 
sosial sahələrdə elmi-texniki tərəqqinin tətbiq etməklə 
dövlət tərəfindən həyata keçirilən investisiya fəaliyyəti 
hamısı 
Maddi istehsal sahəsinə yatırımlar 
 
26)  İnnovasiya meyarları aşağıdakı variantlarda verilmişdir: a) elmi-texniki b) 
reaktiv tətbiq d) yeni fəaliyyət е) kommersiya ə) sosial-mədəni   
a, b, d, ə 
a, b, d, e 
a, b, e, ə 
b, d, e, ə 
a, e, b, d 
 

27 ) Müddətinə görə investisiya tsikli necə fərqlənir? 
qısa müddətli, uzun müddətli 
orta müddətli, uzun müddətli 
uzun müddətli, 3- 4 il 
orta müddətli; 5 – 10 il 
qısa müddətli; 45 ildən 
 
28) Əsas kapitalın istiqamətlənməsinə görə investisiyalar hansılardır? 
  
maddi investisiya 
heç biri 
qeyri maddi investisiya 
maliyyə 
hamısı 
 
29) İnnovasiya potensialına nə daxildir? 
 



tehlakçıların gələcək tələblərinə cavab verən məhsulların işlənib 
hazırlanması 
 
istehsalı, satışı təşkil etmək 
 
hamısı 
yeni məhsulun yönəldilməsi 
heç biri 
 

30) Texnoloji mənimsəmə strategiyasının tətbiqi zamanı dövlət hansı işi 
reallaşdırır? 

Yeni texnologiyalar hazırlanmasında özəl sektora yardım edir 
 
Yeni texnologiyaların idxalına yardım edir. 
 
Yeni texnologiyaların ixracına yardım edir. 
 
Yeni texnologiyaların ixracını məhdudlaşdırır. 
 
Ölkəyə vençur kapitalın cəlbinə yardım edir. 
 
31) İnvestisiya prosesinə hansı növlər daxildir? 
qeyri-dövlət 
hamısı 
müəssisələr tərəfindən investisiya 
idarələr tərəfindən həyata keçirilən investisiyalar 
 
təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilən 
 

32) İnnovasiya meyarları aşağıdakılardan hansılardır? 
 
rəqabət qabiliyyəti 
 
beynəlxalq Aləm 
 
yeni fəaliyyət 
 
elmi texniki tərəqqi 
 
reallaşan 
 
 
 
33) İnnovasiya potensialına nə daxildir?  



 
yeni məhsulun yaradılması 
istehsalı və təsnifləşdirilməsi maliyyə prosesinin müxtəlifliyi 
 
texnoloji 
 
heç biri 
 
hamısı 
 
 
34) Maliyyə sisteminin yaranma səbəbləri: 
 
vergi sistemi 
 
əhali yığımlarını stimullaşdırmaq 
 
lizinq xidmətləri 
 
pul formasında müxtəlif vergi və ödəmələrin formalaşması 
 
sahibkarlığı stimulaşdırmaq 
 
 
35) Maliyyə sisteminin yaranma səbəbləri aşağıdakı hansı variantlarda 
verilmişdir? a) dövlət aparatının yaranması b) iqtisadiyyatın strukturunun 
təkmilləşdirilməsi d) əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı e) pul formasında 
muxtəlif vergi və ödəmələrin formalaşdırılması ə) əhali yığımının 
stimullaşdarılması 
 
a, d, z 
 
ə, b, d 
 
b, d, e 
 
a, d, e 
 
e, a, ə 
 
36) Maliyyə siyasəti hansı prosesi özündə birləşdirir? 
 
pul vəsaitlərinin xüsusi fondlarda toplanması 
 
maliyyə resurslarının dövlət idarəetmə qanununda toplanması 



 
əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı 
 
sosial, iqtisadi və ekoloji sahələrin artırılmasını təmin etmək 
elmi-texniki proqramların həyata keçirilməsi 
 
 
37) Aşağıdakı variantlardan hansı investisiya kriteriyasına görə formalaşmışdır: a) 
əsas kapitala istiqamətlənməsinə görə b) reallaşma formalarına görə d) istehsal 
fəaliyyəti sferasının genişləndirilməsinə görə e) riskin səviyyəsinə ə) investisiya 
tsiklinə görə  
  
1, 2, 3, 4 
 
1, 3, 4, 5 
 
1, 2, 4, 5 
 
2, 3, 4, 5 
 
1, 2, 3, 5 
 
 
 
38) Tətbiq xarakterinə görə innovasiyalar neçə cür olur? 
5 
7 
6 
3 
2 
 
 
 
39) Təkrar istehsal prosesində roluna görə innovasiyalar neçə cür olur? 
5 
3 
2 
4 
9 
 
 
40) Miqyasına görə innovasiyalar neçə cür olur? 
9 
7 
2 



10 
5 
 
 
41)  İnvestisiyaların yeniliklərə yönəldilməsi neçə cür olur? 
9 
6 
5 
10 
7 
 
 
42) İnnovasiya siyasətinin neçə məqsədi var? 
5 
4 
9 
10 
12 
 
 
43) Dövlətin investiisiya- innovasiya siyasətinin tənzimləmə prinsipləri 
hansılardır? 
bazar xarakterli 
kompleksli 
səmərəli 
hamısı 
ardıcıl 
 
44) İnnovasiya siyasətinin neçə vəzifəsi var? 
8 
6 
9 
10 
15 
 
 
45) İnnovasiya siyasətinin prinsipləri neçə cür olur? 
13 
15 
21 
19 
9 
 
46) Dövlətin investisiya siyasəti dedikdə nə başa düşülür? 
 



ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahəsinə kapital qoyuluşu 
 
heç biri deyil 
 
ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sferalarına kapital qoyuluşu 
hamısı 
investisiya aktivliyini artıran məqsədlər komponenti 
 
 
 
47) İnvestisiya siyasətinin əsas prinsipləri hansılardır 
büdcənin resurs vəsaitlərinin səmərəliliyini artırmaq üçün müsabiqə 
əsasında yerləşdirilməsi 
hamısı 
prioritet investisiya layihələrinin qarışıq dövlət kommersiya 
maliyyələşdirilməsi 
vergi sisteminin sadələşdirilməsi 
xüsusi investisiya qoyuluşlarının dövlət zəmanəti 
 
 
48) Aşağıdakılardan hansı investisiya siyasətinin istiqamətləridir: 
 
prioritetlərin seçilməsi 
 
yeni fəaliyyət növlərinin mənimsənilməsi 
 
elmi-texniki və sosial-mədəni meyar 
 
elmi-texniki proqramlar 
 
iqtisadiyyatın sadələşməsində yeniliklərin tətbiqi 
 
 
 
49) İnvestisiya siyasətinin məqsədləri aşağıdakılardan hansıdır? 
sahibkarlıq və xüsusi investisiyaların stimullaşdırılması 
xaricdən yeni investisiyaların cəlb edilməsi 
hamısı 
investisiya fəaliyyətində lizinq xidmətlərinin inkişafı 
heç biri 
 
50) İnnovasiyanın dərəcələrə görə təsnifləşdirilməsinin tətbiqi hansılardır? 
radikallıq 
tətbiq xarakteri 
meydana çıxmış stimulu 



hamısı 
təkrar istehsal prosesində rolu 
 
51) Təkrar istehsal prosesində roluna görə innovasiyalar hansılardır? 
elm inkişafı 
investisiya innovasiyalar 
radikal innovasiyalar 
bazar innovasiyaları 
radikal innovasiyalar 
 
52) Miqyasına görə innovasiyalar aşağıdakılardan hansılardır? 
radikal 
ordinal 
məhsul 
istehlakçı 
mürəkkəb 
 
53) İnnovasiya siyasətinin maliyyə-kredit mexanizmi aşağıdakılardan hansılardır? 
nisbətən kiçik, tez gəlir gətirən investisiya layihəsinə üstünlük verilməsini 
təmin etmək 
innovasiyala layihələrin müsabiqə əsasında seçilməsi sistemini 
təkmilləşdirmək 
hamısı 
intellektual mülkiyyətin müdafiəsi təmin olunur 
 
 
54) İnvestisiyaların yeniliklərə yönəldilməsi aşağıdakılardan hansılardır? 
innovasiyalı fəaliyyət nəticəsində yaranan məhsulun dövlət sifarişinin 
vasitəsilə realizə etmək 
hamısı 
elmi-texniki fəaliyyətin nəticələri 
innovasiyalı fəaliyyətə tələb haqqısnda məlumatlar toplamaq 
heç biri 
 
 
55) İnnovasiya siyasətinin prinsipləri aşağıdakılardan hansılardır? 
fundamental elmi tədqiqatların inkişafının stimullaşdırılması 
hamısı 
aparıcı milli elmi məktəblərin qorunub saxlanılması və inkişafı 
heç biri deyil 
tədqiqatların intellektual mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi 
 
  



56) İnvestisiya siyasətinin əsas prinsipləri hansılardır? (Çəki: 1)
 iqtisadiyyatın real sektoruna yönələn investisiyaların səmərəliliyinin 
təmin edən faiz dərəcəsinin müəyyən edilməsi 

 vergi sisteminin sadələşdirilməsi 
 hamısı 
 amortizasiya siyasətinin təkmilləşdirilməsi 
 xüsusi investisiya qoyuluşlarının dövlət zəmanəti 

57)Aşağıdakılardan hansı investisia siyasətinin istiqamətləridir? 
vergi sisteminin sadələşdirilməsi 
prioritet investisiya layihələrin seçilməsi 
investisiya qoyuluşlarının səmərəliliyinin artırılması 
ölkə iqtisadiyyatının strukturunun yenidən qurulmasını təmin etmək 
amortizasiya siyasətinin təkmilləşdrilməsi 
 
58) Tətbiq xarakterinə görə innovasiyalar aşağıdakılardan hansılardır? 
investisiya innovasiyaları 
sadə 
radikal 
ordinal 
yeni məhsulun istehsalına və istifadəsinə yönəldilən 
 
59) Meydana çıxma stimuluna görə innovasiyalar hansılardır 
istehsalın tələbi 
texnikanın tələbi 
bazarın tələbi 
hamısı 
heç bir aid deyil 
 
60) Maliyyə-kredit mexanizminin innovasiya siyasəti hansılardır? 
innovasiyaların maliyyələşdirilməsi 
yüksək iqtisadi səmərəliliyi olan innovasiyaların tətbiqi 
hamısı 
vençur investisiyalar inkişaf etdirilr 
elm tutumlu sahələrə vəsait qoyan investorları dəstəkləmək 
 
61) İnvestisiyaların yeniliklərə yönəldilməsi aşağıdakılardan hansılardır? 
innovasiyaların inkişafı və həyata keçirilməsi üçün əlverişli vəsait yaratmaq 
innovasiyalı fəaliyyəti həyata keçirən kadrların hazırlanması, dövlət 
tərəfindən dəstəklənməsi 
xarici iqtisadi fəaliyyətdə milli innovasiyalı məhsulları dəstəkləmək 
hamısı 
heç biri 
 
62) İnnovasiya siyasətinin məqsədləri aşağıdakılardan hansılardır? 
yeni məhsulların rəqabət qabiliyyətinin artırılması 



elmi-texniki potensialın inkişafının səmərəli yerləşdirilməsi 
hamısı 
ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi 
innovasiya fəaliyyəti üçün iqtisadi, hüquqi və təşkilat şəraitinin yaradılması 
 
63) İnvestisiya-innovasiya siyasətin formalaşmasına hansılar daxildir: 
bücə vasitələri hesabına dövlətin investisiya prosesində bilavasitə iştirak 
hamısı 
investisiya fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması 
investisiya resurslarının amortizasiyası 
investisiya resurslarının formalaşması 
 
64) İnnovasiya siyasətinin vəzifələrinə hansılar daxildir? 
beynəlxalq bazarda yerli innovasiya məhsullarının qorunması 
innovasiya fəaliyyətinin inkişafında təhsil sferalarının qarşılıqlı təsirinin 
təmin edilməsi 
xarici iqtisadi innovasiya fəaliyyətinin inkişafı üzrə tədbirlərinin həyata 
keçirilməsi 
hamısı 
heç biri deyil 

 
65) İnnovasiya siyasətinin prinsipləri aşağıdakılardan hansıdır? 
ölkənin müdafiə qabiliyyətinin və milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
məqsədi ilə elmi tədqiqatların təşkili üçün şəraitin yaradılması 
hamısı 
elm və təhsilin inteqrasiyası 
təşkilatın və dövlətin intellektual mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi 
qeyd olunanlardan deyil 
 
66)  Innovasiyanın 1-ci modeli hansıdır? 
hərbi model 
innovasiya mühiti 
dövlət proteksionizmiv qapalı milli bazar şəraaitində həyata keçirilirən 
TMK tərəfindən həyata keçirilən 
texnoloji inkişaf açıq bazar şəraitində həyata keçirilən 
 
 
67) 2-c Innovasiyanın i modeli hansıdır? 
TMK tərəfindən həyata keçirilən 
dövlət proteksionizmiv qapalı milli bazar şəraaitində həyata keçirilirən 
innovasiya mühiti 
texnoloji inkişaf açıq bazar şəraitində həyata keçirilən 
hərbi model 
 
68) Innovasiyanın 3-cü modeli hansıdır? 



innovasiya mühiti 
dövlət proteksionizmiv qapalı milli bazar şəraaitində həyata keçirilirən 
TMK tərəfindən həyata keçirilən 
hərbi model 
texnoloji inkişaf açıq bazar şəraitində həyata keçirilən 
 
69) Innovasiyanın 4- cü modeli hansıdır? 
texnoloji inkişaf açıq bazar şəraitində həyata keçirilən 
hərbi model 
innovasiya mühiti 
TMK tərəfindən həyata keçirilən 
dövlət proteksionizmiv qapalı milli bazar şəraaitində həyata keçirilirən 
 
70)  Innovasiyanın 5 -ci modeli hansıdır? 
dövlət proteksionizmiv qapalı milli bazar şəraaitində həyata keçirilirən 
innovasiya mühiti TMK tərəfindən həyata keçirilən 
hərbi model 
texnoloji inkişaf açıq bazar şəraitində həyata keçirilən 
TMK tərəfindən həyata keçirilən 
 
 
 
71) Innovasiyanın 6-cı modeli hansıdır? 
Avropa İttifaqı modeli 
hərbi model 
texnoloji inkişaf açıq bazar şəraitində həyata keçirilən 
TMK tərəfindən həyata keçirilən 
innovasiya mühiti 
 
 
72) Innovasiyanın 3-cü modelinin mahiyyəti 
dövlət texnoloji innovasiyaları dəstəkləyir 
texnoloji inkişaf açıq bazar şəraitində həyata keçirilir 
texnoloji inkişaf vasitəsi ilə hərbi sahədə üstünlük qazanmaq 
TMK tərəfindən həyata keçirilir 
artıq yaradılmış yeni texnologiyaların istifadəsi 
 
73) İnvestisiya inkişaf modellərinə aiddir? 
xusüsi investisiyaların vergi vasitəsi ilə stimullaşdırılması 
xüsusi layihələrin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi 
xüsusi investorların fəaliyyətinin razılaşdırılması və nöqsanlar koordinasiya 
olunması 
hec biri 
hamısı 
 



74) İnnovasiya mühitinin innovasiya və texnoloji inkişaf mənbəyinə çevrilməsi 
elementi: 1.iri elmi-tədqiqat və təcrübə mərkəzləri ilə təqdim olunan elm 2.iri 
xüsusi kapital 3.müasir texnika ilə təchiz olunan cox profilli müəssisələr 4.yüksək 
peşəkarlığa malik mühəndis və fəhlə heyəti 
  
heç biri 
1;2 
3;4 
1;4 
hamısı 
 
 
75) “İnnovasiya diffuziyaları” üsulunun mahiyyəti: 
texnoloji inkişaf vasitəsi ilə hərbi sahədə üstünlük qazanmaq 
Heç biri 
artıq yaradılmış yeni texnologiyaların istifadəsi 
susi kompaniyalar arasında əməkdaşlığa əsasən fəaliyyət göstərir 
hamısı 
 
76) Amerikan modelində əsas rol oynayır: 1.vergi mexanizmi 2.makroiqtisadi 
siyasət 3.bank 4.fond birjası 
hec biri 
2;3 
1;2;3;4 
1;2;4 
3;4 
 
 
   77) İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri hansılardır?   
 investorlar 
 sifarişçilər 
 podratçılar 
 kapital qoyuluşu obyektlərinin istifadəçiləri  
 hamısı 
 
 
  
 
78)  Dövlətin investisiya siyasətinin istiqamətləri hansılardır?   
 
 büdcə vəsati hesabına dövlətin investisiya fəaliyyətində bilavasitə iştirakı 
 investisiya fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması 
 hamısı 
 investisiya resurslarının səfərbər olunub formalaşması 
 heç biri 



 
 
79)  İnvestisiya fəaliyyətinin subyektlərinə kimlər daxildir?   
  investorlar 
 podratçılar 
 kapital qoyuluşları obyektlərinin istifadəçiləri 
 hamısı 
 sifarişçilər 
 
 
80)  İnvestorlar hansı hüquqlara malikdir? 
 öz hüquqlarının fiziki və hüquqi şəxsə 
 dövlət orqanları 
 hamısı 
 yerli özünüidarəetmə orqanları 
 heç biri deyil 
 
 
81)  İnvestisiya fəaliyyəti subyektləri ilə münasibətlərin həyata keçirilməsi 
aşağıdakı hansı variantlarda düzgün verilməmişdir: a) müqavilə b) qanunvericilik 
d) layihədə e) büdcə vəsaiti ə) hüquqi şəxslər 
 a, d, e 
 a, b, ə 
 d, e, ə 
 b, d, ə 
 a, e, ə 
 
 
82)  Dövlətin investisiya siyasəti hansı formada aparılır? 
 büdcə vəsaiti hesabına dövlətin investisiya fəaliyyətində bilavasitə iştirakı; 
 investisiya fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması məqsədi ilə 
makroiqtisadi vasitələrin istifadə edilməsi; 
 investisiya resurslarının səfərbər olunub formalaşdırılması; 
 hec biri 
 hamısı 
 
 
  
83)  Kapital qoyuluşları sahəsində (həyata keçirilən) investisiya fəaliyyəti neçə 
tənzimlənir? 
 qanun və məcəllər 
 hökumət qanunları 
 regional qanunlar 
 hamısı 
 normativ aktlar və sənədlər 



 
 
84)  Kapital qoyuluşları sahəsində investisiya fəaliyyəti aşağıdakılardan 
hansılardır?  
          normativ aktlar və sənədlər 
 heç biri 
 qanun və məcəllələr 
 hökumət qanunları 
 hamısı 
 
 
85)  İnvestisiya layihəsi necə həyata keçirilir?   
           investisiya layihələri ilə 
 qanuna müvafiq işlənilib hazırlanan 
 praktiki hərəkətin təsviri 
 layihə-smeta sənədləri 
 hamısı 
 
 
86)  İnvestorlar kimlər ola bilər? 
 fiziki 
 yerli idarəetmə orqanları 
 hamısı 
 hüquqi şəxslər 
 heç biri 
 
 
 87) İnvestisiya fəaliyyəti subyektləri ilə münasibətlərin həyata keçirilməsi 
aşağıdakı hansı variantlarda düzgün verilmişdir: a) qanunvericilik b) normativ 
aktlar d) layihələr e) qanunvericilik ə) heç biri  
          a, b, d 
 a, b, e 
 b, e, ə 
 ə, d, e 
 b, d, e 
 
 
 
 
88) Kapital qoyuluşu obyektlərinin istifadəçiləri kimlərdir?       
 
özlərinin şəxsi vəsaitlərindən istifadə etməklə kapital qoyuluşlarını həyata keçirən 
fiziki və huquqi şəxslər,dövlət orqanları,xarici investorlar; 
 investorun tapşırığı ilə investisiya layihələrinin reallaşmasını həyata kecirən 
şəxslər; 



 müqavilə və dövlət kontraktı üzrə işləri yerinə yetirən fiziki və hüquqi 
şəxslər; 
 fiziki və hüquqi şəxslər,xarici şəxslər,dövlət orqanları,xarici 
dövlətlər,beynəlxalq təşkilat və qurumlar1 
 hec biri 
 
 
89)  İnvestorlar aşağıdakı bərabər hüquqlara malikdirlər:       
dövlət qanunvericiliyi ilə təyin olunmuş kapital qoyoluşları formasında investisiya 
fəaliyyətinin həyata kecirilməsinə; 
 öz vəsaitlərindən məqsədyönlü istifadəyə nəzarətin həyata kecirilməsinə 
 müqavilə ilə nəzərdə tutulan digər hüquqlarının həyata kecirilməsinə 
 kapital qoyuluşlarının həcm və istiqamətlərinin müstəqil müəyyən 
edilməsinə; 
 hamısı 
 
  
90)  Kapital qoyuluşlarında dövlətin bilavasitə iştirakı hansı növ və formalarda 
həyata keçirilir ?      
 xarici subyekt və dövlətlərlə birlikdə Azərbaycan Respublikasında həyata 
keçirilən investisiya seçimi,təşkili,tərtibi,təsdiqi,maliyyələşdirilməsi. 
 Milli meqa daxili layihələrin seçimi,tərkibi, təsdiqi, maliyyələşdirilməsi. 
 investisiya sahəsində maliyyə işlərinin tərtib edilməsi və birgə fəaliyyəti 
 hamısı 
 heç biri 
 
 
91)  İnvestisiya və innovasiya fəaliyyəti sahibkarlıq fəaliyyətində hə respublika 
həm də regional layihələrin həyata kecirilməsini tənzimləyir :      reginal 
baxımdan bütün sahələr nəzərə alınmaqla bu sahələrin layihələndirilməsi və 
qiymətləndirilməsi 
 məqsədli formada investisiya istiqraz səhmlərinin buraxılması 
 hamısı 
 heç biri 
 dövlət büdcəsi eləcə də, Azərbaycan Respublikasının subyektlərinin büdcə 
vəsaitləri hesabına investisiya layihələri üzrə rəqabət əsasında dövlət təminatının 
verilməsi 
 
 
 
92) Kapital qoyuluşlarında növ və formalar aşağıdakılardan hansıdır?     
 infrastruktur inkişafın investisiyası, sahibkarlıq fəaliyyəti, milli və regional 
layihələr 
 dövlət büdcəsi, eləcə də AR-nın subyektlərinin büdcə vəsaitləri hesabına, 
investisiya layihələri üzrə, rəqabət əsasında təminatının verilməsi 



 məqsədli investisiya istiqraz səhmlərinin buraxılışı 
 variantlardan heç biri 
  hamısı 
 
 
93)  Portfel investisiya dedikdə nə başa düşülür?      
 səmərəli investisiya 
 kapital qoyuluşları 
 qiymətli kağızlara vəsait qoyuluşu 
 investorların maraqlarının qorunması 
 maliyyə lizinqinin inkişafı 
 
 
94)  Portfel dəyərinin artımı neçə yerə bölünür?       
          4 
 7 
 6 
 9 
 12 
 
 
95)  İnvestorlar neçə yerə ayrılır?       
          3 
  5 
 7 
 10 
 2 
 
 
96)  İnvestisiya portfelinin idarə olunmasi dedikdə nə başa düşülür?     
 obyektlər məcmusu 
 subyektlər məcmusu 
 metodlar məcmusu 
 növ məcmusu 
 meyar məcmusu 
 
 
 
97)  İnvestisiya portfelinin prinsipləri hansılardır      
 investisiya məqsədlərinin 
 portfel strategiyasının müəyyən edilməsi 
 hamısı 
 likvidliyin təmin edilməsi 
 heç bir variant deyil 
 



 
98)  İnvestor kapitalının artım portfelləri hansılardır?     
  yüksək artım 
 mülayim artım 
 hamısı 
 heç biri deyil 
 gəlir portfel 
 
 
99)  Gəlir portfeli nədir?      
 faizlər üzrə dividentlər 
 ən aşağı risk 
 hamısı 
 kapitalın maksimal artımı 
 yüksək artım portfeli 
 
 
100) İnstitusional investorlar kimlərdir a) sığorta kompaniyaları b) müəssisələr d) 
pensiya fondları e) investisiya kompaniyaları ə) fiziki şəxslər       
          a, d, e 
 a, b, d 
 b, e, ə 
 d, e, ə 
           b, d, e 
 
 
101)  Korporativ investorlar kimlərdir?       
müəssisələr, banklar 
 fiziki şəxslər 
 pensiya fondları 
 investisiya kompaniyaları 
 fondlar 
 
 
102) Portfel investisiyalarının idarəetmə prosesi aşağıdakı mərhələlərdən hansıdır?     
 investisiyaların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 
 Portfel strategiyalasının seçilməsi 
 Heç biri 
 Aktivlərin seçilməsi 
 Hamısı 
 
 
103)  Daimi gəlir portfeli nədir?       
          yüksək etibarlığa malik qiymətli kağızlardan ibarət 
 orta risk səviyyəsi 



 yüksək gəlir gətirən 
 riskli kağızlar 
 fond bazarında kurs dəyərinin düşməsi 
 
 
104)  Xüsusiləşdirilmiş portfel nədir?       
         qrup şəklində qiymətli kağızlar 
 riskli kağızlar 
 qiymətli kağızlara istiqamətlənib 
 fond bazarında kurs dəyərinin düşməsi 
 orta risk səviyyəsi 
 
 
105)  Sturtur strateji iadrəetmə investisiyaları necə istiqamətləndilir?       
          aktiv idarəetmə 
 uzun müddət qorunub saxlanılması 
 gələcəkdə müəyyən ödənişlər axını alınsın 
 qiymətli kağızlar bazarının daima öyrənilməsi 
 diverfikasiya olunmuş portfelin formalaşması 
 
 
106) Aşağıdakı variantlardan hansı investisiya portfelinin formalaşma 
prinsipləridir? a) gəlirlərin nisbətinin əldə edilməsi b) portfelin strukturunun 
yenilənməsi yolu ilə d) aktivlərin seçilməsi e) struktur investisiya ə) diversifikasiya 
strukturunun yeniləşməyi yolu ilə       
          a, b, ə 
 d, b, ə 
 a, b, ə 
 d, e, ə 
 b, e, ə 
 
 
107)  Yüksək artım portfeli nədir?       
  kapitalın maksimal artımı 
 ən aşağı riskdir 
 hamısı daxildir 
 asta və yüksək artım 
 faiz və aksiyalar üzrə dividentlər əldə edilməsi  
 
 
108) Mülayim artım portfeli nədir?       
           asta və yüksək artım 
 ən aşağı riskdir 
 faizlər və aksiyalar üzrə dividentlər 
 kapitalın maksimal artımı 



 hamısı daxildir 
 
 
109)  Passiv idarəetmə strategiyası aşağıdakı variantlardan hansılardır? a) 
diversifikasiya olunmuş portfelin formalaşması b) investisiya siyasətinin 
formalaşması d) uzun müddət qorunub saxlanılması e) fond indeksinə 
istiqamətləndirilmə ə) hamısı       
          a, e, ə 
 a, b, e 
 a, d, e 
 b, d, e 
 e, ə, b 
 
 
110)  Aktiv-passiv idarəetmə strategiyası necə tənzimlənir?      
 a)portfelin özəyinin idarə olunması 
 b)uzun müddət qorunub saxlanılması 
 d)aktivlərin idarə olunması 
 b və d variantları 
 a və d variantları 
 
 
111)  Struktur strateji idarəetmə investisiyaları necə müəyyənləşdirilir? a) 
gələcəkdə müəyyən ödənişlər axınının alınması b) portfelin özəyinin idarə 
olunması d) portfelin quruluşu gələcəkdə ödənişləri tənzim etmiş olsun e) 
investisiya məqsədlərinin müəyyən edilməsi ə) passiv strategiya       
          b, e 
 a, d 
 d, e 
 a, ə 
 b, ə 
 
 
112)  Portfel investisiya aşağıdakılardan hansıdır? a) investisiya məqsədlərinin 
müəyyən edilməsi b) portfel strategiyasının seçilməsi d) sığorta kompaniyaları e) 
struktur strateji idarəetmə ə) aktivlərin seçilməsi       
 d, e, ə 
 d, b, ə 
 
 
113)  İnvestisya portfelinin idarə olunması metodu aşağıdakılardan hansıdır? 
1.maksimal mümkün olan gəlirliyə nail olması 2. İlkin qoyulan vəsaitlərin qorunub 
saxlanılması 3.investisya məqsədlərinin müəyyən edilməsi 4.aktivlərin seçilməsi 
5.risk səviyyəsinin azaldılması       
          1;2;4 



 1;2;5 
 1;3;5 
 3;4;5 
 2;4;5 
 
 
114)  Aktiv idarəetmə strategiyası necə idarəetmədir? 1.qiymətli kağızlar bazarının 
daima öyrənilməsi 2. maksimal mümkün olan gəlirliyə nail olması 3.investisiya 
məqsədlərinin müəyyən edilməsi 4.səmərəli qiymətli kağızların alınması 
5.maksimal dərəcədə tez olaraq azgəlirli qiymətli kağızlardan azad olma     
  1;3;4 
 2;3;4 
 3;4;5 
 1;4;5 
 2;4;5 
 
 
115)  Passiv idarəetmə strategiyası necə istiqamətləndirilir? 1.səmərəli qiymətli 
kağızların alınması 2. diverfikasiya olunmuş portfelin formalaşması 3.uzun müddət 
qorunub saxlanılması 4.investisiya məqsədlərinin müəyyən edilməsi 5.fond 
indekslərinə istiqamətləndirilir       
          1 ;3 ;4 
 3 ;4 ;5 
 2 ;3 ;5 
 1 ;2 ;5 
 1 ;4 ;5 
 
 
 
116)  Milli innovasiya sisteminin struktur elementləri nədir?       
           Dövlət 
 Biznes 
 Təhsil müəssələri 
 Hamısı 
 Heç bir 
 
 
117)  İnnovasiya mərkəzi :       
          İnvestor və kreditorların axtarışı ilə məşğul olurlar 
 Kiçik biznesin informasiya təminatı həyata keçirir 
 Marketinq tədqiqatlarla məşğul olur 
 Konsaltinq xidmətlər göstərirlər 
 Hamısı 
 
 



118) İnnovasiya prosesinə detallaşma dərəcəsi ilə neçə mövqedən yanaşmaq olar?     
 5 
 2 
 3 
 6 
 4 
 
 
119)  İnnovasiya məhsulunu xarakterinə görə nəyə aid etmək olar?  
     kütləvi  istehsalın məhsuluna 
 fərdi istehsalın məhsuluna 
 ictimai istehsalın məhsuluna 
 sahibkar istehsalının məhsuluna 
 hamısına 
 
 
120)  İnnovasiya planlaşdırması səciyyəvidir:       
            iri təşkilatlar üçün 
 dövlət orqanları üçün 
 orta və xırda firmalar üçün 
 strateji qərargahlar üçün 
 hamısı üçün 
 
 
    
 
 
121) Аzərbаyjаnın investisiyа mühütində hаnsı аmil хаriji investisiyа ахınınа 
müsbət təsir göstərmir?      
 inflyаsiyа səviyyəsi 
 sоsiаl gərginliк səviyyəi 
 vergi sisteminin stаbilliк səviyyəsi 
 mənfəət nоrmusı səviyyəsi 
 dахili bаzаrın həjmi 
 
 
122)   Investisiyа lаyihələrinin reаllаşdırılmаsının əsаs strаteъi məqsədi nədir?     
 müəssisənin sаtış bаzаrlаrını genişləndirməк 
 müəssisənin istehsаl güjünü аrtırmаq 
 müəssisənin sоsiаl məsuliyyətini аrtırmаq 
 müəssisənin dəyərini mакsimаllаşdırmаq 
 müəssisənin каdr heyətinin peşəкаrlıq səviyyəsini yüкsəltməк. 
 
 
123)  Innоvаsiyа fəаliyyəti özündə nəyi əкs etdirir?      



 məhsullаrın rəqаbət qаbiliyyətinin аrtırılmаsı,gəlirlərin yüкsəlməsi və digər 
effeкtlər əldə etməк ücün elmi-teхniкi nаiliyyətlərdən istifаdədir 
 elmi-teхniкi tədqiqаtlаr аpаrılmаlıdır 
 yeni idаrəetmə üsullаrının tаpılmаsıdır 
 yeni bаzаrlаrа cıхışdır 
 yeni teхnоlоъi struкturdur. 
 
 
124)  Milli innovasiya sistemi nədir?      
 İnvestisiya proseslərini həyata keçirən şərait 
 Investisiya iqliminin qiymətləndirilməsi 
 İnvestorların maraqlarının müdafiəsi 
 Fəaliyyəti innovasiyaların həyata keçirilməsi və dəstəklənməsinə yönələn 
subyekt və institutların məcmusudur 
 İnvestisiya bazarının həcminin öyrənilməsi  
 
 
125)  İqtisadiyyatın innovasiya yönümli olması nə ilə xarakterizə olunur?  
     İqtisadi sərbəstlik səviyyəsi 
 Təhsil və elmin yüksək inkişaf səviyyəsi 
 Yeni bazarların yaradılması 
 İnnovasiyalı təklifin çox olması 
 Hamısı 
 
 
126)  Milli innovasiya sisteminin infrastruktur əsasını nə təşkil edir?     
 İnnovasiya-texnoloji mərkəzlər 
 Elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinə dəstək fondları 
 İlkin və vençur maliyyələşdirmə fondları 
 Hamısı 
 Mütəxəssislərin hazırlanması mərkəzləri 
 
 
127)  İnnovasiya prosesinin planlaşdırılması həyat ysiklinin hansı fazası üçün 
səciyyəvidir?   
    canlanma 
 hər bir faza üçün 
 durğunluq 
 böhran 
 yüksəliş 
 
 
128) İnnovasiya planlaşdırması səciyyəvidir:    
   dövlət orqanları üçün 
 iri şirkətlər üçün 



 iri təşkilatlar üçün  
 hamısı 
 heç biri 
 
 
129)    İnnovasiya prosesinin ikinci mərhələsi hesab etmək olar:     
  qərarların qəbulu 
 tənzimləmə işlərinin həyata keçirilməsi 
 tətbiqi-elmi tədqiqat işləri 
 subyektlərin aşkarlanması 
 elmi tədqiqt işlərinin gedişatına nəzarət 
 
 
130)  İnnovasiya fəaliyyətinin ilkin mərhələsi kimi çıxış edir:      
 planlaşdırma 
 ideyanın yaranması 
 reallaşdırma 
 qərarların qəbulu 
 ilkin olaraq innovasiya prosesinin tənzimlənməsi 
 
 
131) İnnovasiyanın səmərəliliyi asılıdır:      
 maliyyə sisteminin etibarlılığı 
 müəssisələrin rolu 
 firmaların innovasiya prosesinə cəlb olunması 
 ayrı-ayrı subyektlərin qiymətləndirməsi 
 dövlətin müəssisələrin fəaliyyətinə müdaxiləsi 
 
 
  
  
132) Milli innovasiya sisteminə daxildir:      
 dövlət qurumları 
 qeyri dövlət qurumları 
 səhiyyə xidməti 
 beynəlxalq təşkilatlar 
 dövlət və qeyri-dövlət qurumları 
 
 
133)  Milli innovasiya sisteminin əsas məqsədi nədir?  
     investisiya layihələrinə təsir edən amillərlə əlaqəli risklər 
 elmtutumlu sahələrin inkişafı hesabına dayanaqlı iqtisadi artımı təmin edən 
əhalinin həyat səviyyəsini yüksəldən sahələr sistemini yaradılması 
 investisiya siyasətinin həyata keçirilməsi 
 əlverişli investisya mühitinin formalaşması 



 makro səviyyədə investisya iqliminin formalaşması 
 
 
134)  Dövlətin elmi texniki siyasəti hansılardır? 1. Elmi texniki inkişafın bütün 
sahələrinə və tədqiqat proqramlarına cəmiyyət üçün əhəmiyyətindən asılı olaraq 
daim dövlət dəstəyi. 2. Elmi texniki inkişafın selektiv dəstəklənməsi, yəni elm və 
texnikanın müəyyən sahəsinin stimullaşdırılmasını təmin edən qeyri-müntəzəm 
güclü dəstək (təminat) 3. fabriklərin sənaye istehsalı üzrə qarşılıqlı əlaqəsi     
 heç biri 
 hamısı 
 1;2 
 1;3 
 2;3 
 
 
135)  İnnovasiya infrastrukturu nədir?    
   müxtəlif yenilikləri yeni əmtəə və xidmətlərə çevirən, bazar şəraitində 
onların yayılması və istehlakını təşkil edən bir-biri ilə əlaqəli innovasiya fəaliyyəti 
obyektlərin məcmusudur 
 hər bir sahə üzrə mədəniyyət sahələrinin ixtisaslaşması 
 heç biri 
 hamısı 
 Intellektual aktivliyin inkişafı 
 
 
136)  İnnovasiya prosesi dedikdə nə başa düşülür?    
   maliyyə qiymətləndirilməsi 
 maliyyə etibarlılığının təmini 
 innovasiya iştirakçılarının məqsədyönlü fəaliyyəti 
 müəssisənin hər bir həlqəsinin işin rentabelliyinə nəzarəti 
 dövlətin investisiya-innovasiya sistemini möhkəmləndirmək üçün həyata 
keçirdiyi fəaliyyət 
 
 
137) İnnovasiya məhsulları üzrə müqayisə olunan variantların təhlili imkan verir 
ki,...      
 onlardan hər birini səmərəlilik səviyyəsi müəyyən olunsun 
 səmərəliliyin qiymətləndirilməsi təmin olunsun 
 sertifikatlaşdırma işlərini həyata keçirsin 
 tədqiqat mərhələsini asanlıqla başa vursun 
 təcrübi-konstruktur işlərini reallaşdırsın 
 
 
138)  Yeniliklərin işlənib hazırlanması və tətbiqində istifadə olunur:     
 müxtəlif təşkilatların əməkdaşlığından 



 dövlətlərarasə əlaqələrdən 
 firmalararası əlaqələrdən 
 beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlığından 
 dövlət orqanlarının dəstəyindən 
 
 
 
 
 
139) Gəlir norması hansıdır?     
  kommersiya və sosial 
 sosial və iqtisadi 
 ictimai və siyasi 
 kommersiya və ictimai 
 iqtisadi və siyasi 
 
 
140)  İnvestisiya layihəsinin işlənib hazırlanması zamanı hansı nəticələr 
qiymətləndirilməlidir?    
   siyasi və iqtisadi 
 sosial və iqtisadi 
 sosial və ekoloji 
 ekoloji və iqtisadi 
 ekoloji və siyasi 
 
 
141)  Əgər eyni zaman intervallarının sayı məhduddursa,belə annuitet:     
 müddətsiz 
 müddətli 
 adi 
 avanslı 
 hec biri 
 
  
142)  İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində hansı üsuldan 
istifadə olunur?   
    analitik üsul 
 sintetik üsul 
 reqresiya üsulu 
 diskont üsulu 
 analiz üsulu 
 
 
143)  Diskontun mahiyyəti:     



  kecmişdə alınan pul vəsaitlərinin mürəkkəb faiz dərəcəsi ilə indiki zamanda 
hesablanması; 
 gələcəkdə alınan pul vəsaitlərinin mürəkkəb faiz dərəcəsi ilə indiki zamanda 
hesablanması; 
 hec biri 
 pul vəsaitlərinin kecən il ki, pul vəsaitləri ilə müqayisəsi; 
 hamısı 
 
  
144)  Kommersiya gəlir norması:    
   kapitalın alternativ istifadəsinin müqayisə edilməsi 
 sosial,ekoloji tələblər və prioritetlərin nəzərə alınması 
 investisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 
 faiz dərəcələri üzrə pul vəsaitlərinin diskontlaşdırılması 
 hamısı 
 
 
145)  Sosial gəlir norması:    
   kapitalın alternativ istifadəsinin müqayisə edilməsi; 
 sosial,ekoloji tələblər və prioritetlərin nəzərə alınması; 
 investisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 
  faiz dərəcələri üzrə pul vəsaitlərinin diskontlaşdırılması 
  hamısı 
 
 
146)  İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində hansı 
prisiplərdən isitifadə olunur?    
  İnvestisiya olunan kapitalın qaytarılması və gəlirin alınmasının 
qiymətləndirilməsi prinsipi; 
 Layihədən gələn gələcək daxilolmaların,onun həyata keçirilmə vaxtına 
uyğunlaşdırılması prinsipi; 
 Müxtəlif investisiya layihələri üçün axınların diskontlaşdırılması prosesində 
çevik diskont seçimi sistemi; 
 Hamısı 
 Hec biri 
 
 
147)  Diskont dərəcəsi necə hesablanır?      
 n = n0 + np 
 n = n0 – np 
 n = n0 np 
 n = np n0 
 no = np+ n 
 
 



148)  Gəlirlik norması necə formalaşır?     
  Digər mümkün investisiya növləri üzrə alternativ gəlirlik norması nəzərə 
alınmaqla; 
 Cari təsəröfat fəaliyyətu üzrə gəlirlik normaları nəzərə alınmaqla 
 Risklərə görə mükafatlar nəzərə alınmaqla 
 Layihənin aşağı likvidliyinə görə mükafatlar nəzərə alınmaqla 
 Hamısı 
 
 
149)  Layihənin səmərəliliyini hansı göstəricilərlə hesablamaq olar? 1.büdcə 
səmərəliliyi göstəricisi ; 2.iqtisadi səmərəliliyi göstəricisi; 3.sosial səmərəliliyi 
gostəricisi; 4.siyasi səmərəliliyi göstəricisi;      
 1;2 
 2;4 
 2;3;4 
 2;3 
 1;3 
 
 
150)  Büdcə səmərəliliyi göstəricisi:      
 büdcə üçün layihənin səmərəliliyini əks etdirir 
 ölkə,region,firma üçün layihənin səmərəliliyini əks etdirir 
 kommersiya fəaliyyəti üçün layihənin səmərəliliyini əks etdirir 
 hamısı 
 hec biri 
 
 
151) İqtisadi səmrəliliyi göstəricisi:  
     büdcə üçün layihənin səmərəliliyini əks etdirir; 
 ölkə,region,firma üçün layihənin səmərəliliyini əks etdirir 
 kommersiya fəaliyyəti üçün layihənin səmərəliliyini əks etdirir 
 hamısı 
 hec biri 
 
 
152)  İnvestisiya layihəsinin iqtisadi səmərəliliyini hesablamaq üçün:    
   Məhsul və onun satış bazarları haqqında tam məlumatlar 
 Potensial rəqiblər haqqında tam məlumatlar 
 Layihəni yerinə yetirən firma haqqında tam informasiya 
 İnvestorun imkanları haqqında tam məlumatlar 
 Hamısı 
 
 
    
    



 
 
          153)  İntellektual mülkiyyət rəqabət qabiliyyətliliyinə görə obyekt 
baxımından aşağıdakı əlamətlərlə fərqlənir: 1. Bazardakı yerə görə ; 2. Bazarın 
xarakterinə görə; 3. Gözlənilən rəqabət səviyyəsi üzrə; 4. Bazarın genişləndirilməsi 
ehtimalına görə;       
          1;4 
 hamısı 
 2;3 
 1;4 
 3; 4 
     
           
 
 
         154)  İntellektual kapitalın tərkib hissələri hansılardır? 1.kadr kapitalı 2. 
İntellektual mülkiyyət 3. pul kapitalı 4.fiziki kapitalı    
   1;3 
 1;2  
 heç biri 
 hamısı 
 3;4 
 
 
  155)   İntellektual mülkiyyətə daxildir 1.insan avtivləri 2.struktur aktivləri. 
3.sənaye mülkiyyəti 4.müəlliflik hüquqları obyektləri 5.nou-hau     
  3;4;5 
 1;2;5 
 heç biri 
 hamısı 
 3;4 
 
 
          156)     İntelektual kapitalın birinci mərhəsində:      
 şirkətin korporativ mədəniyyətinin yüksəlməsi; 
 intelektual əməyin motivasiyası,yaradıcılıq aktivliyinin artırılması; 
 innovasiyalı ideyaların işlənib hazırlanması; 
 intelektual fəaliyyətlə məşğul olan insanların işə qəbul olunması; 
 hamısı 
 
 
         157)  İntelektual kapital mülkiyyət formasına görə:      
 xüsusi 
 kollektiv 
 dövlət 



 qarışıq 
 hamısı 
 
 
       158)    İntelektual kapital istifadə dövrünə görə:     
  uzunmüddətli və qısamüddətli  
 qısamüddətli və ortamüddətli 
 ortamüddətli və uzunmüddətli 
 uzunmüddətli,qısamüddətli və ortamüddətli 
 hec biri 
 
          
 
 
 
         159)  İntellektual mülkiyyət hansı tərkib hissələrə ayrılır?      
 hüquqi baza və şəxsi mülkiyyət 
 sənaye mülkiyyəti və şəxsi mülkiyyət 
 hüquqi baza və dövlət mülkiyyəti 
 sənaye mülkiyyəti və dövlət mülkiyyəti 
 hüquqi baza və sənaye mülkiyyəti 
 
    
 
 
          160)  İnsan kapitalına qoyulan investisiyaların əsas hissəsini həyata keçirir:     
 hüquqi şəxslər 
 fiziki şəxslər 
 dövlət 
 xarici vətəndaşlar 
 bələdiyyələr 
 
 
      161)     İnsan kapitalı :       
          ÜDM nin artımının əsasıdır 
 ÜMM nin artımının əsasıdır 
 xalis milli məhsulun artımının əsasıdır 
 milli gəlirin artımının əsasıdır 
 xalis mənfəətin əsasıdır. 
 
 
         
 
 



     162)     İnsan kapitalının dəyərinin qiymətləndirilməsində diskont metodu 
hesablanır :      
 ÜDM nin gəlirlilik norması üzrə 
 Məcmu milli sərvətin gəlirlilik normsi üzrə 
 ÜMM nin gəlirlilik normsi üzrə 
 xalis milli məhsulun gəlirlilik normsi üzrə 
 milli gəlirin gəlirlilik normsi üzrə 
 
 
     163)      Kadr kapitalına daxildir: 1.insan avtivləri 2.struktur aktivləri. 3.sənaye 
mülkiyyəti 4.müəlliflik hüquqları obyektləri 5.nou-hau      
 1;3;4 
 1;2  
 4;5 
 2;4;5 
 1;3;5 
 
 
 
       164)    İntelektual kapitalın ikinci mərhəsinə aiddir:    
   pul formasından istehsal kapitalın intelektual formasına cevrilməsi baş verir 
 istehsal kapitalının elementləri intelektual məhsulun istehsal olunmasında 
iştirak edirlər 
 intelektual kapital satılaraq pula cevrilir,şirkətə gəlir və pul gətirir 
 hec biri 
 hamısı 
 
 
      165)     İntelektual kapitalın üçüncü mərhəsinə aiddir       
          pul formasından istehsal kapitalın intelektual formasına cevrilməsi baş verir 
 istehsal kapitalının elementləri intelektual məhsulun istehsal olunmasında 
iştirak edirlər 
 intelektual kapital satılaraq pula cevrilir,şirkətə gəlir və pul gətirir 
 hec biri 
 hamısı 
 
 
         166)   İntelektual kapital istifadə xarakterinə görə: 1.istifadə olunur 2.inkişaf 
edir 3.istifadə olunmur     
  1;2 
 1;3 
 2;3 
 1;2;3 
 Hec biri 
 



 
       167)    İntelektual kapital təsərufat fəaliyyətində istifadəsinə görə:     
 innovasiya resursu və insan resursu 
 insan resursu və istehsal resursu 
 innovasiya resursu və istehsal resursu 
 torpaq resursu və insan resursu 
 innovasiya resursu və torpaq resursu 
 
 
   168)  İntellektual mülkiyyətin rolunun artması qiymətləndirilir: 1.texnoloji 
dəyişikliyə görə 2.miqyas və sürətinə görə 3.infornasiyanın genişliyi və 
yayılmasına görə 4.hər bir müəssisənin inkişaf strukturuna görə      

 1;2 
 3;4 
 heç biri 
 1;4 
 hamısı 
 
 
      
 1;3;4 
 1;3 
 2;4 
     
 
 

169) İntelektual kapitalın dövretmə mərhələlərinə aiddir:      
 pul formasından istehsal kapitalın intelektual formasına cevrilməsi baş verir. 

 istehsal kapitalının elementləri intelektual məhsulun istehsal olunmasında 
iştirak edirlər. 
 intelektual kapital satılaraq pula cevrilir,şirkətə gəlir və pul gətirir 
 hec biri 
 hamısı 
 
 
       170)    İntelektual kapitalın birinci mərhəsinə aiddir:     
 pul formasından istehsal kapitalın intelektual formasına cevrilməsi baş verir 
 istehsal kapitalının elementləri intelektual məhsulun istehsal olunmasında 
iştirak edirlər. 
 intelektual kapital satılaraq pula cevrilir,şirkətə gəlir və pul gətirir 
 hec biri 
 hamısı 
 
 
      171)     Üçüncü mərhələsində intelektual kapitala aiddir:  



     1.satılaraq pula cevrilir; 
 2.şirkətə gətirilir 
 3.mənfəət gətirir 
 1;3 
 1;2;3 
 
 
       172)    İntelektual kapital mülkiyyət formasına görə hansı təsnifat əlamətləri 
var? 1.xüsusi 2.şəxsi 3.kollektiv 4.dövlət 5.qarışıq      
 1;2;3;4 
 2;3;4;5 
 1;2 
 1;3;4;5 
 3;5 
 
 
       173)    İntelektual mülkiyyətin qiymətləndirilməsinin bir sira xüsüsiyyyətləri 
var     qiymətləndirmə obyekti kimi bir nece funksiyanı yerinə yetirməsi 
 qiymətləndirmə zamanı nəzərdə tutulan normalara uyğun olaraq intelektual 
mülkiyyətin sahələrinin qiymətləndrilməsi 
 qiymətləndirmə təkcə universal metodlarla deyil,həmcinin onların daha fəal 
istifadə etmə xarakterinə görə təmin olunmalıdır 
 qiymətlər məqsədli xarakter daşıyır 
 hamısı 
 
        
       174)     İnvestisiya mühiti nədir?       
         Məhsulu investisiya şəklində cıxış edən iqtisadiyyatın sahələrinin 
məcmusudur 
 Investisiya aktivliyinin artıran bir biri ilə əlaqəli məqsədlər kompleksidir 
 Hər konkret dövr ücün investiisyaların həcmi və qruluşunu müəyyən edir 
 Investisiya bazarının həcmi,cəlbediciliyi,risk səviyyəsini müəyyən edən 
daxili və xarici investisiya axınını təmin edən sosial-iqtisadi,siyasi,maliyyə amilləri 
məcmusudur. 
 Hec biri 
 
 
     175)      İnvestisiya iqliminin formalaşması neceə tərkib hissədən ibarətdir?   
    2 
 5 
 4 
 1 
 7 
 
 



     176)      İnvestisiya mühitinə cəmiyyət tərəfindən təsir edən amilləri necə qrupa 
təsnifləşdirmək olar?      
 2 
 5 
 4 
 1 
 7 
 
 
      177)    İnvestisiya aktivliyi necə qrup amilllərlə müəyyən edilir ?  
    2  
 5 
 4 
 1 
 7 
 
 
    178)       İnvestisiya riskləri necə qrupa bölünür?    
   5  
 1 
 7 
 4 
 2 
 
 
 
      179)     İnvestisiya iqlimi hansı parametrlərdən ibarətdir?  
     iqtisadi və siyasi 
 sosial və ekoloji 
 giriş və cıxış 
 real və qeyri real 
 hec biri 
 
      
  
  
   180)        İnvestisya iqliminin formalaşması hansı tərkib hissədən ibarətdir? 
1.dövlətin investisiya siyasəti 2.dövlətin innovasiya siyasəti 3.investisiya 
obyektlərinin fəaliyyəti      
 1;2 
 1;3 
 3;2 
 1;2;3 
 Hec biri 
 



    
 
      181)     İnvestisiya potensialı nədi?      
 real investisiya fəaliyyəti - əsas kapitala kapital qoyuluşu nəzərdə tutulur 
 makroiqtisadi xarakteristikaları nəzərə alır 
 investisiya fəaliyyəti nəticəsində ola biləcək itkilər 
 ölkə iqtisadiyyatının sruktur yenidənqurmasını təıin etmək 
 hec biri 
 
 
      182)     İnvestisiya riskləri nədi?      
 real investisiya fəaliyyəti - əsas kapitala kapital qoyuluşu nəzərdə tutulur 
 a) makroiqtisadi xarakteristikaları nəzərə alır 
 investisiya fəaliyyəti nəticəsində ola biləcək itkilər 
 ölkə iqtisadiyyatının sruktur yenidənqurmasını təıin etmək 
 hec biri 
 
 
        
     183)     İnvestiya riskləri hansılardır? 1.spesifik rikk 2.inflyasiya nəzərə alinan 
3.qeyri – spesifik risk 4.inflyasiya nəzərə alinmayan risklər    
   2;4 
 1;3 
 1;2;3;4 
 Hec biri 
 1;2;3 
 
 
          
     184)      İnvestisiya siyasəti nədir?      
 İnvestisiya qoyuluşu ücün ölkə,region,şəhər səviyyəsində dövlət tərəfindən 
həyata keçirilən təşkilat 
 Məhsulu investisiya şəklində cıxış edən iqtisadiyyatın sahələrinin 
məcmusudur 
 Investisiya aktivliyinin artıran bir biri ilə əlaqəli məqsədlər kompleksidir 
 Hər konkret dövr ücün investiisyaların həcmi və qruluşunu müəyyən edir 
 Hec biri 
 
     
 
 
      185)     İnvestisya iqliminin cıxış parametrini xarakterizə edən göstəricilərə 
daxildir:   
    kapital axını və əks axın; 
 inflyasiyanın səviyyəsi; 



 faiz dərəcəsinin səviyyəsi 
 ÜDM-də yığımın səviyyəsi 
 Hamısı  
       
 
 
      186)     İnvestisiya iqlimi və riskləri hansı ekspert agentliklərində 
qiymətləndirilir?      
 “Moody’s” 
 “Standart and Poor” 
 IBCA 
 hec biri 
 Hamısı 
 
 
 
 
      187)     İnvestisiya mühitinin makroiqtisadi səviyyəsinə daxildir: 1.iqtisadi 
2.sosial 3.siyasi   
    1;2 
 2;3 
 1;3 
 Hec biri 
 Hamısı 
 
 
       188   İnvestisiya iqliminə təsir edən əsas iqtisadi amillər:   
   makroiqtisadi amillər 
 normativ-hüquqi amil 
 vergi sisteminin keyfiyyəti və vergi yükünün səviyyəsi 
 informasiya təminatı 
 Hamısı 
 
       
 
 
       189)    İnvestisiya kapitalı nədi?   
    real investisiya fəaliyyəti - əsas kapitala kapital qoyuluşu nəzərdə tutulur 
 makroiqtisadi xarakteristikaları nəzərə alır 
 investisiya fəaliyyəti nəticəsində ola biləcək itkilər 
 ölkə iqtisadiyyatının sruktur yenidənqurmasını təıin etmək 
 hec biri 
 
 
             190)   İnvestiisya mühiti asılıdır:      



 innovasiya siyasətidən 
 makroiqitsadi siyasətdən 
 investisiya siyasətindən 
 hamısı 
 hec biri 
 
 
        191)   İnvestisiya mühiti belə müəyyən olunur      
 investisiya iqlimi = investiisya potensialı – investisiya riskləri  
 investisiya iqlimi = investiisya potensialı + investisiya riskləri 
 investisiya iqlimi = investiisya potensialı ⁄ investisiya riskləri 
 investisiya iqlimi = investisiya riskləri ⁄ investiisya potensialı 
 investiisya potensialı = investisiya iqlimi – investisiya riskləri 
 
 
      192)     investisiya mühiti hansı səviyyədə reallaşa bilər?  
     iqtisadi və siyasi 
 sosial və ekoloji 
 mikro və makro 
 riskli və risksiz 
 hec biri 
 
      193)  İnvestisiya fəaliyyətini aktivləşdirir:   
   ÜDM artımı 
 mülayim inflyasiya templəri; 
 faiz dərəcəsinin azalması; 
 əhalinin yığımlarının artması; 
 Hamısı 
 
 
        194)  Yüksək inflyasiya tempi nəyə gətirib cıxarır? 1.amortizasiya yığımlarını 
dəyərdən düşməsinə; 2.investisiya imkanlarının məhdudlaşdırılmasına; 3. əhalinin 
yığımlarının artması;    
   1;2 
 1;3 
 1;2;3 
 3;2 
 Hec biri  
 
 
       195)   İnvestisiya iqliminə təsir edən əsas iqtisadi amillər:   
    makroiqtisadi amillər 
 normativ-hüquqi amil 
 vergi sisteminin keyfiyyəti və vergi yükünün səviyyəsi 
 informasiya təminatı 



 Hamısı 
       
   
       196)   İnvestiisya mühiti asılıdır:      
 innovasiya siyasətidən 
 makroiqitsadi siyasətdən 
 investisiya siyasətindən 
 hamısı 
 hec biri 
 
 
         
 
 
       197) İnvestisiya iqliminin qiymətləndirilməsi nəticəsində necə olur?     
 əlverişli və əlverişsiz 
 riskli və risksiz 
 real və qeyri-real 
 təbii və suni 
 hec biri 
 
 
          198)    İnvestisiya iqlimini qiymtləndirmək ücün hansı göstəricilərdən 
istifadə olunur? 1. İnvestisiya iqlimi 2.investisiya riskləri 3.investisiya aktivliyi    
   1;2 
 1;3 
 1;2;3 
 3;2 
 Hec biri 
 
       
 
      199)     İnvestisiya fəaliyyətini aktivləşdirir:   
   ÜDM artımı; 
 mülayim inflyasiya templəri 
 faiz dərəcəsinin azalması; 
 əhalinin yığımlarının artması; 
 Hamısı 
 
 
 
 
      200)     İnkişaf etməkdə olan ölkələri hansı qrupa bölmək olar? 1.adambaşına 
düşən ÜDM üzrə dünyanın qabaqcıl ölkələrinə yaxınlaşmağı məqsəd qoyan ölkələr 
2.inkişafda olan ölkələr 3.zəif inişaf edən ölkələr 4.inkişaf etmiş ölkələr    



   hamısı 
 1;2;4 
 heç biri 
 2;3;4 
 1;2;3 
 
 
       201)    Çində birinci mərhələ neçənci illəri əhtə edir ?      
 1994-1999 cu il 
 1995-2000 ci il 
 1990- cu ilə qədər 
 1992-2002 ci il 
 1991-1995 ci il 
 
 
      202)     Çində ikinci mərhələ neçənci illəri əhatə edir ?      
 1991-2000 ci illər 
 2010cu il 
 1995ci il 
 2002ci il 
 1992 ci il 
 
 
       203)    Çində birbaşa xarici investisiyaların həcmi nə qədərdir?   
    50 mlrd. dollar 
 10 mlrd. dollar 
 15 mlrd. dollar 
 20 mlrd. dollar 
 25 mlrd.dollar 
 
 
        204)   Çin birbaşa xarici investisiyaların həcminə görə dünyada neçənci yeri 
tutur?      
 1-ci yeri 
 4-cu yeri 
 5-ci yeri 
 6-ci yeri 
 2-ci yeri 
 
 
         205)  Çində əsas investisiyalar hara daxil olur ?  
     azad iqtisadi zonalara 
 xüsusi iqtisadi zonalara 
 qapalı iqtisadi zonalara 
 xarici ticarətə 



 kapital bazarına 
 
   206)        Birinci qrup ölkələrin strategiyasına xarakterikdir: 1.ÜDM-ə nisbətən 
investisiyaların payını əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq 2.müasir təhsil və elm 
sistemlərini yaratmaq 3.qabaqcıl ölkələrdən yüksək texnologiyları əldə etmək 
4.xarici texnologiyalar əsasında öz texnologiyalarını yaratmaq    
   Hamısı 
 1;2 
 3;4 
 heç biri 
 1;2:4 
 
 
      207)     İnkişafda olan ölkələrə xarakterikdir: 1.xammal,əmək tədarükçüsü rolu 
ilə kifayətlənmək 2.iqtisadiyyatın industrial sektorunun yaradılması 3.adambaşına 
ÜDM-in artımı 4.əhalinin həyat səviyyəsi və keyfiyyətinin artımı    
   1;2 
 1;2:4 
 Hamısı 
 heç biri 
 3;4 
 
 
      208)     Şərqi Asiya ölkələrinə aiddir: 1.dövlət xərclərinin aşağı olması 2.çox 
yüksək daxili və xarici investisiyalar 3.ÜDM-in cöx yüüksək artım templəri 
4.iqtisadiyyatın xarici bazarlarla istiqamətlənməsi    
   1;2;3 
 2:4 
 1;2 
 Hamısı 
 heç biri 
 
 
         209)  İnkişaf mərhələsindən asılı olaraq iki tam əks olan siyasət hansıdır ? 
1.bazar iqtisadiyyatının aktiv dövlət tənzimlənməsi 2.inzibati amirlik 
iqtisadiyyatının liberallşması 3.bazar iqtisadiyyatının passiv dövlət tənzimlənməsi     
 1 ;3 
 2 ;3 
 1 ; 2 
 heç biri 
 hamısı 
 
 
   210)       Aşağıdakılardan hansı adambaşına düşən ÜDM üzrə dünyanın qabaqcıl 
ölkələrinə yaxınlaşmağı məqsəd qoyan ölkələrə aiddir?      



 Fransa , Tyvan ,Çin 
 CAR ,Misir,Çili 
 Tayvan,Braziliya,Meksika,Çin 
 İtaliya,ABŞ,İspaniya 
 Misir, Fransa,İtaliya 
 
 
      211)     Çində birinci mərhələdə nə nəzərdə tutulmuşdu ? 1.əhalinin ərzaqla 
təmin edilməsi 2.əhalinin geyimlə təmin edilməsi 3.ÜDM –nin iki dəfə artırılması 
4. mikrosxemlərin istehsalı   
    1 ;2 
 2 ;3 
 3;4 
 1;4 
 Hamısı 
 
 
        212)   Çində ikinci mərhələdə nə nəzərdə tutulmuşdu ?     
 Məcmu milli məhsulun 3 dəfə artırılması 
 Xarici ticarətin liberallaşması 
 Kapital bazarının liberalaşması 
 Strateji sahələrin milliləşdirilməsi 
 İqtisadiyatda struktur dəyişikliklər proqramının qəbul edilməsi 
 
 

213) Avropa ölkələrinin investisiya strategiyası əsaslanır?      
 Yüksək kapital qoyuluşları 

 Sosial sferanın dəstəklənməsi 
 Dövlətin sosial xərclərinə  
 Digər ümumi xərclərə 
 Hamısı 
 
 
     214)      İrlandiyada dövlət subsidiyaları sistemindən istifadə edilir : 1.yeni 
txnologiyaların alınmasına 2.yeni məhsulların yaranması üçün tədqiqatlara 3.fəhlə 
və menecerlərin peşə ixtisas səviyyəsinin artırılmasına 4.əsas vəsaitlərin 
alınmasına      
 1 ;2 
 2 ;3 
 3;4 
 1 ;4 
 Hamısı 
 
 



     215)      Finlandiyada rəqabət qabiliyyətli postindustrial iqtisadiyyatın uğurla 
yaradılmasının əsas amilləri nədir?     
  onun bürokratiyasının aşağı səviyyədə korrupsiyaya uğraması 
 insan kapitalının ümumi səviyyəsinin yüksək olamsı 
 onun bürokratiyasının aşağı səviyyədə korrupsiyaya uğraması,insan 
kapitalının ümumi səviyyəsinin yüksək olamsı 
 vergi sistemində uğurlu siyasət 
 inflyasiyanın aşağı olması 
 
 
      216)     Ümumi gəlirdən vergilər ödəniləndən sonra qalan hissədir:     
 amortizasiya 
 təmiz gəlr 
 reqresiyya 
 analitik 
 koordinasiya 
 
 
      217)     Fiksasiya edilmiş gəlirə malik olan üzunmüddətli kredit maliyyə 
öhdəliklərdir:    
   istiqrazlar 
 qiymətli kağızlar 
 veksellər 
 obliqasiyalar 
 ceklər 
 
 
      218)     investisiya layihələrinin və proqramlarının planlaşdırılması necə 
məqsədlə aparılır?      
 5 
 7 
 4 
 11 
 3 
 
 
     219)      müəssisələrin uzun müddətli investisiya maliyyələşdirilməsi necə 
mənbədən ibarətdir?    
   4 
 6 
 3 
 8 
 5 
 
 



      220)     Müəssisənin investisiya fəaliyyətinin planlaşdırılmasında aşağıdakı 
məqsədlərə tabedir:     
  Müəssisələrin şəxsi vəsaitlərindən daha səmərəli istifadə edilməsi; 
 İnvestisiya fəaliyyətinin fasiləsiz maliyyələşdirilməsinin təmin edilməsi 
 Ayrı-ayrı layihələrin iqtisadi səmərəliliyinin qaldırılması 
 Fəaliyyətdə olan müəssisənin maliyyə dayanaqlılığının tımin edilməsi 
 Hamısı 
 
 
       221)    Müəssisənin daxili vasitlərinə daxildir:    
   Amortizasiya; 
 Gəlir ; 
 Sığorta fondlarında toplana vəsaitlər 
 Artıq aktivlərin satışından gələn vəsaitlər 
 Hamısı 
 
 
       222)   Kreditlərin maliyyələşməsinin hansı üstünlüklərə malikdir?      Onların 
şəxsi investisiya resurslarının həcmindən qat-qat çox olan miqdarda cəlb edilmə 
imkanları mövcuddur; 
 İnvestisiya fəaliyyətinin səmərəliliyinə xarici nəzarət daha yüksək səviyyədə 
həyata keçirilir və onun artırılması daxili ehtiyatlar hesabına reallaşdırılır; 
 Aksiyaların emissiyası, istiqrazların satışından fərqli olaraq, kredit vəsaitləri 
əhəmiyyətli dərəcədə daha qısa müddətdə əldə edilə bilərlər; 
 Uzunmüddətli kreditlər kiçik kompaniyaların maliyyə vəsaitlərinə olan 
tələbatını təmin edirlər; 
 Hamısı 
 
 
      223)     Adi aksiyyaların emitent ücün öhdəliklərinə daxildir: 1.divident ödənişi 
vacib deyil 2. dəqiq təyin edilmiş ödəniş müddəti yoxdur 3. əlverişli şəraitdə 
aksiyaların kursu artır   
    1;2 
 Hamısı 
 1;3 
 2;3 
 Hec biri 
 
 
     224)      İmtiyazlı səhmlərin emitent ücün catışmamazlılıqlarına daxildir: 
səhmlərin hərəkətinə nəzarət etmək çətindir. emissiya və aksiyaların 
yerləşdirilməsi ilə əlaqəli xərclərin dəyəri yüksəkdir. kredit maliyyələşməsindən 
daha bahalı kapital mənbəyidir     
  2;3 
 1;2 



 1;3 
 Hamısı 
 Hec biri 
 
 
    225)       İnvestisiya fəliyyətinin maliyyələşmə metodları hansılardır? 
Səhmləşdirmə Özünümaliyyələşdirmə Lizinq Amortizasiya   
    1;2;3 
 2;3;4 
 3;4 
 2;4 
 Hec biri 
 
 
        226)  Fond və maliyyə bazarlarının təşəkkülü və inkişafı şəraitində ən çox 
yayılmış metod:      
 Statik metod  
 Dinamik metod 
 Qarışıq maliyyələşmə metodu 
 Analiz metodu 
 Hec biri 
 

 
     227)      Qarışıq maliyyələşmə metodunun əsas problemi:    
   müxtəlif mənbələrdən cəlb edilmiş resursların quruluşunun 
optimallaşdırılması 
 layihənin və onun reallaşdığı müəssisənin maliyyə dayanıqlığının təmin 
edilməsi. 
 iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun çərçivədə investisiya məsrəflərinin 
minimallaşdırılması 
 hec biri 
 divident ödəmələrinin vaxtı uzadıla bilər. 
 
 
       228)   Kreditlərin investisiya məqsədlərinə xərclənməsinə aiddir:     
 qisamüddərlidirlər 
 uzunmüddətliirlər   
 ortamüdəətlidirlər 
 hamısı 
 hec biri 
 
 
       229)   Kreditlərin təsərufat məqsədlərinə xərclənməsinə aiddir:     
 qisamüddərlidirlər 
 uzunmüddətliirlər 



 ortamüdəətlidirlər 
 hamısı 
 hec biri 
 
 
         230)  Daxili vəsaitlər necə tənzimlənir?    
   amortizasiya 
 ğəlir 
 hamısı 
 siğorta fondlarinda toplanan  
 artıq aktivlərin satışından gələn vəsait 
 
 
       231)    Kapitalın cəlb edilməsi problemini hansı istiqamətlər üzrə tədqiq etmək 
olar? 1.Maliyyələşmənin mənbəyi 2.Maliyələşmənin metodları 3.Maliyyələşmənin 
üsulları 4.Maliyyələşmənin növləri      
 1;3 
 1;2 
 2;3;4 
 1;2;3 
 3;4 
 
 
     232)      Müəssisənin öz aktivlərinin uzunmüddətli investisiya 
maliyyəşdirilməsinin mənbələri hansılardır? 1.Daxili vəsaitlər 2.Müəssisəyə kənar 
vəsaitlər 3.Cəlb edilən vəsaitlər   
    1;2 
 1;3 
 2;3 
 Hec biri 
 Hamısı 
 
 
     233)      Müəssisənin xarici vasitlərinə daxildir: 1.bankların uzunmüddətli 
kreditləri 2.investisiya lizinqi 3.müəssisənin istiqrazlarının emissiyası 4.imtiyazlı 
və adi aksiyaların emissiyası      
 1;2 
 1;3 
 2;3;4 
 Hamısı 
 2;3 
 
 
      234)    Bank kreditləri necə istiqamətdə xərclənə bilər? 1.investisiya 
məqsədlərinə 2.təsarufat məqsədlərinə 3.kommersiya məqsədlərinə  



     1;3 
 1;2 
 1;2;3 
 Hec biri 
 2;3 
 
 
    235)      İmtiyazlı səhmlərin emitent ücün üstünlüklərə daxildir: 1.divident 
ödəmələrinin vaxtı uzadıla bilər. 2.bu növ aksiya sahiblərinin firmanın siyasətinə 
təsir etmə imkanları yoxdur 3.imtiyazlı aksiyalar – firmanın ən risksiz 
öhdəliklərindən biridir.      
 1;2 
 Hamısı 
 1;3 
 2;3 
 Hec biri 
 
 
     236)      Özünümaliyyələşdirmə:     
  tez həyata keçirilən və yüksək səmərəli layihələrin maliyyələşdirilməsi 
zamanı istifadə edilir. 
 öz vəsaitləri hesabına investisiyalaşmanın həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 
 iri miqyaslı layihələrin reallaşması üçün istifadə edilir 
 yüksək səmərəli layihələrin maliyyələşdirilməsi zamanı istifadə edilir 
 Hec biri 
 
 
    237)       Müəssisələrin genişləndirilməsi layihələr üçün hansı ödəmə sxemi 
mövcuddur? 1.Bərabər paylarla əsas borcun ödənilməsi 2.Barabər paylarla 
faizlərin müəyyən müddət ərzində ödənilməsi 3.Barabər paylarla borcun əsas 
məbləğinin müəyyən dövrlər ərzində ödənilməsi      
 1;2 
 1;3 
 Hamısı 
 2;3 
 Hec biri 
 
 
 
       238)    AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası Proqramının layihəsi kim 
tətərindən hazırlanıb?      
 Milli Elmlər Akademiyası 
 Statistika komitəsi 
 Maliyyə nazirliyi 
 Milli Məclis 



 Hec biri 
 
 
          239) .”Xarici investisiya fəaliyyəti haqqında” qanun nə vaxt qəbul olunub?     
 1994 ci i 
 1999 ci il 
 2000 ci il 
 1992 ci il 
 1993 ci il 
 
 
      240)     ”İnvestisiya fəaliyyətinin qorunması haqqında” qanun nə vaxt qəbul 
olunub?    
   1994 ci il 
 2000 ci il 
 2001 ci i 
 1995 ci il 
 1993 ci il 
 
 
        241)   Neçə səviyyə üzrə investisiya mühitini differensiallaşddırmaq 
zəruridir?      
 2 
 4 
 3 
 investisiya mühitini differensiallaşdırmaq mümkün deyil 
 5 
 
 
    242)       Bələdiyyələr səviyyəsində investisiya neçə mühitə tabeli xarakter 
daşıyır?     
  3 
 5 
 2 
 6 
 1 
 
 
      243)     İnvestisiya potrnsialı artımının necə strategiyasını fərqləndirmək olar?     
 2 
 3  
 4 
 6 
 5 
 



 
 
       244)    AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası proqramının əsas vəzifələri:     
 Milli innovasiya sisteminin yaradılması 
 Yüksək texnologiyalı ixrac-idxal sahələrin inkişafı 
 İqtisadi və energetik təhlükəsizliyin təmin olunması 
 Əhalinin intelektual və yaradıcı aktivliyinin artırılması 
 Hamısı 
 
 
    245)       Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı hansı 
vəzifələrin həyata kecirilməsinə yönəldilib?     
  Elm və təhsilin inteqrasiyası 
 Milli innovasiya sisteminin formalaşması 
 Hamısı 
 Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaçlığın inkişaf etdirilməsi 
 Elm və texnologiya sahəsində yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması 
 
 
      246)     ”Xarici investisiya fəaliyyəti haqqında”qanunun birinci maddəsi necə 
adlanır?      
 “Qarışıq müddəlar 
 “Əsas müddəlar 
 “Normativ hüquqi 
 “Ümumi müddəlar 
 Hec biri 
 
 

247) .”İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” qanunun ümumi müddəlar adlı 
fəslində nə əks olunub?       

       Investisiya anlayışı 
 Investisiya fəaliyyəti 
 Investiya fəaliyyətinin obyektləri 
 Investisiya fəaliyyətinin subyektləri 
 Hamısı 
 
 
   248)        İnvestisiya potensialının təkrar qiymətləndirilməsinə aiddir:  
     təbii iqlim şəraitinin qiymətləndirilməsi 
 təbii resursların qiymətlındirilməsi 
 istehsal olunan məhsulların satış bazalarına yaxınlığı 
 normativ qanunvericilik bazasının qiymətləndirilməsi 
 sosial-əmək potensialı 
 
 



    249)       Yerli hakimiyyət orqanları vergilərin bir hissəsini ödəyirlər:     
  yerli idarəetmə orqanlarina 
 icra hakimiyyətinə 
 bələdiyyələrə 
 yerli büdcələrə 
 dövlət büdcəsinə 
 
 
       250)    AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası proqramında nəzərdə tutulur:     
 Innovasiya sahəsində rəqəbətin gücləndirilməsi; 
 Elmi-texniki məhsullar bazarının yaranması 
 MİS tərkib hissələrinin və institusional strukturlarinın yaradılması 
 Iqtisadiyyatın real sektorunun innovasiyalara tələbinin üdənilməsi 
 Hamısı 
 
 
     251)      AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası proqramının strateji məqəsdi: 1. 
əhalinin həyat keyfiyətinin yaxşılaşdırılması; 2. innovasiya iqtisadiyyatının 
yaradılması; 3. iqtisadiyyatın dayanaqlı sosial-iqtisadi inkışafının təmin edilməsi; 
4. maliyyə sisteminə nəzarət edilməsi;    
   1;2 
 2;4 
 2;3 
 1;2;3 
 2;3;4 
 
 
   252)        AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası proqramın hüquqi təminatı üçün 
aşağıdakılar nəzərdə tutulub? 1. normativ hüquqi bazanın yaradılması; 2. mövcud 
hüquqi bazaya nəzarət edilməsi; 3. mövcud hüquqi bazaya əlavələrin edilməsi; 4. 
normativ-hüquqi bazaya dəyişikliklərin edilməsi;      
 1;2 
 2;3 
 1;3;4 
 1;2;3;4 
 Hec biri 
 
 
      253)     ”Xarici investisiya fəaliyyəti haqqında”qanunun birinci maddəsində 
nəzərdə tutulur:    
   Xarici investor kimi hansı subyektlər cıxış edə bilər 
 Xarici investisiya üçün dövlət təmnatları əks olunub 
 Xarici investisiya qoymuş müəssisələrin yaradılması 
 Xarici investorların dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrinin qiymətli kağızlar 
əldə edilməsi 



 Hec biri 
 
 

254) ”Xarici investisiya fəaliyyəti haqqında”qanunun üçüncü maddəsində 
nəzərdə tutulur:    

   Xarici investor kimi hansı subyektlər cıxış edə bilər 
 Xarici investisiya üçün dövlət təminatları əks olunub 
 Xarici investorların dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrinin üiymətli kağızlar  
 Xarici investisiya qoyulmuş müəssisələrin yaradılması 
 Hec biri 
 
 
       255)    ”Xarici investisiya fəaliyyəti haqqında”qanunun ikinci maddəsində 
nəzərdə tutulur:   
    Xarici investor kimi hansı subyektlər cıxış edə bilər 
 Xarici investisiya üçün dövlət təminatları əks olunub 
 Xarici investorların dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrinin üiymətli kağızlar  
 Xarici investisiya qoyulmuş müəssisələrin yaradılması 
 Hec biri 
 
 

256)”Xarici investisiya fəaliyyəti haqqında”qanunun dördüncü maddəsində 
nəzərdə tutulur    
   Xarici investor kimi hansı subyektlər cıxış edə bilər 

 Xarici investisiya üçün dövlət təminatları əks olunub 
 Xarici investorların dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrinin üiymətli kağızlar  
 Xarici investisiya qoyulmuş müəssisələrin yaradılması 
 Hec biri 
 
 
    257)       İnvestisiya resurslarının kəmiyyət və keyfiyyətinin icmal 
qiymətləndirilməsini ifadə edir:    
   investisiya riskləri 
 investisiya amilləri və investisiya vasitələri 
 investisiya cəlbediciliyi və qeyri-cəlbediciliyi amillərinin məcmusu 
 investisiya vəsaitlərinin kəmiyyət ölçüsünün məcmusu 
 investisiya cəlbediciliyi və rəqabətqabilliyyətliliyinin məcmusu 
 
 
     258)      İnvestisiya potensialının ilkin amillərinin qiymətləndirilməsinə aiddir:     
 Azərbaycan respublikasının normativ qanunvericilik bazasının 
qiymətləndirilməsi 
 Region müəssisələri tərəfindən istehsal olunan məhsulların satış bazalarına 
yaxınlığı 
 sosial əmək potensialı 



 regionun normativ qanunvericilik bazasının qiymətləndirilməsi 
 inzibati ərazi vahidlərinin qiymətləndirilməsi 
 
 
   259)        İnfrastruktur potensialını qiymətləndirən gösterici kimi nəzərdən 
keçirmək olar:     
  ev təsərrüfatları 
 dəmiryol inhisarı 
 nəqliyyat-kommunikasiya şəbəkəsi 
 aparıcı investisiya sahələri 
 nəqliyyat yollarının uzunluğu 
 
 
        260)   Maliyyə potensialı göstəricisi büdcənin hansı hissəsi ilə müəyyən 
edilir?      xərc hissəsi ilə 
 yüksək profisitlə 
 gəlir hissəsi ilə 
 aşagı defisitlə 
 kəsr hissəsi ilə 
 
 
      261)     İnvestisiya potensialının region səviyyəsi nə zaman daha da genişlənir?     
 investisiya qoyuluşlarının regionlar üzrə həcmi artdıqca 
 institusional və innovasiya potensiallarını qiymətləndirdikcə 
 regionlar üzrə investisiya təhlili aparıldıqca 
 institusional idarəetmədə investisiya cəlbediciliyi artdıqca 
 regionlar üzrə investisiya cəlbediciliyi artdıqca 
 
262)           Fond bazarı dünya və milli iqtisadiyyatda neçə vacib funksiyanı yerinə 
yetirir ?     
  3 
 4 
 2 
 5 
 9 
 
 
    263)       Fond bazarının yerinə yetirdiyi birinci funksiya      
 informasiya funksiyasıdır  
 istehsalın genişləndirilməsinə yönəlir 
 səmərəli iqtisadiyyatın formalaşmasına təsir edir 
 resurs informasiyasıdır 
 qiymət və maliyyə risklərinin siöortalanması 
 
 



   264)        Fond bazarının yerinə yetirdiyi ikinci funksiya      
 fond bazarı vasitəsilə pul resursları toplanır 
 səmərəli iqtisadiyyatın formalaşmasına təsir edir 
 Onun vasitəsilə investorlar iqtisadi konyukturadan xəbərdar olurlar 
 istehsalın genişlənməsinə yonəldilir 
 qiymət və maliyyə riskləri sigortalanir 
 
 
     265)      Fond bazarının yerinə yetirdiyi üçüncü funksiya      
 onun vasitəsilə pul resursları toplanır 
 səmərəli iqtisadiyyatın formalaşmasına təsir edir 
 informasiya funksiyasıdır 
 kapital qoymaq istiqamətlərini müəyyən edirlər 
 istehsalın genişləndirilməsinə yönəldilir 
 
 
      266)    Fond bazarının yerinə yetirdiyi dördüncü funksiya     
  informasiya funksiyasıdır  
 bazarın tələb olunan seqmentinə yönəldilir 
 fond bazarı vasitəsilə pul resursları toplanır 
 qiymət və maliyyə risklərinin siğortalanması 
 kapital qoymaq istiqamətlərini müəyyən edir 
 
 
        267) Ərazi meyarlarına gorə fond birjası bölünür      
 kassa 
 beynəlxalq 
 şirkətlərin qiymətli kağizlarıdır 
 səhm bazarı 
 uzunmüddətli qqiymətli kağızlar 
 
 
       268)    Fond bazarında inhisarçı qiymətin olmasının qarşısını alır:     
 tənzimləmə mexanizmi 
 tənzimləmə formaları 
 tənzimləmə sistemi 
 tənzimləmə orqanları 
 tənzimləmə fəaliyyəti 
 
 
        269)   Fond bazarının tənzimlənməsinin 2-ci istiqamətinə aiddir     
 lisenziya və nəzarətin həyata kecirilməsi 
 ictimai rəy vasitəsilə fond bazarının tənzimlənməsi 
 özünə nəzarət prosesi vasitəsilə özü-özünü tənzimləməsi 
 peşəkar vasitəçilərin seçilməsi 



 norma və qanunlara riayət olunması 
 
 
    270)      Fond bazarının iştirakçılarının-peşəkar vasitəçilərinin seçilməsi 
tənzimlənmənin neçənci istiqamətinə aiddir?    
   2-ci 
 1-ci 
 4-cü 
 5-ci 
 3-cü 
 
 
      271)  Fond bazarının tənzimlənməsinin 2-ci metoduna aiddir     
  funksional tənzimləmə 
 maliyyə tənzimlənməsi 
 institusional tənzimləmə 
 anti-böhranlı tənzimləmə 
 özünü tənzimləmə 
 
  
       272)    Fond bazarının tənzimlənməsinin 6-cı metoduna aiddir    
   antiinhisar tənzimləmə 
 maliyyə metodu 
 kollektiv investorların tənzimlənməsi 
 funksional tənzimləmə 
 institusional tənzimləmə 
 
 
       273)    Fond bazarında rəqabətin artırılmasına istiqamətlənən metod hansıdır?     
 özünü tənzimləmə 
 antiinhisar tənzimləmə 
 maliyyə tənzimlənməsi 
 anti-böhranlı tənzimləmə 
 texniki tənzimləmə 
 
 
      274)    Asiyanın aparıcı fond birjaları hansılardır?      
 Seul,Honkonq 
 Tokio,Frankfurt 
 NASDAQ ,AMEX 
 NYMEX,NASDAQ 
 SEUL,AMEX 
 
 



        275)   Asiya regionu dünya iqtisadiyyatının və səhm alqı-satqısının nə qədər 
hissəsini təşkil edir?      
 1/2 
 2/5 
 1/4 
 1/3 
 1/5 
 
 
 
 
       276)  Risk nədir?       
            səmərəliliyin artırılması 
 gələcək dövrə qeyri-əminlik 
 bərabərliyin təmin edilməsi 
 makroiqtisadi sabitliyin stimullaşdırılması 
 antiinhisar tənzimləməni həyata keçirilməsi 
 
 
       277)    Risk vəziyyətində necə şərt olmalıdır?       
           5 
 3 
 2 
 4 
 6 
 
 
       278)  Yaranma səbəblərinə görə risklər hansılardır?      
 daxili və xarici  
 müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik 
 hec biri 
 ümumi və xususi 
 iqtisadi və sosial 
 
 
         279)  Xarici risklərə aiddir      
 siyasi, 
 ekoloji 
 sosial, 
 hamısı 
 iqtisadi 
 
 
        280)   Risklərin qiymətləndirilməsi hansı üsulla aparilir?     
  ekspert üsulu 



 xərclərin münasibliyinin təhlili 
 hamısı 
 analogiya metodu 
 hec biri 
 
 
     281)      Risklərin idarə edilməsi sistemi nəzərədə tutur      
 risklərin identifikasiya və lokallaşdırılması 
 risklərin təhlili və qiymətləndirilməsi 
 risklərin aradan qaldırılması və minimum səviyyə endirilməsi 
 hamısı 
 risklərin monitorinqi  
 
 
        282)   Riskin aradan qaldırılması hansı mərhələdən ibarətdir?   
    hamısı 
 riskin qəbil oluna biləcək səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 
 riskin azaldılması və artırılması  
 risklərin azaldılması və artırılması üsullarının seçilməsi 
 risklərin azaldılması və artırılması üsullarınin seçilməsinin məqsədə uyğun 
olmasının qiymətləndirilməsi 
 
 
      283)    Risk və gözlənilən gəlir arasında qarşılıqlı əlaqə     
  risk səviyyəsi nə qədər çox olarsa, gəlirlik səviyyəsi o qədər yüksək 
 risk səviyyəsi nə qədər az olarsa, gəlirlik səviyyəsi o qədər yüksək 
 risk səviyyəsi nə qədər çox olarsa, gəlirlik səviyyəsi o qədər aşağı 
 hec biri 
 hamısı 
 
 
     284)  Xarici mühitin dinamikliyi nədir?      
 şirkətlərin mövcudluğu və onların bir-birinə təsirini nəzərdə tutur 
 hamısı 
 risklərin idarə etmə sistemi onun dəyişilməsinə müvafiq dəyişməlidir 
 müasir iqtisadiyyatda bir-biri ilə müxtəlif iqtisadi əlaqələrlə bağlı şirkətlərin 
mövcudluğudur 
 hec biri 
 
 
      285) Dövlət tənzimlənməsi ilə bağlı risklərə aiddir      
 investisiya fəaliyyətini məhdudlaşdıran inzibati dəyişikliklər 
 iqtisadi normativlərin 
 vergi normasının 
 hamısı 



 faiz dərəcəsinin dəyişdirilməsi 
 
 
    286)      Risk vəziyyətində hansı şərt olmalıdır? 1.qeyri-müəyyənlik 
2.alternativin seçilməsi zərurəti 3.mövcud olan alternativlərin ehtimalını 
qiymətləndirmək imkanı 4.müəyyənlik     
  1,2,3 
 2,3,4 
 1,2,4 
 hamısı 
 1,4 
             
            
      287)     Maliyyə riski nədir?     
  biznesin maliyyə təminatı və maliyyə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi ilə 
bağlı risklərdir 
 bazarda istehsal amillərinin qiymətlərin dəyişməsi, tələb və təklifin qeyri-
müəyyənliklə bağlı risklərdir 
 iqtisadiyyatda inflyasiya templərinin yüksək olması nəticəsində yaranan 
riskdir. 
 xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan investorlar üçün daha təhlükəlidir 
 investisiya kompaniyaları və trast xidmətləri göstərən şirkətlər aiddir 
 
 
         288) İnflyasiya riskləri nədir?       
biznesin maliyyə təminatı və maliyyə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi ilə bağlı 
risklərdir 
 bazarda istehsal amillərinin qiymətlərin dəyişməsi, tələb və təklifin qeyri-
müəyyənliklə bağlı risklərdir 
 iqtisadiyyatda inflyasiya templərinin yüksək olması nəticəsində yaranan 
riskdir 
 xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan investorlar üçün daha təhlükəlidir 
 investisiya kompaniyaları və trast xidmətləri göstərən şirkətlər aiddir 
 
 
        289)  Valyuta riski nədir?      
 biznesin maliyyə təminatı və maliyyə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi ilə 
bağlı risklərdir 
 bazarda istehsal amillərinin qiymətlərin dəyişməsi, tələb və təklifin qeyri-
müəyyənliklə bağlı risklərdir 
 iqtisadiyyatda inflyasiya templərinin yüksək olması nəticəsində yaranan 
riskdir 
 xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan investorlar üçün daha təhlükəlidir 
 investisiya kompaniyaları və trast xidmətləri göstərən şirkətlər aiddir 
 



 
       
      290)    Likvidlik risklər nədir?      
 carı öhdəlikləri yerinə yetirmək məqsədi ilə qiymətli kağızlar real pul 
vəsaitinə çevrilməsi nəticəsində baş verən maliyyə itkiləridir 
 kredit sazişinin şərtlərinin yerinə yetirilməməsi nəticəsində kreditin 
məbləğinin qaytarılmamağıdır 
 resursların itirilməsi investisiya layihəsinin həyata keçirilməsi vaxtını uzanır 
 müəyyən qədər bazar riski ilə əlaqəlidir,hazır məhsulun alınıb satılması 
zamanı yaranır 
 iqtisadiyyatda inflyasiya templərinin yüksək olması nəticəsində yaranan 
riskdir 
            
  
 
     291)     Beynəlxalq Valyuta Fondunu əsas vəzifələri hansılardır?     
 tövsiyələrin işlənib hazırlanması 
 ölkələr arası valyuta tənzimlənməsi 
 bank sisteminin sabitləşdirilməsində iştirak 
 hamısı 
 hec biri 
 
 
       292)    Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı nə vaxt yaradılıb? 
      1990 
 1996 
 1998 
 1993 
 1991 
 
 
    293)       İslam İnkişaf Bankının digər banklardan fərqli cəhəti nədir? 
      ən geniş profillidir 
 sələmə pul vermir 
 miqyasi daha böyükdür 
 ənyüksək faizli kredit verir 
 ən çox məbləğdə krediti verir 
       
      294)     Xarici investisiyalar əsasən reallaşa bilər? 1. maddi-texniki vasitələr 2. 
pul 3. intellektual mülkiyyət    
   1;2 
 Heç biri 
 2;3 
 1;3 
 Hamısı 



 
 
     295)   Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının məqsədləri       
əməkdaşlığın inkişafı 
 mürəkkəb vəziyyətlərinin sabitləşməsi 
 dünya iqtisadiyyatında olan ziddiyyətlərin aradan qaldırılması 
 heç biri 
 hamısı 
 
 
       296)  İnkişaf edən ölkələrin hökuməti tərəfindən investisiya potensialının 
artırılması strategiyasında hansı vəzifən həli tələb olunur?     
  inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə daha yüksək iqtisadi artın templərini 
təmin etmək 
 iqtisadi strukturun modernləşdirilməsi 
 sosial problemlərinin həll, əhalinin həyat səviyyəsinin artırılmasını təmin 
etmək 
 milli iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsi və coğrafi mövqeyinə yaxın ölkələrlə 
müqayisədə daha cəlbedici olmasını təmin etmək 
 hamısı 
 
 
               297)    Birbaşa xarici investisiyalar    
  bilavasitə iqtisadiyyatın hansı sa sahəsinə yönəlir 
 insan kapitalına qoyulan investisiyalar 
 portfelin özəyinin idarə olunması 
 maksimal dərəcədə tez olaraq azgəlirli qiymətli kağızlardan azad olma 
 İlkin qoyulan vəsaitlərin qorunub saxlanılması 
 
 
      298)     Birbaşa xarici investisiyaların inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün 
əhəmiyyəti:      
 Müasir texnika və texnologiya, sahibkarlıq ənənələri, işgüzar etika və 
davranışı idxal olunur ki, bu da ölkəni zənginləşdirir. 
 Heç bir əhəmiyyəti yoxdur 
 Ölkəni iqtisadi cəhətdən həmin dövlətdən asılı vəziyyətə salır 
 Ölkədə siaysi sabitliyi pozur 
 Daxili investisiyaları məhdudlaşdırır 
 
 
      299)     Xarici portfel investisiyalar hansılardır? 1.Strateji 2.Möhtəkir 
3.Obytektiv 4.Subyektiv     
  1;2;3 
 1;3;4 
 2;3;4 



 1;2;4 
 1;2 
 
 
      
 
 
        300  İnvestisiya resurslarımın cəlb edilməsi uğrunda rəqabət üstünlüklərini 
təmin edən amillər hansılardır? 1. siyasi, 2. mikroiqtisadi 3. makroiqtisadi 4. 
infrastruktur 5.adət ənənələr 6.psixoloji      
 1;2;3;4 
 1;3;6 
 1;5;6 
 1;4;6 
 1;5;6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


