Test: AAA_0723#01#Q15#01 (qaralama)(kohne)
Fenn: 0723 Beynәlxalq investisiyalar
Sual sayi: 500
1) Sual:İnvestisiya qoyuluşu dedikdә nә başa düşülür?
A) Әsas vәsait qoyuluşları başa düşülür
B) Pul gәlirlәri, mәqsәdli bank vәsaitlәri, paylar digәr iqymәtli kağızlar, digәr әmlak vә әmlak
hüquqları vә müsbәt iqtisadi sosial nәticәlәrә nail olmaq mәqsәdlәri başa düşülür
C) Dövriyyә fondunun yaradılmasına yönәldilәn vәsaitlәr başa düşülür
D) Maliyyә aktivlәrinin artırılması
E) Әsas kapitalın tәkrar istehsalı
2) Sual:Vasitәli investisiya nәdir?
A) Dövriyyә fondunun yaradılmasına yönәldilәn vәsaitlәrdir
B) Әsas vәsait qoyuluşudur
C) Xarici qiymәtli kağıza qoyulan kapitaldır
D) Pul gәlirlәri, mәqsәdli bank vәsaitlәri, paylar digәr iqymәtli kağızlar, digәr әmlak vә Bilәvasitә
maddi obyektә qoyulan investisiyadır
E) İnvestisiya fondu vә maliyyә vasitәçisinin movcudluğu ilә xarakterizә olunan investisiyaya deyilir
3) Sual:Birbaşa investisiya nәdir?
A) Pul gәlirlәri, mәqsәdli bank vәsaitlәri, paylar digәr iqymәtli kağızlar, digәr әmlak vә Bilәvasitә
maddi obyektә qoyulan investisiyadır
B) İnvestisiya fondu vә maliyyә vasitәçisinin movcudluğu ilә xarakterizә olunan investisiyaya deyilir
C) Xarici qiymәtli kağıza qoyulan kapitaldır
D) Әsas vәsait qoyuluşudur
E) Dövriyyә fondunun yaradılmasına yönәldilәn vәsaitlәrdir
4) Sual:İnvestisiya qoyuluşları xarakterinә görә neçә yerә bölünür vә hansılardır?
A) Vastәli
B) Vasitәsiz
C) Birbaşa vә vasitәli
D) Birbaşa
E) Vasitәli vә vasitәsiz
5) Sual:İnvestisiya ehtiyatları üzәrindә mülk formaları hansılardır?
A) Xüsusi, dövlәt, xarici, birgә investsisyalar
B) Dövlәt
C) Xüsusi
D) Dövlәt, xüsusi
E) Xarici, birgә
6) Sual:Makro iqtisadiyyatda investisiya kimi qәbul edilir?
A) Cari ildә istehsal olunmuş vә istehlak edilmiş әmtәә material qiymәtlәri
B) Yeni kapitalın istehsalının maddi әşya elementlәrinin yaradılması

C) Real maliiyә aktivlәrinin әldә edilmәsi
D) Qeyrireal maliyyә aktivlәrinin әldә edilmәsi
E) Mәhsul istehsalına çәkilәn xәrclәr
7) Sual:әsaslı vәsait dedikdә nә başa düşüşlür?
A) Real vә maliyyә aktivlәrinin әldә edilmәsi
B) Pul gәlirlәri, mәqsәdli bank vәsaitlәri, paylar, sәhmlәr, digәr qiymәtli kağızlar
C) Maliyyә aktivlәrinin әldә edilmәsi
D) Real aktivlәrin әldә edilmәsi
E) İstehsal edilmiş material qiymәtlәri
8) Sual:Mikro iqtisadiyyatda investisiya nәdir?
A) Yeni kapitalın istehsalında maddi әşya elementlәrinin yaradılması
B) Fabrik, zavod, yaşayış binalarının tikilmәsi, yeni masşın vә avadanlıqların alınması
C) Şәxsi amilin lazımi bacarıq vә vәrdişlәrә yiyәlәnmәsinә vәsair sәrfi
D) Cari ildә istehsal edilmiş lakin istehlak olunmamış әmtәә material qiymәtlәri
E) Ümumi xәrclәrin tәrkib elementlәrindәn biri kimi qoyuluşu
9) Sual:İnvestisiya ilә әsaslı vәsait qoyuluşları arasındakı fәrq?
A) Hәr ikisi eyni yönümlüdür
B) әsaslı vәsait qoyuluşu anlayışsı investisiya anlayışından daha geniş bir mәhfumdur
C) Hәr ikisi eyni çәrçivәdә oxşar anlayişlardır, tәk fәrqlәri makro vә mikro iqtsiadiyyatda
istifadәsidir
D) İnvestisiya anlayışı daha geniş bir mәhfumdur, әsaslı vәsait qoyuluşu investisiyanın tәrkib
hissәsidir
E) İnvestisiya anlayışı daha qısa, әsaslı vәsait isә daha geniş mәhfumdur
10) Sual:Maliyyә investisiyaları hansılardır?
A) İstehsala qoyuluşlar
B) Qiymәtli kağızlara, bank depozitlәrinә vә sertifikatlara qoyuluşlar
C) Şirkәtlәrin inkişafına qoyuluşlar
D) Kәnd tәsәrrüfatına qoyulşlar
E) Tәhsil sahәsinә qoyuluşlar
11) Sual:Real investisiyalar hansılardır?
A) Öz istehsalının sәmәrәliyinin yuksәldilmәsinә, istifadәnin genişlәnmәsinә, şәxsi vә xüsusi
istifadәnin yaradılmasına, yeni texnologiyanın tәtbiqinә, dövlәt sifarişini vә digәr sifarişçinin
sifarişinin yerinә yetirilmәsi mәqsәdilә qeyrişәxsi istehsala qoyulan investisiyalardır
B) Әsaslı vәsait qoyuluşlarıdır
C) Pul gәlirlәri, mәqsәdli bank vәsaitlәri, paylar digәr iqymәtli kağızlar, digәr әmlak vә Bilәvasitә
maddi obyektә qoyulan investisiyadır
D) İnvestisiya fondu vә maliyyә vasitәçisinin movcudluğu ilә xarakterizә olunan investisiyaya deyilir
E) Xarici qiymәtli kağıza qoyulan kapitaldır
12) Sual:Dövlәtin investisiya siyasәtinin әsas mәqsәdi nәdir?
A) Elmi texniki nailiyyәtlәrin hesabına әsas fondların yenilәşdirilmәsi vәistehsalın yenidәm

keçirilmәsidir
B) Dövlәtә gәlәn xarici investorların artırılması
C) İnvestorlar üçün daha yaxşı şәraitin qurulması
D) Әhali üçün daha yaxşı şәraitin qurulması
E) Dövlәt büdcәsinin artırılması
13) Sual:Respublikamıza investisiya axıb gәlmәsinin başlıca sәbәbi hansıdır?
A) İnvestorların bu әmәliyyatlardan lazımi mәnfәәti әldә etmәsi
B) Respublikanın bu әmәliyyatlardan lazımi mәnfәәti әldә etmәsi
C) İEOÖolduğuna görә
D) Hәm bizim , hәm dә investorların xeyir qazanması
E) İEÖolduğuna görә
14) Sual:Hansı obyektlәrә investisiya qoyuluşu qadağandır?
A) Turizm
B) Tәsәrrüfat
C) Elm
D) Ekoloji, sanitariya vә gigiyena
E) Texnologiya
15) Sual:Ölkәdә investisiya qoyuluşları üçün әsas hansı obyektlәri seçmәk olar?
A) Bütün istehsal vә sosial sahәlәr
B) Ekolji
C) Sanitariya
D) Gigiyena
E) Sanitariya vә ekoloji
16) Sual:Sәmәrәli investisiya siyasәtinin hәyata keçirilmәsindә nә әsas rol oynayır?
A) Formalar
B) Növlәr
C) Bölmәlәr
D) Vasitәlәr
E) Obyekt vә subyektlәr
17) Sual:Xarici investisiyalarin cәlb olunmasında әsas tәlәbat nәyәdir?
A) Әhalinin vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasına
B) Şirkәtlәrin inkişafına
C) Dövlәtin siyasi sabitliyinin olmasına
D) Tәsәrrüfatın inkişafına
E) Texnika vә texnologiyanın inkişafına
18) Sual:İnvestisiyaların hәcminin әksәr hissәsi hansı ölkәlәrәin payına düşür?
A) Avropa ölkәlәrinin payına
B) İEÖlәrin payına
C) İEOÖlәrin payına

D) Asiya ölkәlәrinin payına
E) Amerika ölkәlәrinin payına
19) Sual:İnvestorlar kimlәr hesab edilir?
A) Ölkәlәr
B) İnvestisiya obyektlәrinә cәlb edilәn maliyyә, maddi vә intelektual sәrvәtlәrin istifadә olunmasına
yönәlmәsi üçün müvafiq qәrar qәbul edәn vә hәmin qәrarlara tam әmәl edilmәsini tәmin edәn
subyektlәrә deyilir
C) Şirkәtlәr
D) TMKlar
E) İstehsalın yaxşılaşdırılmasına çalışan obyektlәr
20) Sual:Cәmiyyәtdә investisiya qoyuluşlarının obyektlәri nә ilә müәyyәn edilir?
A) İctimai iqtisadi sosial vәzifәlәrdәn asılı olaraq müәyyәn edlilir
B) Siyasi vәzifәlәrәdәn asılı olaraq müәyyәn edilir
C) İctimai vәzifәlәrdәn asılı olaraq müәyyәn edilir
D) İqtisadi vәzifәlәrdәn asılı olaraq müәyyәn edilir
E) Sosial vәzifәlәrdәn asılı olaraq müәyyәn edilir
21) Sual:әsaslı vәsait qoyuluşu prosesi hansi müddәti әhatә edir?
A) Hәrәkәtin vә xәrcin hәyata keçirilmәsi vaxtından onun qaytarilmasına qәdәr
B) Layihәlәrdәn vә tikinti mәntәqәlәrindәn başlıca obyektin istismara verilmәsi
C) İstehsal vә sosial sahәlәrә elmi texniki tәrәqinin inkişafının 0dan maksimum sәviyyәsinә
çatmasına qәdәr
D) İlkin qoyulan investisiyadan alınan gәlirin investisiyalara çatmasına qәdәr
E) Şirkәtin iflasına qәdәr olan müddәti
22) Sual:İnnovasiya fәaliyyәti dedikdә nә nәzәrdә tutulur?
A) Qısa müddәtli elmi tәrәqqi şәraiti, iqtisadiyyatda baş verә bilәck dәyişikliklәr
B) Ölkәdә fundamental tәdqiqat işlәrinin maliyyәsi
C) İnvestisiya qoyuluşlarının vә bütün proseslәrin mәcmusu
D) Qeyrielmi proqnozların hәyata keçirilmәsi
E) Kәnd tәsәrrüfatı vә aqrar sәnayedә baş verә bilәcәk dәyişikliklәr
23) Sual:İnvestisiya qoyuluşlarinda hansı obyektlәr vә subyektlәr iştirak edә bilәr?
A) Müәssisәlәr vә şirkәtlәr
B) Tәşkilatlar vә fiziki şәxslәr
C) Qeyridövlәt tәşkilatları
D) Dövlәt tәşkilatları
E) Xarici şirkәtlәr
24) Sual:İnvestisiya siyasәtinin әn mühüm vәzifәsi hansıdır?
A) Mövcud ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә etmәklә vәsaitin ETTnin sürәtlәndirilmәsini tәmin edәn
sahәlәrin xeyrinә yenidәn bölüşdürülmәsi
B) İqtdisadi strukturunun tәkmillәşmәsindә әhәmiiyyәtli keyfiyyәt dәyişikliklәrinin keçirilmәsi

C) İstehsalın tәkmillәşmәsi
D) İqtisadi tarazılığın aradan qaldırılması
E) İstehlakın tәkmillәşmәsi
25) Sual:Dövlәt investisiya tәnzimlәnmәsindә hansı mexanizmdәn istifadә etmәlidir?
A) Sosial mexanizmdәn
B) Siyasi mexanizmdәn
C) Mәdәni mexanizmdәn
D) İqtisadi mexanizmdәn
E) Hәm iqtisadi hәm dә siyasi
26) Sual:Risk vә qeyrimüәyyәnlik nә ilә bağlıdır?
A) Risk vә qeyrimüәyyәnlik nә ilә bağlıdır?
B) İstehsal sahәlәrinin müәyyәnlәşmәsi ilә
C) İstehlak sahәlәrinin müәyyәnlәşmәsi ilә
D) Şirkәtlәrin inkişafı ilә
E) Gәlәcәyin qeyrimüәyyәn vә riskin sәviyyәsi vә onun güc mәrkәzlәrinin müәyyәnlәşmәsi ilә
bağlıdır
27) Sual:Rәsmi kapital nә demәkdir?
A) Hökumәtin vә ya hökumәtlәr arası tәşkilatlrın qәrarlarına әasasәn xaricә köçürülәn vә ölkәyә
qәbul edilәn büdcә vәsaitlәri
B) Şirkәtlәrin vәsaitlәri
C) Әhalinin vәsaitlәri
D) Huquqi şәxslәrin vәsaitlәri
E) Xarici şirkәtlәrin vәsaitlәri
28) Sual:Proformanın hazırlanmasında mәqsәd nәdir?
A) Müәssisәnin tәnәzzülunu gostәrmәk
B) İstehsal etdiyi mәhsul hәcmini göstәrmәk
C) Alıcıların sayını göstәrmәk
D) Müәssisәnin gәlәcәkdә reallaşacaq gәlirini göstәrmәkdir
E) İstehlak etdiyi mәhsulun hәcmini göstәrmәk
29) Sual:Proforma nәdir?
A) İnvestisiyadan gәlәn dәqiq gәlir cәdvәlidir
B) İnvestisiyadan gәlәn tәxmini gәlirlәrin cәdvәlidir
C) İstehsal edilmiş mәhsulun hәcminin cәdvәlidir
D) İstehlak edilmiş mәhsul hәcminin cәdvәlidir
E) Xarici şirkәtlәrin hesabat cәdvәlidir
30) Sual:Respublikamızda investisiya qoyuluşu nә vaxtdan inkişaf etmişdir?
A) 2000ci ildәn
B) 2005ci ildәn
C) Әsrin müqavilәsindәn sonra

D) 2010cu ildәn
E) 2012ci ildәn
31) Sual:Sahibkar formada investisiya qoyuluşu neçә formada hәyata keçirilir?
A) 2 formada
B) 3 formada
C) 4 formada
D) 5 formada
E) 6 formada
32) Sual:Xarici investisiya qoyuluşu neçә formada hәyata keçirilir?
A) Kapital formada
B) İxrac formada
C) Kapital vә sahibkar formada
D) İxrac vә borc formada
E) Sahibkar vә borc formada
33) Sual:Satiş proqnozunun әsas mәsәdi nәdir?
A) İkişaf planının hazırlanmasına xidmәt edir
B) Istehsal planının hazırlanmasına xidmәt edir
C) Subyektin novbәti mәrhәlәlәrin planlaşdırılmasına xidmәt edir
D) İstehlak planının hazırlanmasına xidmәt edir
E) Reklam planının hazırlanmasına xidmәt edir
34) Sual:Potensial fondlar nә demәkdir?
A) Uzunmüddәtli fondlar demәkdir, hansı ki, seçim subyekt rәhbәrinin qәrarı ilә bağlıdır
B) Qısa müddәtli fondlar demәkdir
C) Hәm qısa, hәm dә uzunmüddәtli fondlar demәkdir
D) Orta müddәtli fondlar demәkdir
E) Orta müddәtli qısa müddәtli vә qısa müddәtli demәkdir
35) Sual:İnvestisya qәrarlarına әn çox tәsir edәn amillәr hansılardır?
A) Dövlәtlәr
B) Potensial fondlar, satış proqnozu, risk vә qeyrimüәyyәnlik, rәqiblәrin davranışı, zaman, cәlb etmә
tәdbirlәri
C) Şirkәtlәr
D) Banklar
E) Reklam tәdbilәri
36) Sual:İnvestisiya qoyuluşları üçün qәrar qәbul edәrkәn hansı amil nәzәrә alınmalıdır?
A) Sosial amillәr
B) Siyasi amillәr
C) Mәdәni amillәr
D) İqtisadi subyektlәrin mәqsәdlәri vә iqtisadi amillәr
E) Siyasi vә sosial amillәr

37) Sual:İnvestisiya fәaliyyәti subyektinin sәlahiyyәtinә hansilar daxildir?
A) Müqavilәnin bağlanması, tәrәflәrin seçilmәsi, öhdәliklәrin müәyyәn edilmәsi
B) Müqavilәnin lәğvi
C) Konfrans keçirilmәsi
D) Müştәrilәrin tapılması
E) Reklam işlәrinin aparlması
38) Sual:İnvestor investisiya qoyduğu obyektdә hansı hüquqa malikdir?
A) Mәhsul istehsal etmәk
B) Sәrәncam vermәk, ticarәt әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsinә malikdir
C) Şirkәt sәhmlәrini satmaq
D) Mәhsul istehlak etmәk
E) Şirkәti reklam etmәk
39) Sual:Fiziki vә hüquqi şәxslәr investisiya fәaliyyәtinә necә cәlb edilә bilәr?
A) İcarә yolu ilә
B) Fәrdi yol ilә
C) Müsabiqә vә hәrrac yolu ilә
D) Vasitәçilik yolu ilә
E) Mәhkәmә yolu ilә
40) Sual:Portfel investisiya nә demәkdir?
A) İnvestora real nәzarәt imkanı vermәkdir
B) İnvestora qeyrireal nәzaarәt imkanı vermәkdir
C) İnvestora hüququ olmamaq demәkdir
D) İnvestorun şiükәtin sahibi olması demәkdir
E) Şirkәti reklam etmәk demәkdir
41) Sual:Birbaşa investisiyalar kimlәr tәrәfindәn hәyata keçirilir?
A) Fiziki şәxslәr
B) Hüquqi şәxslәr
C) Dövlәt tәrәfindәn
D) Hüquqi vә fiziki şәxslәr
E) Xüsusi firmalar
42) Sual:Xüsusi kapitalın hәrәkәtlәri barәdә qәrarlar kimә mәxsusdur?
A) Müәssisә tәşkilatlarının rәhbәr orqanlarına
B) Dövlәtә
C) Fiziki şәxslәrә
D) Xüsusi firmalara
E) Hüquqi şәxslәrә
43) Sual:Xüsusi kapital nә demәkdir?
A) Bankların, firmaların vә.s ölkәdәki vәsaitlәridir

B) Xüsusi firmaların, bankların vә.s qeyridövlәt tәşkilatlarının xaricә köçürülәn vәsaitlәridir
C) Xaricdәn köçürülәn vәsaitlәrdir
D) Fiziki şәxslәrin vәsaitlәri
E) Hüquqi şәxslәrin vәsaitlәri
44) Sual:Vençur maliyyәnin hansı variantları üstünlük tәşkil edir?
A) Az riskli
B) Orta riskli
C) Yüksәk riskli invest maliyyә
D) Risksiz
E) Daha çox riskli
45) Sual:Amerikan çağırışı, Yaponiya möcuzәsi, Asiya pәlәngi nә demәkdir?
A) İstehsaldır
B) Tәnәzzüldür
C) İnkişafdır
D) İstehsalda tәrәqqinin adıdır
E) Rәqabәt qabiliyyәti olmaqdır
46) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin tәhlili nәyә әsaslanmalıdır?
A) Mәntiqsiz ardıcıllığa
B) Kapitalın qoyuluşunun maliyyәlәşdirilmәsi ilә yanaşı, müәyyәn mәntiqi ardıcıllığa
C) İstiqrazlara
D) Kreditlәrә
E) Mәhsul istehsalına
47) Sual:Layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi üzrә hansı xüsusiyyәtlәr lazımdır?
A) Şirkәtin strateji planının uyğun olub, olmaması, gözlәnilәn gәlir, risk sәviyyәsi vә.s
B) Kredit borcu gözlәnilir
C) Rәqabәt qabiliyyәti gözlәnilir
D) Mәhsul istehsalı gözlәnilir
E) Mәhsul isthehlakı gözlәnilir
48) Sual:İnvestisiya siyasәti dedikdә nә başa düşülür?
A) İnvestisiya qoyuluşlarının әsas istiqamәtlәrdә cәmlәşdirilmәsi üzrә kompaniya tәdbirlәrini
müәyyәn edәn tәrәflәrin qәrarları başa düşülür.
B) Respublikanın aqrar siyasәti başa düşülür.
C) Respublikanın xarici inteqrasiya siyasәti başa düşülür.
D) Yalniz xarici investisiyaların investorları başa düşülür.
E) Rәqabәt qabiliyyәti başa düşülşür
49) Sual:İnvestisiya fәaliyyәtinin dövlәt tәnzimlәnmәsinә necә yanaşmaq lazımdır?
A) Fәrdi yanaşmaq
B) Kompleks yanaşmaq
C) Kollektiv yanaşmaq

D) İqtisadi yanaşmaq
E) Sosial yanaşmaq
50) Sual:Birbaşa investisiyalar stimullaşdırılması tәdbirlәrinә aid olunur
A) Vergi güzәştlәri
B) Ticarәt vә sahibkarlıq zonaları
C) Gömrük ittifaqı
D) Vergi güzәştlәri, Ticarәt vә sahibkarlıq zonaları
E) Vergi güzәştlәri, Gömrük ittifaqı
51) Sual:Ölkәnin investisiya iqlimi necә xaraterizә oluna bilәr?
A) Kapitalın müxtәlif sahәlәrә yönәldilmәsi üçün şәrait
B) Xammal resursları ilә zәnginlik
C) Daxili bazarın qorunması vә yüksәk gömrük tariflәri
D) Milli sәnayenin üstünlüyü
E) Xammal resurslarının qıtlığı
52) Sual:Ölkәnin investisiya iqliminin әsas amillәrinә aiddir
A) Iqtisadi konyuktura
B) Insan resursları
C) İnfrastruktura
D) Kәnd tәsәrrüfatı
E) Tәhsil
53) Sual:Birbaşa investisiyaları qәbul edәn ölkәlәr üçün müsbәt nәticәlәr aid edilir
A) Iqtisadi artıma tәsir
B) Yeni iş yerlәrinin yaradılması
C) Texnologiyalara çıxış
D) İşçi sayının azalması
E) İqtisadi zәiflәmә
54) Sual:Qeyrimaddi investisiyalara aid edilir?
A) Texnologiyalar
B) Qiymәtli kağızlar
C) knowhow
D) Nağd vәsaitlәr
E) Bank hesabları
55) Sual:Birbaşa xarici investisiyaların müasir xüsusiyyәtinә aiddir:
A) Milli vә beynәlxlaq qaydada tәnzimlәmә
B) Elm tutumlu sahәlәrә yönәlmә
C) Kapitalın milli mәnsubiyyәtin aradan qalxması
D) Kәnd tәsәrrüfatı vә aqrar sәnayeyә yönәlmә
E) Büdcәnin artırırlmasına yönәlmә

56) Sual:İnvestisiya anlayışına daxil edilir
A) Mal nişanlarından istifadә
B) Texnologiyalar
C) Mәhsul ixracı
D) Mal nişanlarından istifadә, Texnologiyalar
E) Texnologiyalar, Mәhsul ixracı
57) Sual:Birbaşa investisiyaların sürәtinin vә qlobal iqtisadi artım sürәtinin müqayisәsi
A) 1ci 2cini qabaqlayır
B) 2ci 1cini qabaqlayır
C) Ikisi tәnәzzüldәdir
D) Bәrabәrlәşmәkdәdir
E) İkisi dә artmaqdadır
58) Sual:Dünya investisiyaları qәbul edәn 10 әsas ölkәlәrә aiddir
A) Belçika
B) Hindistan
C) Çin
D) Özbәkistan
E) Monqolustan
59) Sual:Dünyada birbaşa investisiyaların hәcmi 2008ci ildәn sonra necә dәyişmişdir
A) Artmışdır
B) Dәyişmәmişdir
C) Cüzi dәyişmәklә davam etmişdir
D) Qlobal böhranın tәsiri ilә kәskin azalmışdır
E) Azalmışdır
60) Sual:Birbaşa investisiyalara aiddir:
A) Xaricdә yeni müәssisәlәrin yaradılması
B) Fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrә investisiyalar
C) Gәlirlәrin yenidәn qoyuluşu
D) ETTnin inkişafına qoyuluşlar
E) Kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
61) Sual:İnvestor tәrәfindәn qoyulan vәsaitin itirilmәsi vә ya arzuolunmaz nәticәlәrlә üzlәşmәsi
ehtimalı ... anlayışı ilә ifadә olunur.
A) İnvestisiya riski
B) İnvestisiya mühiti
C) Biznes infrastukturu
D) Dövlәtin investisiya siyasәti
E) Konstutsiya
62) Sual:İnvestisiya mühitinin formalaşmasına tәsir edәn qlobal amillәrә aşağıdakılar daxildir
A) Siyasi konfliktlәr, iqtisadi böhranlar, tәbii hadisәlәr vә s

B) İqtisadiyyatın ümumi vәziyyәti, inflasiyanın sәviyyәsi, vergi sitemi, daxili infrastrukturun inkişaf
sәviyyәsi vә s.
C) Ölkәnin geosiyasi mövqeyi, ölkәdә mövcud siyasi rejim, ölkdәki siyasi sabitlik vә s
D) Ölkә әhalisinin xarici kapitala vә şәxsi mülkiyyәtә münasibәti, cәmiyyәt üzvlәrinin ideoloji bilik
sәviyyәsi vә s.
E) Müharibәlәr, millәtlәr arası qırğınlarvә.s
63) Sual:İnvestisiya mühitinin formalaşmasına tәsir edәn sosialmәdәni amillәrә aşağıdakılar
daxildir
A) Ölkә әhalisinin xarici kapitala vә şәxsi mülkiyyәtә münasibәti, cәmiyyәt üzvlәrinin ideoloji bilik
sәviyyәsi vә s.
B) Ölkәnin geosiyasi mövqeyi, ölkәdә mövcud siyasi rejim, ölkdәki siyasi sabitlik vә s
C) Siyasi konfliktlәr, iqtisadi böhranlar, tәbii hadisәlәr vә s
D) İqtisadiyyatın ümumi vәziyyәti, inflasiyanın sәviyyәsi, vergi sitemi, daxili infrastrukturun inkişaf
sәviyyәsi vә s.
E) İşçi sayının azlığı
64) Sual:İnvestisiya mühitinin formalaşmasına tәsir edәn iqtisadi amillәrә aşağıdakılar daxildir
A) İqtisadiyyatın ümumi vәziyyәti, inflasiyanın sәviyyәsi, vergi sitemi, daxili infrastrukturun inkişaf
sәviyyәsi vә s.
B) Siyasi konfliktlәr, iqtisadi böhranlar, tәbii hadisәlәr vә s.
C) Ölkә әhalisinin xarici kapitala vә şәxsi mülkiyyәtә münasibәti, cәmiyyәt üzvlәrinin ideoloji bilik
sәviyyәsi vә s.
D) Ölkәnin geosiyasi mövqeyi, ölkәdә mövcud siyasi rejim, ölkdәki siyasi sabitlik vә s
E) Müharibәlәr, Mİllәtlәr arası qırğınlarvә.s
65) Sual:İnvestisiya mühitinin formalaşmasına tәsir edәn siyasi amillәrә aşağıdakılar daxildir
A) Ölkәnin geosiyasi mövqeyi, ölkәdә mövcud siyasi rejim, ölkdәki siyasi sabitlik vә s
B) İqtisadiyyatın ümumi vәziyyәti, inflasiyanın sәviyyәsi, vergi sitemi, daxili infrastrukturun inkişaf
sәviyyәsi vә s.
C) Ölkә әhalisinin xarici kapitala vә şәxsi mülkiyyәtә münasibәti, cәmiyyәt üzvlәrinin ideoloji bilik
sәviyyәsi vә s.
D) Siyasi konfliktlәr, iqtisadi böhranlar, tәbii hadisәlәr vә.s
E) Müharibәlәr, millәtlәr arası qırğınlar vә.s
66) Sual:Ölkә әhalisinin xarici kapitala vә şәxsi mülkiyyәtә münasibәti, cәmiyyәt üzvlәrinin ideoloji
bilik sәviyyәsi vә s. investisiya mühitinin formalaşmasına tәsir edәn ... amillәrә aid edilir
A) sosialmәdәni
B) siyasi
C) iqtisadi
D) qlobal
E) Sosial vә iqtisadi
67) Sual:İqtisadiyyatın ümumi vәziyyәti, inflasiyanın sәviyyәsi, vergi sitemi, daxili infrastrukturun
inkişaf sәviyyәsi vә s. investisiya mühitinin formalaşmasına tәsir edәn ... amillәrә aid edilir
A) iqtisadi
B) qlobal

C) sosialmәdәni
D) siyasi
E) Qlobal vә siyasi
68) Sual:: Ölkәnin geosiyasi mövqeyi, ölkәdә mövcud siyasi rejim, ölkdәki siyasi sabitlik vә s.
investisiya mühitinin formalaşmasına tәsir edәn ... amillәrә aid edilir
A) Siyasi
B) Iqtisadi
C) sosialmәdәni
D) qlobal
E) Siyasi vә iqtisadi
69) Sual:: İnvestisiya fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün hüquqi çәrçivә ölkәdәki ... ilә
müәyyәnlәşdirilir
A) İnvestisiya qanunverciliyi
B) Dövlәtin investisiya siyasәti
C) İnvestisiya mühiti
D) Biznes infrastukturu
E) Konstutsiya
70) Sual:... hәr hansı bir ölkәdә investisiya qoyuluşları sahәsindә mövcud olan vәziyyәtin
әlverişliliyini xarakterize edir
A) İnvestisiya mühiti
B) Biznes infrastukturu
C) Dövlәtin investisiya siyasәti
D) İnvestisiya qanunverciliyi
E) Müsbәt vә mәnfi saldo
71) Sual:İnvestisiya prosesinin ... mәrhәlәsindә kapital qoyuluşunun predmetinә ilkin yanaşma,
tәklifin araşdırılması vә tәklifә müvafiq investisiya layihәsinin hazırlanması hәyata keçirilir
A) Araşdırma
B) Tәhlil
C) Danışıqlar vә rәsmiyyәt
D) İnvestisiya mәnbәәlәrinin müәyyәn edilmәsi
E) Qәrar qәbulu
72) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün şirkәtlәrin öz dövriyyә vәsaitindәn yoxsa
borc kapitalından istifadә edәcәyi qәrarının verilmәsi investisiya prosesinin ... mәrhәlәsinә tәsadüf
edir
A) İnvestisiya mәnbәәlәrinin müәyyәn edilmәsi
B) Maliyyә vәsaitlәrinin formalaşdırılması
C) Tәhlil
D) Mәnfәәtә keçid
E) Qәrar qәbulu
73) Sual:İnvestisiya layihәsinin dәyәri vә hәcminin hesablanması , yerli vә xarici bazarların

araşdırılması, istehsal olunacaq vә satılacaq mәhsulun hәcminin proqnozlaşdırılması investisiya
prosesinin ... mәrhәlәsinә tәsadüf edir
A) Tәhlil
B) Qәrar qәbulu
C) İnvestisiya mәnbәәlәrinin müәyyәn edilmәs
D) Maliyyә vәsaitlәrinin formalaşdırılması
E) Reklam fәaliyyәti
74) Sual:Kapital qoyuluşunun predmetinә ilkin yanaşma, tәklifin araşdırılması vә tәklifә müvafiq
investisiya layihәsinin hazırlanması investisiya prosesinin ... mәrhәlәsinә tәsadüf edir
A) Araşdırma
B) Tәhlil
C) Danışıqlar vә rәsmiyyәt
D) İnvestisiya mәnbәәlәrinin müәyyәn edilmәsi
E) Danışıqlar vә tәhlil
75) Sual:Hazırda dünya miqyasında mövcud olan ... әksәr hissәsi mәhz TMKlar tәrәfindәn hәyata
keçirilir
A) birbaşa xarici investisiyaların
B) portfel investisiyalarının
C) maliyyә aktivlәrinә qoyulan investisiyaların
D) dövriyyә fondlarına qoyulan investisiyaların
E) Kәnd tәsәrrüfatına qoyulan investisiyalar
76) Sual:Hazırda dünya miqyasında mövcud olan birbaşa xarici investisiyaların әksәr hissәsi mәhz ...
payına düşür
A) İndividual investorların
B) Dövlәtlәrin
C) TMKların
D) İnstitusional investorların
E) Fiziki Şәxslәrin
77) Sual:... investisiya fәaliyyәtindә tәnzimlәyici, nәzarәt vә stimul yaradan funksiyaları ilә bu
prosesә fәal surәtdә müdaxilә edir
A) Dövlәt
B) Xarici investorlar
C) Yerli investorlar
D) MIGA
E) İCSID
78) Sual:Ticari mövzularındakı investisiya tәdbirlәrini әhatә edәrәk bu mәsәlәrlә mәşğul olan
TRIMs ... çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrir.
A) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
B) Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
C) Dünya Bankı Qrupu
D) Beynәlxalq Valyuta Fondu

E) Avropq İttifaqı
79) Sual:Dövlәtlәr ilә digәr dövlәtlәrin investorları arasındakı investisiya mübahisәlәrinin hәllinә ...
nәzarәt edir
A) Dünya Bankı Qrupu tәrkibindә fәaliyyәt göstәrәn ICSID
B) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı tәrkibindә fәaliyyәt göstәrәn ICSID
C) Dünya Bankı Qrupu tәrkibindә fәaliyyәt göstәrәn MIGA
D) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı tәrkibindә fәaliyyәt göstәrәn MIGA
E) Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı tәrkibindә fәaliyyәt gğstәrәn MIGA
80) Sual:Çoxtәrәfli İnvestisiya vә Qarantiya Qurumu Sözlәşmәsinin hәyata keçirilmәsinә nәzarәt
edәn Agentlik (MIGA) hansı beynәlxalq iqtisadi tәşkilat tәrkibindә fәaliyyәt göstәrir
A) Dünya Bankı Qrupu
B) Beynәlxalq Valyuta Fondu
C) Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
D) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
E) Avropa ittifaqı
81) Sual:Çoxtәrәfli İnvestisiya vә Qarantiya Qurumu Sözlәşmәsinin (MİGA) mәqsәdi ...
A) xarici investisiyaları qeyrikommersial risklәrә qarşı qorumaqdır
B) xarici investisiyaları kommersial risklәrә qarşı qorumaqdır
C) xarici investorlarla dövlәtlәr arasında yaranan mübahisәlәri hәll etmәkdir
D) xarici investorlarla yerli investorlar arasında yaranan mübahisәlәri hәll etmәkdir
E) Xarici investorlarla yerli investorlar arasında yaranan mübahisәlәri hәll etmәmәkdir
82) Sual:Xarici investora әn çox himayә edilәn ölkәnin tabe olduğu rәftarın tәtbiq edilmәsi
beynәlxalq investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq edilәn aşağıdakı prinsipdә nәzәrdә tutulur
A) Әn çox himayә edilәn ölkә prinsipi
B) Beynәlxalq arbitraj mәhkәmәsinә müraciәt etmә prinsipi
C) Qanunvericilikdә edilәn dәyişikliklәrin xarici investora tәtbiq olunmaması prinsipi
D) Milli rәftar prinsipi
E) Qanunvericilikdә olan dәyişikliklәrin xarici investora tәtbiq olunması prinsipi
83) Sual:Beynәlxalq investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq olunan әn çox himayә edilәn ölkә prinsipi
ndә ... ifadә olunur
A) Xarici investora әn çox himayә edilәn ölkәnin tabe olduğu rәftarın tәtbiq edilmәsi
B) Yerli investora göstәrilәn rәftarın eynisinin xarici investora da göstәrilmәsi
C) Milli qanunveicilikdә edilәn dәyişikliklәrin xarici investora tәtbiq edilmәmәsi
D) Yerli investora әn çox himayә edilәn xarici investorun tabe olduğu rәftarın tәtbiq edilmәsi
E) Milli qanunvericilikdә olan dәyişikliklәrin xarici investora tәtbiq edilmәsi
84) Sual:Yerli investora göstәrilәn rәftarın eynisinin xarici investora da göstәrilmәsi beynәlxalq
investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq edilәn aşağıdakı prinsipdә nәzәrdә tutulur
A) Milli rәftar prinsipi
B) Әn çox himayә edilәn ölkә prinsipi
C) Qanunvericilikdә edilәn dәyişikliklәrin xarici investora tәtbiq olunmaması prinsipi

D) Beynәlxalq arbitraj mәhkәmәsinә müraciәt etmә prinsipi
E) Qanunvericilikdә dәyişiliklәrin xarici investora tәtbiq olunması prinsipi
85) Sual:Beynәlxalq investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq olunan Milli rәftar prinsipi ndә ... ifadә
olunur
A) yerli investora göstәrilәn rәftarın eynisinin xarici investora da göstәrilmәsi
B) xarici investora yerli investora göstәrilәn rәftardan daha güzәştli rәftarın göstәrilmәsi
C) dövlәtin hәr xarici investora әn çox himayә edilәn ölkәnin tabe olduğu rәftarın tәtbiq etmәsi
D) milli qanunveicilikdә edilәn dәyişikliklәrin xarici investora tәtbiq edilmәmәsi
E) Xarici investorun ölkәdәn qovulması
86) Sual:Eklektik Yanaşma Paradigması (OLI Paradigması) ... tәrәfindәn xarici kapital
nәzәriyyәlәrinә qazandırılmışdır
A) J. Dunning
B) Hymer
C) HecksherOhlin
D) C. KeynsOhlin
E) Hymer vә J.dunning
87) Sual:Marks ölkәdәn kapital ixracını ... ilә izah edirdi
A) ölkәdәki kapital artıqlığı
B) mәnfәәt norması fәrqi
C) tәdiyyә balansındakı tarazsızlıqlar
D) mәnfi ticarәt saldosu
E) Müsbәt ticarәt saldosu
88) Sual:Neokeyns nәzәriyyәsinә әsasәn kapital ölkәlәrarasında ... sәbәbiylә hәrәkәt edir
A) tәdiyyә balansındakı tarazsızlıqlar
B) faiz dәrәcәsindә mövcud fәrq
C) mövcud kapital artıqlığı fәrqi
D) mәnfәәt norması arasındakı mövcud fәrq
E) Mövcud kapital azliği fәrqi
89) Sual:Neoklassik nәzәriyyәsinә әsasәn kapital ölkәlәrarasında ... sәbәbiylә hәrәkәt edir
A) mәnfәәt norması arasındakı mövcud fәrq
B) tәdiyyә balansındakı tarazsızlıqlar
C) mövcud kapital artıqlığı fәrqi
D) müsbәt ticarәt saldosu
E) Mәnfi ticarıt saldosu
90) Sual:... nәzәriyyәsinә әsasәn kapital ölkәlәrarasında mәnfәәt norması arasındakı mövcud fәrq
sәbәbiylә hәrәkәt edir
A) Neoklassik
B) KeynsOlin
C) Neokeyns

D) Maksist
E) Neoklassik vә marksist
91) Sual:İnvestisiya multiplikator әmsalı ... hәcminin dәyişmәsindәn asılı olaraq, ... dәyişilmәsini
göstәrәn әmsaldır
A) investisyanın; ÜDMnin
B) investisyanın; mәşğulluğun
C) milli gәlirin; investisiyanın
D) yığımın; investisiyanın
E) Milli gәlirin vә mәşğulluğun
92) Sual:Real capital investisiyalari hara yönәldilir?
A) әsas kapitalın tәkrar istehsalına vә yenilәşdirilmәsinә
B) Pul kapitalının tәkar istehsalına vә yenilәşdirilmәsinә
C) Maliyyә aktivlәrinin artırılmasına
D) Qiymәtli kağız fondlarının artırılmasına
E) Tәhsilin inkişafına
93) Sual:Yeni tikinti xәrclәri, montaj xәrclәri vә.s nәyә aid olunur?
A) әsas fondların geniş tәkara istehsalına olan investisiyalara
B) dövriyyә fondlarına olan investisiyalara
C) maliyyә aktivlәrinә olan investisiyalara
D) texniki sәmarәnin artırılması fondlarının tәkrar istehsalına olan investisiyalara
E) Dövlәt hesablarına
94) Sual:Xammal, material vә s. istiqamәtindә yönәldilәn vәsaitlәr nәyә aid olunur?
A) dövriyyә fondlarına olan investisiyalara
B) әsas fondların geniş tәkrar istehsalına olan investisiyalara
C) maliyyә aktivlәrinә olan investisiyalara
D) texniki sәmәrәnin artırılması fondlarının tәkrar istehsalına olan investisiyalara
E) Texnologiyanin inkişafına olan investisiyalara
95) Sual:İnvestisiya xәrclәri ilә milli gәlir vә mәşğulluq arasındakı әlaqә necәdir?
A) düz mütәnasibdir
B) tәrs mütәnasibdir
C) arasında әlaqә yoxdur
D) müәyyәnlәşdirmәk çәtindir, vәziyyәtә görә fәrqlidir
E) Hәm düz , hәm dә tәrs mütәnasibdir
96) Sual:Yığım (әldә olunan mәnfәәtin bir hissәsinin ehtiyat kimi toplanması) ilә investisiya......?
A) arasında әlaqә yoxdur
B) düz mütәnasibdir
C) tәrs mütәnasibdir
D) müәyyәnlәşdirmәk çәtindir, vәziyyәtә görә fәrqlidir
E) Hәm düz, hәm dә tәrsmütәnasibdir

97) Sual:İnvestisiya multiplikator әmsalı iqtisadi әdәbiyyatda ... adı ilә xarakterize olunur
A) C.M. Keyns
B) C.S.Mill
C) K.Marks
D) F. Engels
E) K.Marks vә F.Engels
98) Sual:Aşağıdakı amillәrdәn hansı layihәnin ilkin texnikiiqtisadi qiymәtlәndirilmәsi zamanı
nәzәrә alınan amillәrә aid deyildir
A) İnvestisiya layihәsinin iqtisadi dәyәri
B) İnvestisiya layihәsinin optimal hәcmi
C) İnvestisiya layihәsinә başlanılma tarixi
D) İnvestisiya layihәsinin tәrkib elementlәri arasındakı qarşılıqlı asıllıq amillәrinin tәhlili
E) İnvestisiya layihәsinin ölkәyә tәsiri
99) Sual:İnvestisiya qәrarlarının alternativ perspektivlәrdәn qiymәtlәndirilmәsi dedikdә nә nәzәrdә
tutulur?
A) Layihәnin, layihәdә iştirak edәn çoxsaylı iştirakçıların perspektivindәn qiymәtlәndirilmәsi
B) Layihәnin, investisiya planında nәzәrdә tutulan xәrclәrin tәsnifinә әsasәn müxtәlif
perspektivlәrdәn qiymәtlәndirilmәsi
C) Layihәnin maliyyәlәşmә mәnbәlәrinә әsasәn müxtәlif perspektivlәrdәn qiymәtlәndirilmәsi
D) Layihәnin investisiya dövrü vә әmәliyyat dövründә nәzәrdә tutulmuş gәlir vә xәrclәrinin tәsnifinә
әsasәn müxtәlif perspektivlәrdәn qiymәtlәndirilmәs
E) Layihәnin ölkәnin iqtisadi rifahına tәsir gücünün müәyyәnlәşdirilmәsi
100) Sual:Pul vәsaitlәri hәrәkәti hesabatı ... qiymәtlәrdә tәrtib olunur, çünki ... pul vәsaiti axınlarını
tәhlil edәrkәn ... qiymәtlәrdәki dәyişmәlәri vә inflasiyadakı dәyişikliklәri eyni zamanda nәzәrә almaq
çәtin olar
A) Real ; Nominal; Real
B) Nominal; Real; Nominal
C) Real; Real; Nominal
D) Nominal; Nominal; Real
E) Nominal; nominal; nominal
101) Sual:Layihәnin davamlılığının qiymәtlәndirilmәsi dedikdә aşağıdaklılardan hansı nәzәrdә
tutulur?
A) Layihәnin hәyat dövrü әrzindә yarana bilәcәk maliyyә çәtinliklәri mәnbәlәrinin
müәyyәnlәşdirilmәsi vә lazımi vәsaitlәrin tәdarükünün tәmini
B) Layihәnin ölkәnin iqtisadi rifahına tәsir gücünün müәyyәnlәşdirilmәsi
C) Layihәnin ilkin investisiya qoyuluşu mәrhәlәsindәn başlayaraq bütün әmәliyyat dövrü әrzindә
sәrәncamda olan maliyyәlәşdirmә fondlarının yetәrli olubolmayacağının qiymәtlәndirilmәsi
D) Mәnfi xalis iqtisadi mәnfәәt dәrәcәsinә malik olan layihәlәrin qәbul olunmaması
E) Layihәnin ilkin investisiya qoyuluşu mәrhәlәsindәn başlayaraq bütün әmәliyyat dövrü әrzindә
sәrәncamda olan maliyyәlәşdirmә fondlarının yetәrli olubolmayacağının qiymәtlәndirilmәsi

102) Sual:Layihәnin mali uyğunluğu dedikdә aşağıdaklılardan hansı nәzәrdә tutulur?
A) Layihәnin ilkin investisiya qoyuluşu mәrhәlәsindәn başlayaraq bütün әmәliyyat dövrü әrzindә
sәrәncamda olan maliyyәlәşdirmә fondlarının yetәrli olubolmayacağının qiymәtlәndirilmәsi
B) Layihәnin hәyat dövrü әrzindә yarana bilәcәk maliyyә çәtinliklәri mәnbәlәrinin
müәyyәnlәşdirilmәsi vә lazımi vәsaitlәrin tәdarükünün tәmini
C) Mәnfi xalis iqtisadi mәnfәәt dәrәcәsinә malik olan layihәlәrin qәbul olunmaması
D) Layihәnin ölkәnin iqtisadi rifahına tәsir gücünün müәyyәnlәşdirilmәsi
E) Layihәnin maraqlı tәrәflәrinin müәyyәnlәşmәsi
103) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin iqtisadi modulu çәrçivәsindә
nәzәrdәn keçirilәn mәsәlәlәrә aiddir
A) müsbәt iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı
B) layihәnin maraqlı tәrәflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi,
C) kimlәrin xәrclәri qarşılaşdığı vә kimlәrin layihәdәn faydalandığının müәyyәnlәşdirilmәsi
D) arzu olunan ictimai iqtisadi sәmәrәni әldә etmәk üçün alternativ yolların müәyyәnlәşdirilmәsi
E) pul vәsaitlәrinin hәrәkәti sxeminin hazırlanması
104) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin maraqlı tәrәflәrin tәhlili modulu
çәrçivәsindә nәzәrdәn keçirilәn mәsәlәlәrә aiddir
A) kimlәrin xәrclәri qarşılaşdığı vә kimlәrin layihәdәn faydalandığının müәyyәnlәşdirilmәsi
B) dәyişәnlәr üzrә maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәr arasındakı fәrqlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
C) müsbәt iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı
D) pul vәsaitlәrinin hәrәkәti sxeminin hazırlanması
E) maliyyә mәnbәlәri vә xәrclәrinin müәyyәnlәşmәsi
105) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin iqtisadi modulu çәrçivәsindә
nәzәrdәn keçirilәn mәsәlәlәrә aiddir
A) dәyişәnlәr üzrә maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәr arasındakı fәrqlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
B) pul vәsaitlәrinin hәrәkәti sxeminin hazırlanması
C) hәr bir maraqlı tәrәfi razı salmaq üçün nәlәrә düzәlişlәr edilә bilәr?
D) maliyyә mәnbәlәri vә xәrclәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
E) müsbәt iqtisadi tentabelliyin yaranma ehtimalı
106) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin iqtisadi modulu çәrçivәsindә
nәzәrdәn keçirilәn mәsәlәlәrә aid deyildir
A) maliyyә mәnbәlәri vә xәrclәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
B) gözlәnilәn xalis iqtisadi mәnfәәtin dәyәri
C) dәyişәnlәr üzrә maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәr arasındakı fәrqlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
D) müsbәt iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı
E) gözlәnilәn xalis iqtisadi mәnfәәtin dәyәri
107) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin maliyyә modulu çәrçivәsindә
nәzәrdәn keçirilәn mәsәlәlәrә aiddir
A) hәr bir maraqlı tәrәfi razı salmaq üçün nәlәrә düzәlişlәr edilә bilәr?
B) müsbәt iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı
C) gözlәnilәn xalis iqtisadi mәnfәәtin dәyәri

D) dәyişәnlәr üzrә maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәr arasındakı fәrqlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
E) Gözlәnilmәyәn xalis iqtisadi mәnfәәtin dәyәri
108) Sual:Dәyişәnlәr üzrә maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәr arasındakı fәrqlәr; gözlәnilәn xalis iqtisadi
mәnfәәtin dәyәri; müsbәt iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı mәsәlәlәri investisiya layihәlәrinin
kompleks qiymәtlәndirilmәsinin hansı modulu çәrçivәsindә nәzәrdәn keçirilir?
A) İqtisadi Modul
B) Maraqlı tәrәflәrin tәhlili Modulu
C) Maliyyә Modulu
D) Texniki Modul
E) Tәhlili vә maliyyә modulu
109) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin maliyyә modulu çәrçivәsindә
nәzәrdәn keçirilәn mәsәlәlәrә aid deyildir
A) dәyişәnlәr üzrә maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәr arasındakı fәrqlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
B) maliyyә mәnbәlәri vә xәrclәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
C) hәr bir maraqlı tәrәfi razı salmaq üçün nәlәrә düzәlişlәr edilә bilәr?
D) pul vәsaitlәrinin hәrәkәti sxeminin hazırlanması
E) Maraqlı tәrәflәrin tәhlili Modulu
110) Sual:Ticarәt vә investisiya fәaliyyәtinin liberallaşdırılması mәqsәdilә hәyata keçirilәn regional
iqtisadi inteqrasiya nәticәsindә beynәlmilәllәşmәdәn faydalanan әsas dünya iqtisadiyyatı subyektlәri
A) Trans Milli Korporasiyalar
B) Dövlәtlәr
C) Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
D) İqtisadi inteqrasiya birliklәri
E) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
111) Sual:Ticarәt vә investisiya fәaliyyәtinin liberallaşdırılması mәqsәdilә hәyata keçirilәn regional
iqtisadi inteqrasiya nәticәsindә
A) Gömrük rüsumlarının azalması nәticәsindә xarici bazara daxil olma strategiyası izlәyәn BXİlar
azalır
B) Gömrük rüsumlarının artması nәticәsindә xarici bazara daxil olma strategiyası izlәyәn BXİlar
artır
C) Gömrük rüsumlarının azalması nәticәsindә xarici bazara daxil olma strategiyası izlәyәn BXİlar
artır
D) Gömrük rüsumlarının artması nәticәsindә xarici bazara daxil olma strategiyası izlәyәn BXİlar
azalır
E) Gömrük rüsumlarının azalması nәticәsindә xarici bazara daxil oma strategiyası izlәyәn BXİlәr
azalır vә artır
112) Sual:Ticarәt vә investisiya fәaliyyәtinin liberallaşdırılması mәqsәdilә hәyata keçirilәn regional
iqtisadi inteqrasiya nәticәsindә
A) Xarici bazara daxil olma strategiyası izlәyәn BXİlar azalır, beynәlmilәllәşmәdәn faydalanmağa
çalışan BXİ axınları artır
B) Xarici bazara daxil olma strategiyası izlәyәn BXİlar azalır, beynәlmilәllәşmәdәn faydalanmağa
çalışan BXİ axınları dәyişmir;

C) Xarici bazara daxil olma strategiyası izlәyәn BXİlar artır, beynәlmilәllәşmәdәn faydalanmağa
çalışan BXİ axınları azalır;
D) Xarici bazara daxil olma strategiyası izlәyәn BXİlar dәyişmir, beynәlmilәllәşmәdәn
faydalanmağa çalışan BXİ axınları azalır
E) Xarici bazara daxil olma strategiyası BXİlar dәyişmir, beynәlmilәllәşmәsindәn faydalanmaga
çalışan BXİ axınları artır
113) Sual:İnteqrasiya razılaşması ilә BXİ fәaliyyәtindә edilmәsi tәlәb olunan dәyişiklәr ölkәnin ...
tәhlili әsasında müәyyәnlәşdirilir
A) Ticarәt vә investisiya hәcminin
B) Lokal xüsusiyyәtlәrindәki fәrqliliklәrin
C) Regional inteqrasiya dәrәcәsinin
D) Inteqrasiya razılaşmasının effektliyindәki rolunun
E) Lokal vә tocarәt xüsusiyyәtlәrindәki fәrqliliklәr
114) Sual:Aşağıdakılardan yalnız biri regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmaları ilә BXİ fәaliyyәtinin
tәnzimlәnmәsinә aiddir
A) Hәr bir inteqrasiya razılaşmasının ölkәnin investisiya fәaliyyәtinә nә dәrәcәdә sәmәrәli tәsir
etdiyi ölkәnin BXİ fәaliyyәtindә baş verәn dәyişikliklәr vә iştirakçı dövlәtlәrin lokal
xüsusiyyәtlәrindәki fәrqliliklәrә әsaslanaraq qiymәtlәndirilmәlidir
B) Ölkәnin BXİ fәaliyyәtindә fәrqliliklәr  inteqrasiya razılaşması nәticәsindә ölkәnin investisiya
mühitindә baş verәn dәyişikliklәr vә vә sәnayelәrin lokal üstünlüklәrindәn asılı olmayaraq ortaya
çıxır;
C) İnteqrasiya razılaşmasından sonra qısa müddәtdә vahid vә geniş bazarda fәaliyyәt, daha kәskin
rәqabәt şәraitindә daha effektiv resurs bölgüsü nәticәsindә BXİ fәaliyyәti xeyli genişlәnir
D) Ölkәnin inteqtrasiyadan faydalanma dәrәcәsi regional inteqrasiyanın dәrәcәsi vә inteqrasiya
nәticәsindә ölkәnin BXİ fәaliyyәtindә baş verәn dәyişikliklәrdәn asılı olmayaraq dәyişir
E) Hәr bir әlaqәnin ölkә iqtisadiyyatına tәsiri
115) Sual:Aşağıdakılardan biri regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmaları ilә BXİ fәaliyyәtinin
tәnzimlәnmәsinә aid deyildir:
A) Hәr bir inteqrasiya razılaşması ölkәnin BXİ fәaliyyәtindә baş verәn dәyişikliklәrә vә iştirakçı
dövlәtlәrin lokal xüsusiyyәtlәrindәki fәrqliliklәrә әsaslanmadan ölkәnin inkişafına töhfәlәr verir
B) Ölkәnin BXİ fәaliyyәtindә fәrqliliklәr  inteqrasiya razılaşması nәticәsindә ölkәnin investisiya
mühitindә baş verәn dәyişikliklәr vә vә sәnayelәrin lokal üstünlüklәrindәn asılı olaraq ortaya çıxır;
C) İnteqrasiya razılaşmasından sonra qısa müddәtdә regiondaxili ticarәt vә investisiya fәaliyyәti artır;
uzun müddәtdә vahid vә geniş bazarda fәaliyyәt, daha kәskin rәqabәt vә daha effektiv resurs bölgüsü
nәticәsindә BXİ axınları xeyli artır;
D) Regional inteqrasiyanın dәrәcәsi vә inteqrasiya nәticәsindә ölkәnin BXİ fәaliyyәtindә baş verәn
dәyişikliklәrdәn asılı olaraq ölkәnin inteqtrasiyadan faydalanma dәrәcәsi dә dәyişir
E) Ölkәnin zәiflәmәsi ilә dәyişir
116) Sual:BXİ qoyuluşlarını tәnzimlәyәn regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmaları olan 1) CUSTA;
2) NAFTA; 3) MERCOSUR müvafiq regional inteqrasiya formasını müәyyәnlәşdirin
A) 1) ŞimalCәnub inteqrasiyası; 2) ŞimalCәnub inteqrasiyası; 3)CәnubCәnub inteqrasiyası
B) 1) ŞimalŞimal inteqrasiyası; 2) CәnubCәnub inteqrasiyası; 3) ŞimalCәnub inteqrasiyası
C) 1) ŞimalCәnub inteqrasiyası; 2) CәnubCәnub inteqrasiyası; 3) ŞimalŞimal inteqrasiyası
D) 1) CәnubCәnub inteqrasiyası; 2) ŞimalŞimal inteqrasiyası; 3) ŞimalCәnub inteqrasiyası

E) 1)CәnubCәnub inteqrasiyası ; 2) ŞimalCәnub inteqrasiyası ; 2) ŞimalŞimal inteqrasiyası
117) Sual:BXİ qoyuluşlarını tәnzimlәyәn regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmalarını aşağıdakı
regional inteqrasiya formalarına әsasәn qruplaşdırın: 1) ŞimalŞimal inteqrasiyası; 2) ŞimalCәnub
inteqrasiyası; vә 3)CәnubCәnub inteqrasiyası
A) 1) CUSTA; 2) NAFTA; 3) MERCOSUR
B) 1) NAFTA; 2) CUSTA; 3) MERCOSUR
C) 1) MERCOSUR; 2) NAFTA; 3) CUSTA
D) 1) CUSTA; 2) MERCOSUR; 3) NAFTA
E) 1)NAFTA; 2)CUSTA; 3)MERCOSUR
118) Sual:Aşağıdakıların hansı Hymerin İnhisarçı üstünlüklәr nәzәriyyәsinә aid deyildir?
A) Nәzәriyyәnin digәr adı “Eklektik Paradigma”dır
B) Nәzәriyyә çәrçivәsindә fәaliyyәtin üfüqi vә şaquli inteqrasiyasını nәzәrdә tutan bir neçә
nәzәriyyәyә toxunulur
C) Nәzәriyyә yerli şirkәtlәrlә müqayisәdә xarici şirkәtlәrin malik olduğu üstünlüklәri tәhlil edir
D) Әmtәәnin yaşam dövrü nәzәriyyәsi dә bu nәzәriyyә çәrçivәsindә baxılan nәzәriyyәlәrdәn biridir
E) Nәzәriyyәnin digәr adı yoxdur
119) Sual:Beynәlxalq investisiya qoyuluşlarını izah edәn әnәnәvi nәzәriyyәlәrә daxil deyil
A) İnhisarçı üstünlüklәr nәzәriyyәsi
B) Marksist nәzәriyyәsi
C) Neokeyns nәzәriyyәsi
D) Neoklassik nәzәriyyә
E) Neokyens vә Neoklassik
120) Sual:Beynәlxalq investisiya qoyuluşlarını izah edәn әnәnәvi nәzәriyyәlәrә daxildir
A) Hamısı
B) Neoklassik nәzәriyyә
C) Neokeyns nәzәriyyәsi
D) Marksist nәzәriyyәsi
E) Neoklassik vә neokeyns nәzәriyyәsi
121) Sual:İnvestisiya fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә dövlәtin funksiyaları aşağıdakılardır?
A) Hamısı
B) Tәnzimlәyici
C) Nәzrәtedici
D) Stimullaşdırıcı
E) Tәnzimlәyici vә nәzarәt
122) Sual:Beynәlxalq investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq edilәn әn çox himayә edilәn ölkә
prinsipindә tәtbiq olunan ölkәni himayә etmәk dedikdә nә nәzәrdә tutulur?
A) hәmin ölkәyә әn güzәştli şәrtlәrin tәtbiqi
B) hәmin ölkәyә inkişaf sәviyyәsinә әsasәn güzәştlәrin tәtbiqi
C) hәmin ölkәyә ÜTTnin HTS (Tәnzimlәnәn Tariflәr Sistemi) әsasında güzәştlәrin tәtbiqi
D) hәmin ölkәyә maksimum yardımın göstәrilmәsi

E) Hәmin ölkә ilә әlaqәlәrin kәsilmәsi
123) Sual:Beynәlxalq investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq edilәn әn çox himayә edilәn ölkә
prinsipindә nә nәzәrdә tutulur?
A) Hәr yeni investora әn çox himayә edilәn investorla eyni şәrtlәrin tәtbiqi
B) Hәr yeni investora әn güzәştli şәrtlәri tәtbiq edәrәk onu himayә etmәk
C) Hәr yeni investora әn çox himayә edilәn yerli investorla eyni şәrtlәrin tәtbiqi
D) Әn çox himayә edilәn xarici vә yerli investorlara eyni şәrtlәrin tәtbiqi
E) Әn çox himayә edilәn xarici şәrtlәrin tәtbiqi
124) Sual:Beynәlxalq investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq edilәn 2 әsas prinsip (Milli rәftar vә әn
çox himayә edilәn ölkә prinsiplәri) hansı beynәlxalq iqitisadi tәşkilatın normativ sisteminә daxildir?
A) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
B) Beynәlxalq Yenidәn Qurma vә İnkişaf Bankı
C) Dünya Bankı Qrupu
D) Beynәlxalq Valyuta Fondu
E) Avropa İttifaqı
125) Sual:ICSIDin (İnvestisiya Mübahisәlәrinin Hәlli üzrә Beynәlxalq Mәrkәz) hәll etdiyi
beynәlxalq investisiya mübahisәlәrinin tәrәflәri
A) Dövlәtxarici şirkәt
B) Yerli şirkәt xarici şirkәt
C) Xarici şirkәt
D) Dövlәt – Beynәlxalq tәşkilat
E) Dövlәt Yerli şirkәt
126) Sual:ICSID (İnvestisiya Mübahisәlәrinin Hәlli üzrә Beynәlxalq Mәrkәz) hansı beynәlxalq
tәşkilatın 5 qurumundan biridir
A) Dünya Bankı Qrupu
B) Beynәlxalq Valyuta Fondu
C) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
D) Beynәlxalq Yenidәn Qurma vә İnkişaf Bank
E) Avropa İttifaqı
127) Sual:ICSID beynәlxalq investisiya münasibәtlәri üzrә sözlәşmәsi bu münasibәtlәri hansı
aspektdәn tәnzimlәyir?
A) İnvestisiya mübahisәlәrinin hәlli ilә әlaqәdar aspektlәri
B) İnvestisiya fәaliyyәtinin normativhüquqi tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdar aspektlәri
C) İnvestisiyaların qeyriticari risklәrlә әlaqәdar aspektlәri
D) İnvestisiyaların ticari risklәrlә әlaqәdar aspektlәri
E) İnvestisiya fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdar aspektlәri
128) Sual:MIGA beynәlxalq investisiya münasibәtlәri üzrә sözlәşmәsi bu münasibәtlәri hansı
aspektdәn tәnzimlәyir?
A) İnvestisiyaların qeyriticari risklәrlә әlaqәdar aspektlәri
B) İnvestisiyaların ticari risklәrlә әlaqәdar aspektlәri

C) İnvestisiya mübahisәlәrinin hәlli ilә әlaqәdar aspektlәri
D) İnvestisiya fәaliyyәtinin normativhüquqi tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdar aspektlәri
E) İnvestisiya fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdar aspektlәri
129) Sual:Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının investisiya münasibәtlәri üzrә TRIMs sözlәşmәsi bu
münasibәtlәri hansı aspektdәn tәnzimlәyir?
A) İnvestisiyaların ticari risklәrlә әlaqәdar aspektlәri
B) İnvestisiya fәaliyyәtinin normativhüquqi tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdar aspektlәri
C) İnvestisiyaların qeyriticari risklәrlә әlaqәdar aspektlәri
D) İnvestisiya mübahisәlәrinin hәlli ilә әlaqәdar aspektlәri
E) İnvestisiya fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsi ilә әlaqәdar aspektlәri
130) Sual:MIGA (Çoxtәrәfli İnvestisiya Qoyuluşları Tәminat Agentliyi) hansı beynәlxalq tәşkilatın
5 qurumundan biridir?
A) Dünya Bankı Qrupu
B) Beynәlxalq Valyuta Fondu
C) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
D) Beynәlxalq Yenidәn Qurma vә İnkişaf Bankı
E) Avropa ittifaqı
131) Sual:Beynәlxalq investisiya münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi üzrә sözlәşmәlәrә әsasәn hansı
beynәlxalq iqtisadi tәşkilat(lar) tәrәfindәn nәzarәt edilir?
A) Dünya Bankı Qrupu, Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
B) Dünya Bankı Qrupu, Beynәlxalq Valyuta Fondu
C) Dünya Bankı Qrupu, Beynәlxalq Valyuta Fondu, Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
D) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
E) Avropa İttifaqı
132) Sual:Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının investisiya münasibәtlәrini tәnzimlәyәn sözlәşmәsi
A) TRIMs
B) TRIPs
C) MIGA
D) ICSID
E) GATT
133) Sual:Beynәlxalq investisiya münasibәtlәrini tәnzimlәyәn beynәlxalq sözlşmәlәrә daxil deyildir
A) IFC, GATT, GATS
B) GATT, GATS, TRIMs
C) MIGA, ICSID, TRIMs
D) IFC, MIGA, ICSID
E) GATT , MIGA , IFC
134) Sual:Beynәlxalq investisiya münasibәtlәrini tәnzimlәyәn beynәlxalq sözlşmәlәrә daxildir
A) MIGA, ICSID, TRIMs
B) GATT, GATS, TRIMs

C) IFC, MIGA, ICSID
D) IFC, GATT, GATS
E) TRIMs , GATT, MIGA
135) Sual:Dünya Bankı qrupunun aşağıdakı qurumu(ları) beynәlxalq investisiya münasibәtlәrini
tәnzimlәyir
A) MIGA
B) ICSID
C) MIGA vә ICSID
D) TRIMs
E) TRİMs Vә MIGA
136) Sual:İnvestisiya prosesinin ... mәrhәlәsindә İnvestisiya layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün
şirkәtlәrin öz dövriyyә vәsaitindәn yoxsa borc kapitalından istifadә edәcәyi qәrarının verilmәsi
hәyata keçirilir
A) İnvestisiya mәnbәәlәrinin müәyyәn edilmәsi
B) Maliyyә vәsaitlәrinin formalaşdırılması
C) Tәhlil
D) Mәnfәәtә keçid
E) Texnologiyaya keçid
137) Sual:İnvestisiya prosesinin ... mәrhәlәsindә investisiya layihәsinin dәyәri vә hәcminin
hesablanması , yerli vә xarici bazarların araşdırılması, istehsal olunacaq vә satılacaq mәhsulun
hәcminin proqnozlaşdırılması hәyata keçirilir
A) Tәhlil
B) Qәrar qәbulu
C) İnvestisiya mәnbәәlәrinin müәyyәn edilmәsi
D) Maliyyә vәsaitlәrinin formalaşdırılması
E) Reklam vaxtı
138) Sual:Dünya iqtisadiyatı üçün investisiyaların әhәmiyyәti?
A) Ölkәlәrin rәqabәt qabiliyyәtini artırır
B) Maliyyә bazarlarının inteqrasiyasını tәmin etmir
C) Asılılığı dәrinlәşdirir
D) Milli iqtisadi imkanlardan istifadәni mәhdudlaşdırır
E) İqtisadiyyatı zәiflәdir
139) Sual:İnvestisiya mühitinin әsas tәrkib hissәsinә daxildir
A) Xammal resurs bazası
B) Istehsal potensialı
C) Infastruktura
D) İstehlak potensialı
E) İstehsal potensialı
140) Sual:İnvestisiya fәaliyyәtindә daha çox itkilәrlә üzlәşir
A) Strateji investor

B) Portfel investor
C) Qәbul edәn şirkәtlәr
D) Xarici investor
E) Daxili investor
141) Sual:Birbaşa vә portfel investisiyalarının arasında fәrqlәr hansılarla izah oluna bilәr
A) Ölkәlәrin qanunvericiliyinә görә
B) BVFnin metodikasına görә
C) ABŞ hökumәtinin investisiya siyasәtinә görә
D) Konstutsiyaya görә
E) Ölkәlәrin qanunvericiliyinә görә, Konstutsiyaya görә
142) Sual:Birbaşa vә portfel investisiyalarının fәrqlәndirici xüsusiyyәti hansılarla izah edilә bilәr
A) Müәssisә fәaliyyәti üzәrindә nәzarәt hüququ
B) Gәlirlәrin әldә edilmәsi
C) Yeni müәssisәlәrlә әmәkdaşlıq
D) Mәhsul satışının azalması
E) Ticarәtin inkişafı
143) Sual:Xarici bazara çıxış formasını tәşkil edir
A) Birbaşa investisiyalar
B) Portfel investisiyalar
C) Mәhsul ixracı
D) Mәhsul idxalı
E) Strateji investisiyalar
144) Sual:Xarici investisiyaların әldә olunması forması kimi göstәrmәk olar
A) Sәhmlәrin satışı
B) Müәssisәlәrin rekonstruksiyası
C) Ticarәtin zәiflәmәsi
D) Kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
E) Ticarәtin zәiflәmәsi, Kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
145) Sual:İnvestorların әsas әlamәtlәr üzrә tәsnifatına aid edilir
A) Strateji investor
B) Xarici investor
C) Portfel investor
D) Daxili investor
E) Portfel vә strateji investor
146) Sual:Layihәnin maraqlı tәrәflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi, kimlәrin xәrclәri qarşılaşdığı vә
kimlәrin layihәdәn faydalandığı, arzu olunan ictimai iqtisadi sәmәrәni әldә etmәk üçün hansı
alternativ yollar mövcuddur? mәsәlәlәri investisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin
hansı modulu çәrçivәsindә nәzәrdәn keçirilir?
A) Maraqlı tәrәflәrin tәhlili Modulu

B) Texniki Modul
C) İqtisadi Modul
D) Maliyyә Modulu
E) İqtisadi vә maliyyә modulu
147) Sual:Layihә üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti sxeminin hazırlanması; iqtisadi vә ictimai tәhlil
aparmaq üçün әsas dәyişәnlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi; maliyyә mәnbәlәri vә xәrclәrinin
müәyyәnlәşdirilmәsi; hәr bir maraqlı tәrәfi razı salmaq üçün nәlәrә düzәlişlәr edilә bilәr? mәsәlәlәri
investisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin hansı modulu çәrçivәsindә nәzәrdәn
keçirilir?
A) Maliyyә Modulu
B) İqtisadi Modul
C) Maraqlı tәrәflәrin tәhlili Modulu
D) Texniki Modul
E) İqtisadi vә Texniki modul
148) Sual:Xüsusi kapitalın hәrәkәtlәri barәdә qәrarlar kimә mәxsusdur?
A) Müәssisә tәşkilatlarının rәhbәr orqanlarına
B) Dövlәtә
C) Fiziki şәxslәrә
D) Xüsusi firmalara
E) Hüquqi şәxslәrә
149) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin iqtisadi tәhlili zamanı tәtbiq edilәn metodologiyaya әsasәn
istehsalçı artıqlığı (producer surplus):
A) İstehsalçının hәr hansı mәhsul kәmiyyәtini tәklif etmәyә hazır olduğu mәblәğlә faktiki olaraq
bazarda mövcud olan mәblәğ arasındakı fәrqi ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
B) İstehlakçının hәr hansı kәmiyyәt üçün ödәmәyә razılaşdığı mәblәğ vә faktiki olaraq ödәdiyi
mәblәğ arasındakı fәrqi ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
C) İstehlakçı üçün maksimum vә minimum iqtisadi sәmәrәnin әldә olunduğu mәblәğ arasındakı fәrqi
ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
D) İstehlakçının hәr hansı kәmiyyәt üçün ödәmәyә razılaşdığı mәblәğ vә faktiki olaraq ödәdiyi
mәblәğ arasındakı fәrqi ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
E) İstehlakçının hәr hansı kәmiyyәt üçün ödәmәyә razılaşdığı mәblәğ vә faktiki olaraq ödәdiyi
mәblәğ arasındakı fәrqi ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
150) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin iqtisadi tәhlili zamanı tәtbiq edilәn metodologiyaya әsasәn
istehlakçı artıqlığı (consumer surplus)
A) İstehlakçının hәr hansı kәmiyyәt üçün ödәmәyә razılaşdığı mәblәğ vә faktiki olaraq ödәdiyi
mәblәğ arasındakı fәrqi ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
B) İstehlakçı üçün maksimum vә minimum iqtisadi sәmәrәnin әldә olunduğu mәblәğ arasındakı fәrqi
ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
C) İstehsalçının hәr hansı mәhsul kәmiyyәtini tәklif etmәyә hazır olduğu mәblәğlә faktiki olaraq
bazarda mövcud olan mәblәğ arasındakı fәrqi ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
D) İstehsalçı üçün maksimum vә minimum iqtisadi sәmәrәnin әldә olunduğu mәblәğ arasındakı fәrqi
ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
E) Istehaslçı üçün ümumi gәlir arasındakı fәqi ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir

151) Sual:İqtisadi tәhlilin metodologiyası ... әsaslanır
A) iqtisadi rifahın hesablanmasının (istehlakçı üçün iqtisadi dәyәr, istehsalçı üçün resurs xәrcinin
iqtisadi dәyәri vә mәcmu qazancın müәyyәnlәşdirilmәsi) fundamental konsepsiyasına
B) XCDnin maksimumlaşdırılmasının fundamental konsepsiyasına
C) Layihәnin hәyat dövrü boyunca GәlirXәrc әmsalının müqayisәsi fundamental konsepsiyasına
D) Layihәnin hәyat dövrü boyunca Marjinal Gәlir – Marjinal Xәrc әmsalının müqayisәsi
fundamental konsepsiyasına
E) XCDnin minimumlaşdırılmasının fundamental konsepsiyasına
152) Sual:İqtisadi cәhәtdәn uyğun olan layihәnin qәbul olunmasındakı rasionallıq aşağıdakılardan
hansında әks olunur?
A) Layihәnin xalis qazancının layihә nәticәsindә uduzanların itkilәrini kompensasiya etmәsi
B) Layihәnin XCDsinin maksimum olması
C) Layihәnin optimal hәcminin düzgün müәyyәnlәşdirilmәsi
D) Layihәyә doğru zamanlama ilә başlanılması
E) Layihәnin planının hazırlanması ilә
153) Sual:Layihәnin xalis iqtisadi qazancı layihәnin xalis iqtisadi itkisindәn yüksәkdirsә ...
A) investisiya layihәsi iqtisadi cәhәtdәn uyğun hesab olunur
B) investisiya layihәsi iqtisadi cәhәtdәn uyğun hesab olunmur
C) investisiya layihәsinin iqtisadi sәmәrәsi aşağıdır
D) investisiya layihәsinin rasionallığı aşağıdır
E) investisiya layihәsinin rasionallığı yuxarıdır
154) Sual:İnvestisiya layihәsi nә zaman iqtisadi cәhәtdәn uyğun hesab olunur?
A) Layihәnin xalis iqtisadi qazancı layihәnin xalis iqtisadi itkisindәn yüksәkdirsә
B) Layihәnin xalis iqtisadi itkisi layihәnin xalis iqtisadi qazancından yüksәkdirsә
C) Layihәnin XCDsi maksimum olduqda
D) Layihә iqtisadi cәhәtdәn optimal hәcmdә hәyata keçirildikdә
E) Layihә minimal hәcmdә hәyata keçirildikdә
155) Sual:Layihәnin mali vә iqtisadi dәyәrlәri arasında fәrq olmaması ...
A) Ölkәdә layihә nәticәsindә layihә iştirakçılarından başqa heç kimin bir qazancı vә ya itkisinin
olmaması demәkdir
B) Ölkәdә mәcmu iqtisadi sәmәrәnin yüksәk olması demәkdir
C) Ölkәdә mәcmu qazancın mәcmu itkini kompensasiya etmәsi demәkdir
D) Ölkәdә iqtisadi rasionallıq olduğunu demәkdir
E) Ölkәdә irrasionallıq olduğu demәkdir
156) Sual:İqtisadi rifahın hesablanmasının (istehlakçı üçün iqtisadi dәyәr, istehsalçı üçün resurs
xәrcinin iqtisadi dәyәri vә mәcmu qazancın müәyyәnlәşdirilmәsi) fundamental konsepsiyası
kompleks qiymәtlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindәki tәhlildә tәtbiq olunur?
A) İnvestisiya layihәlәrinin iqtisadi tәhlili
B) İnvestisiya layihәlәrinin maliyyә tәhlili
C) İnvestisiya layihәlәrinin maraqlı tәrәflәrin tәhlili

D) İnvestisiya layihәlәrinin risk tәhlili
E) Investisiya layihәlәrinin siyasi tәhlili
157) Sual:Ölkәdә layihә nәticәsindә layihә iştirakçılarından başqa heç kimin bir qazancı vә ya itkisi
yoxdursa
A) layihәnin mali vә iqtisadi dәyәrlәri arasında fәrq olmayacaqdır
B) layihәnin mali dәyәri iqtisadi dәyәrindәn yüksәk olacaqdır
C) layihәnin iqtisadi dәyәri mali dәyәrindәn yüksәk olacaqdır
D) layihәnin mali vә iqtisadi dәyәrlәri arasında fәrq olacaqdır
E) layihәnin maliyyә dәyәri yüksә vә iqtisadi dәyәri aşağı olacaq
158) Sual:Birdәfәlik gәlir әldә etmәklә layihәyә o ildәki dәyәri (SV scrap value) ilә son verilmәsi
layihәnin ilkin olaraq nәzәrdә tutulduğu dövrәdәk işlәmәyindәn daha sәmәrәli ola bilәr. Bu qәrar nә
zaman verilә bilәr?
A) Layihәnin müәyyәn ildә gәlirinin 0 olması zamanı
B) Layihәnin müәyyәn ildә XCDsinin mәnfi olması
C) Layihәnin müәyyәn ildә marjinal XCDsinin mәnfi olması
D) Layihәnin müәyyәn ildә XCDsinin müsbәt olmaması
E) Layihәnin müәyyәn ildә gәlirinin artması zamanı
159) Sual:İnvestisiya layihәsinin maliyyә tәhlili zamanı investisiya qoyuluşu ...; investisiya
layihәsinin iqtisadi tәhlili zamanı isә investisiya qoyuluşu, ... qiymәtlәndirilir
A) layihәnin maraqlı tәrәflәrinin rifahı aspektindәn; bütövlükdә ölkәnin iqtisadi rifahı aspektindәn
B) bütövlükdә ölkәnin iqtisadi rifahı aspektindәn; layihәnin maraqlı tәrәflәrinin rifahı aspektindәn
C) layihәnin iqtisadi sәmәrәsi aspektindәn; pul hәrәkәti hesabatı aspektindәn
D) distributiv tәhhlil aspektindәn; layihәnin iqtisadi sәmәrәsi aspektindәn
E) layihәnin sosial sәmәrәsi aspektindәn; hesabat aspektindәn
160) Sual:İnvestisiya layihәsinin ... tәhlili zamanı investisiya qoyuluşu, layihәnin maraqlı tәrәflәrinin
rifahı aspektindәn; investisiya layihәsinin ... tәhlili zamanı isә investisiya qoyuluşu, bütövlükdә
ölkәnin iqtisadi rifahı aspektindәn qiymәtlәndirilir
A) maliyyә; iqtisadi
B) iqtisadi; maliyyә
C) texniki modul çәrçivәsindә; tәlәb modulu çәrçivәsindә
D) tәlәb modulu çәrçivәsindә; texniki modul çәrçivәsindә
E) texniki modul vә maliyyә
161) Sual:Müxtәlif müddәtlәrә nәzәrdә tutulmuş qarşılıqlı asılı olmayan investisiya layihәlәrinin
eyni dövr әrzindә müqayisә olunması üçün ...
A) Bu layihәlәrin eyni dövr әrzindә yaradacaqları dәyәr әsasında müqayisә imkanı tәmin olunmalıdır
B) Hәr iki layihәnin bütün hәyat dövrü üçün XCDlәri müqayisә olunmalıdır
C) Layihәnin miqyası artırıldıqca marjinal xәrc vә marjinal gәlir dәyәrlәri müqayisә olunmalıdır
D) Layihәnin optimal hәcmi müәyyәnlәşdirilmәlidir
E) Layihәnin müәyyәn ildә minimal hәcmi müәyyәnlәşdirilir
162) Sual:Layihәlәrin düzgün zamanlamasının müәyyәnlәşdirilmәsi ... әsasında aparılır

A) cari xәrc, cari gәlir vә gәlәcәk gәlir, kapitalın alternativ xәrc dәyәrlәrinin müqayisәsini tәklif edәn
funksiya
B) marjinal XCD dәyәrlәrinin müqayisәsini tәklif edәn funksiya
C) layihәnin hәyat dövrü әrzindә illәr üzrә XCD dәyәrlәrinin müqayisәsini tәklif edәn funksiya
D) layihәnin hәyat dövrü әrzindә illәr üzrә daxili rentabellik norması әmsallarının dәyәrlәrinin
müqayisәsini tәklif edәn funksiya
E) layihәnin müәyyәn ildә gәlirinin 0 olması zamanı
163) Sual:Tezlәşdirilәn vә ya gecikdirilәn investisiya layihәsinin XCDsi doğru zamanlama ilә
reallaşan investisiya layihәsinin XCDsi ilә müqayisәdә ...olacaqdır
A) Daha aşağı
B) Daha yüksәk
C) Maksimum
D) Minimum
E) Makimum vә minimum
164) Sual:Aşağıdakılardan biri kapitalın hәrәkәtini xarakterizә etmir
A) birbaşa investisiyalar
B) injinirinq xidmәtlәri
C) borc kapitalının orta vә uzun müddәtli beynәlxalq kreditlәri
D) iqtisadi kömәk
E) portfel investisiyaları
165) Sual:Aşağıdakılardan biri kapitalın beynәlxalq hәrәkәtini sәbәblәndirәn amillәrdәn deyil
A) dünya tәsәrrüfatının müxtәlif hәlqәlәrindә kapitala olan tәlәblә onun tәklifinin üstüstә
düşmәmәsi
B) yerli әmtәә bazarlarının mәnimsәnilmәsi imkanının yaranması
C) kapital ixrac edilәn ölkәdә daha ucuz xammal vә işçi qüvvәsinin mövcudluğu
D) kapital qәbul edәn ölkәdә daha aşağı ekoloci standartların olması
E) rüsumların orta sәviyyәsinin 40% vә daha çox olması
166) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin iqtisadi tәhlili zamanı iqtisadi gәlir vә xәrclәrin hesablanması
üçün ilkin informasiya ... әldә olunur
A) Bazardakı istehsalçı vә istehlakçıların qәralarının müşahidәsindәn
B) Marjinal xalis cari dәyәrlәrin müqayisәsindәn
C) Layihәnin daxili rentabellik normasının kapitalın alternativ gәlirlәri ilә müqayisәsindәn
D) Layihәnin ilkin texnikiiqtisadi qiymәtlәndirilmәsindәn
E) Layihәnin hesabatından
167) Sual:Bazardakı istehsalçı vә istehlakçıların qәralarının müşahidәsi investisiya layihәlәrinin ...
ilkin informasiya tәklif edir.
A) iqtisadi tәhlili zamanı iqtisadi gәlir vә xәrclәrin hesablanması üçün
B) maliyyә tәhlili zamanı maliyyә cәhәtdәn gәlir vә xәrclәrin hesablanması üçün
C) maraqlı tәrәflәrin tәhlili zamanı distributiv tәhlil üçün
D) risk tәhlili zamanı
E) hesabat zamanı

168) Sual:Mәhsulun hәyat dövrü nәzәriyyәsinin nümayәndәlәri hansılardır
A) E.Xekşer, Q.Xaberler
B) A.Smit, D.Rikardo
C) R.Vernon, J.Kravis
D) M.Porter, B.Olin
E) P.Samuelson, V.Stolper
169) Sual:Aşağıdakılardan yalnız biri dünya tәsәrrüfatı nәzәrriyәlә¬rinә aid deyil
A) kapitalın qaçışı nәzәrriyәsi
B) postsәnaye cәmiyyәti nәzәrriyәlәri
C) mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsi
D) miqyas effekti nәzәriyyәsi
E) müqayisәli üstünlüklәr nәzәrriyyәsi
170) Sual:Portfel investisiyalar nә cür hәyata keçirilir
A) texnologiyanın ötürülmәsi yolu ilә
B) pul formasında kapitalın ötürülmәsi yolu ilә
C) ixtisaslı kadrların göndәrilmәsi yolu ilә
D) elmi tәdqiqatların nәticәlәri ilә mübadilә yolu ilә
E) yeni müәssisәlәrin tikintisini hәyata keçirmәk yolu ilә
171) Sual:Kapitalın beynәlxalq hәrәkәtinin subyektlәrinә kim aid deyil
A) korporasiyalar
B) hökümәt tәşkilatları
C) kommersiya bankları
D) ölkә daxilindә kәnd tәsәrrüfatına sәrmayә qoyan fermerlәr
E) birgә müәssisәlәr
172) Sual:İdxal rüsumlarının tәtbiqindәn kim itirir
A) idxal ölkәsinin istehlakçıları
B) idxal ölkәsinin istehsalçıları
C) gömrük tarifi tәtbiq edәn ölkә
D) ixrac ölkәsinin istehlakçıları
E) ixrac ölkәsinin istehsalçıları
173) Sual:Dünya ticarәtinin әmtәә strukturunda hansı sahә üzrә ticarәtin hәcmi daha sürәtlә artır
A) hasiledici sәnaye sahәsi
B) kәnd tәsәrrüfatı sahәsi
C) emaledici sәnaye sahәsi
D) yüngül sәnaye sahәsi
E) ovçuluq vә balıqçılıq sahәsi
174) Sual:әmtәәlәrin hәyat silsilәsi nәzәriyyәsinә әsasәn yetkinlik dövründә olan әmtәәlәrin istehsalı
harada yerlәşdirilir

A) ancaq yüksәk inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәrindә
B) әmtәәnin ilk tәtbiq edildiyi ölkәlәrdә
C) istәnilәn ölkәdә
D) әsasәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә
E) postsosialist ölkәlәrindә
175) Sual:Müasir dövrdә valyuta kursu
A) qızıl paritetә әsaslanır
B) sikkә paritetinә әsaslanır
C) valyuta paritetinә әsaslanır
D) dollara әsaslanır
E) Avroya әsaslanır
176) Sual: Müxtәlif risklәrin sığortalanması üzrә xidmәtlәr kompleksı necә adlanır
A) maliyyә xidmәtlәri
B) marketinq xidmәtlәri
C) sığorta xidmәtlәri
D) bank xidmәtlәri
E) konsaltinq xidmәtlәri
177) Sual:Azad iqtisadi zona dedikdә әsasәn nә başa düşülür
A) gömrük tariflәri tәtbiq olunmayan әrazi
B) müәyyәn ölkәnin muxtar әrazisi
C) rüsümsuz anbar zonası
D) rüsumsuz ticarәt zonası
E) xüsusi statusu olan, gömrük rüsumlarından vә vergilәrdәn tam vә ya qismәn azad olan ayrıca
götürülmüş әrazi
178) Sual:Xarici investisiyaların tәnzimlәnmәsinin әsas üsulu hansıdır
A) ikitәrәfli sazışlәr
B) çoxtәrәfli sazişlәr
C) milli vә beynәlxalq hüquq
D) qlobal hüquq
E) dövlәt
179) Sual:Borc kapitalı anlayışına aid deyil
A) faktorinq
B) qısamüddәtli kreditlәr
C) uzunmüddәtli kreditlәr
D) satılan әmtәә vә xidmәtlәrә görә ödәnişlәr
E) ortamüddәtli kreditlәr
180) Sual:Balanslaşdırılmış investisya portfeli dedikdә başa düşülür
A) iki korporasiya arasında bağlanmış müqavilәyә әsasәn investisiya portfellәrinin
bәrabәrlәşdirilmәsi

B) iki dövlәt arasında әldә edilmiş szişә әsasәn investisiya portfellәrinin bәrabәrlәşdirilmәsi
C) ayrıayrı investisya pbyektlәrindәn ibarәt olaraq gәlirlәrini,risklәrini vә linkvidliyini
balanslaşdırılması ilә sәciyyәlәnәn investisiya portfeli
D) istehsala vә satışa qoyulan kapitalın balanslaşdırılması ilә sәciyyәlәnәn investisiya portfeli
E) birbaşa xarici investisiyalarla portfel investisiyaların nisbәtini nәzәrә alaraq formalaşdırılan
investisiya portfeli
181) Sual:Qiymәtli kağızlar portfeli dedikdә başa düşülür
A) qiymәtli kağızlar saxlanılan portfel(çanta
B) әldә edilmiş qiymәtli kağızlardan ibarәt investisiya portfeli
C) yalnız portfel investisiyalardan ibarәt olan investisiya portfeli
D) yalnız bir iqtisadi sahәdә fәaliyyәt göstәrәn korporasiyaların sәhmlәrinin alınaraq investisiya
portfelinin formalaşdırılması
E) yalnız dövlәt istiqrazlarından ibarәt olan investisiya portfeli
182) Sual:Beynәlxlq investisiya qoyuluşu dedikdә başa düşülür
A) kapitalın bir qitәdәn başqa qitәyә keçәrәk mәnfәәtli sahәlәrdә yerlәşdirilmәsi
B) iki vә yaxud bir neçә ölkә arasındakı müqavilәyә әsasәn investisiyaların qarşılıqlı hәrәkәti
prossesi
C) regional iqtisadi integrasiya blokuna daxil olan ölkәlәr arasında investisiya әmtәәlәrinin qarşılıqlı
hәrәkәti prosses
D) iki regional iqtisadi integrasiya bloku arasında investisiya әmtәәlәrinin qarşılıqlı hәrәkәti prossesi
E) kapitalın sәrhәddlәri keçәrәk digәr ölkәlәrin iqtisadiyyatına qoyuluşu prosesi,beynәlxalq
investisiya әmtәәlәrinin alqısatqısı
183) Sual:İnvestisiyanın likvidliyi dedikdә başa düşülür
A) qısa zaman kәsiyi әrzindә investisiya qoyulmuş obyektin dәyәrinin çox az itgi ilә reallaşdırılması
qabiliyyәti
B) investisiya qoyulmuş obyektin banka girov kimi qoyularaq kredit götürmә qabiliyyәti
C) investisiya qoyulmuş obyektin digәr sahibkarlıq obyektlәri ilә mübadilә edilmәsi qabiliyyәti
D) investisiya qoyulmuş obyektin xarici banklarda girov qoyularaq kredit götürmә qabiliyyәti
E) investisiya qoyulmuş obyektin idxal edilmiş әmtәәlәrә mübadilә edilmәsi qabiliyyәti
184) Sual:Qiymәtli kağızların kursu dedikdә başa düşülür
A) Qiymәtli kağızların alqısatqısını hәyata keçirtmәk üçün hәmin qiymәtli kağızların 1 il әrzindәki
orta bazar qiymәti
B) Qiymәtli kağızların alqısatqısını hәyata keçirtmәk üçün onların müәyyәn zaman anındakı bazar
qiymәti
C) Qiymәtli kağızların alqısatqısını hәyata keçirtmәk üçün onların 1 ay әrzindәki orta bazar qiymәti
D) Qiymәtli kağızların alqısatqısını hәyata keçirtmәk üçün onların 1 hәftә әrzindәki orta bazar
qiymәti
E) Qiymәtli kağızların alqısatqısını hәyata keçirtmәk üçün onların gün әrzindәki orta bazar qiymәti
185) Sual:Sәhmlәrin nәzarәt paketi dedikdә başa düşülür
A) korporasiyanın buraxdığı bütün sәhmlәrinin miqdarı
B) korporasiyanın buraxdığı yalnız imtiyazlı sәhmlәrin miqdarı
C) investora müәsisәnin fәaliyyәti üzәrindә nәzarәti hәyata keçirmәk hüququnu verәn sәhmlәrin

miqdarı
D) investorun müәsisәnin fәaliyyәti üzәrindә nәzarәti hәyata keçirmәk hüququnu verәn rәsmi
sәnәdlәr toplusu
E) korporasiyanın digәr korporasiyaların işinә nәzarәt etmәk hüququ verәn rәsmi sәnәdlәr toplusu
186) Sual:Fond bazarının kapitallaşması hansı göstәrici ilә müәyyәnlәşdirilir?
A) dövriyyәdә olan qiymәtli kağızların mәcmu bazar dәyәri göstәricisi ilә
B) dövriyyәdә olan imtiyazlı sәhmlәrin mәcmu bazar dәyәri göstәricisi ilә
C) dövriyyәdә olan dövlәt imtiyazlarının mәcmu bazar dәyәri göstәricisi ilә
D) dövriyyәdә olan xarici korporasiyaların sәhmlәrinin mәcmu bazar dәyәri göstәricisi ilә
E) dövriyyәdә olan qiymәtli kağızların orta nominal dәyәri göstәricisi ilә
187) Sual:2012ci ildә Azәrbaycana qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. Doll
A) 6,9
B) 10,4
C) 23,5
D) 7,8
E) 11,5
188) Sual:2012ci ildә ÇXRna qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:
A) 465
B) 1025
C) 1464
D) 1793
E) 4768
189) Sual:2012ci ildә Rusiyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:
A) 4874
B) 1464
C) 1793
D) 4768
E) 1025
190) Sual:2012ci ildә Yaponiyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:
A) 1025
B) 1464
C) 1793
D) 4768
E) 2841
191) Sual:2012ci ildә İsveçrәyә qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:
A) 1063
B) 1464
C) 1793
D) 4768

E) 2841
192) Sual:2012ci ildә Almaniyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:
A) 1464
B) 1793
C) 4768
D) 1063
E) 2841
193) Sual:2012ci ildә Böyük Britaniyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:
A) 1793
B) 4768
C) 1464
D) 1063
E) 2841
194) Sual:2012ci ildә ABŞ qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:
A) 4768
B) 1793
C) 1464
D) 1063
E) 2841
195) Sual:Avropa İttifaqında kapitalın sәrbәst hәrәkәti prinsipi hansı müqavilәdә tәsbit edilmişdir?
A) Roma müqavilәsindә
B) London müqavilәsindә
C) Paris müqavilәsindә
D) Amstrdam müqavilәsindә
E) Brüssel müqavilәsindә
196) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı bölmә ikitәrәfli investisiya razılaşmalarında olmur?
A) razılaşmanın predmeti vә onun fәaliyyәt müddәti
B) razılaşmanın fәaliyyәt müddәti әrzindә investor tәrәfindәn investisiyanı qәbul edәn ölkәnin dövlәt
büdcәsinә köçürülәcәk vergilәrin hәcmi
C) investisiya qәbul edәn ölkәnin investisiyanı qәbul etmә şәrtlәri
D) investora münasibәtdә investisiya rejimi şәrtlәri
E) investor tәrәfindәn kapitalın vә gәlirlәrin ölkә xaricinә köçürülmәsi şәrtlәri
197) Sual:Korporativ biznesin Çebal adlandırılan modeli hansı ölkәyә aid edilir?
A) Yaponiya
B) Sinqapur
C) Cәnubi Koreya
D) Çin
E) Malayziya

198) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı investisiya rejimlәri növünә aid deyil?
A) daha әlverişli şәraitin yaradılması rejimi
B) qarşılıqlı faydalılıq prinsipinә әsaslanan rejim
C) milli rejim
D) әdalәtli vә bәrabәrhüquqlu rejim
E) şәffaflıq rejimi
199) Sual:BXİ nöqteyi nәzәrindәn ölkәnin investisiya cәlbediciliyi nәzәriyyәsinin әsasında hansı
konsepsiya dayanır?
A) nisbi üstünlüklәr konsepsiyası
B) durna qabarı” konsepsiyası
C) internalizasiya nәzәriyyәsi
D) OLİ konsepsiyası
E) Leontyev paradoksu
200) Sual:Xüsusi kapital nә demәkdir?
A) Bankların, firmaların vә.s ölkәdәki vәsaitlәridir
B) Xüsusi firmaların, bankların vә.s qeyridövlәt tәşkilatlarının xaricә köçürülәn vәsaitlәridir
C) Xaricdәn köçürülәn vәsaitlәrdir
D) Fiziki şәxslәrin vәsaitlәri
E) Hüquqi şәxslәrin vәsaitlәri
201) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin tәhlili nәyә әsaslanmalıdır?
A) Mәntiqsiz ardıcıllığa
B) Kapitalın qoyuluşunun maliyyәlәşdirilmәsi ilә yanaşı, müәyyәn mәntiqi ardıcıllığa
C) İstiqrazlara
D) Kreditlәrә
E) Mәhsul istehsalına
202) Sual:Birbaşa xarici investisiyalar ibarәtdir
A) yalnız kapital resurslarından
B) yalnız qeyrimaddi aktivlәrdәn
C) qeyrimaddi aktivlәrdәn vә gözlәnilәn gәlirlәrdәn
D) kapital resurslarından vә dividend formasında gözlәnilәn gәlirlәrdәn
E) kapital resurslarından vә qeyrimaddi aktivlәrdәn
203) Sual:Maliyyә vә yaxud ssuda kapitalı formasında hәyata keçirilәn beynәlxalq investisiya
sahibinә hansı formada gәlir gәtirir?
A) faiz formasında
B) dividend formasında
C) hәm faiz, hәm dә dividend formasında
D) investisiya qәbul edәn ölkәnin büdcәsindәn investisiya sahibinә verilәn mükafat formasında
E) yatırılan investisiya özünüödәyәn sonra onun sahibinә investisiya qәbul edәn ölkә tәrәfindәn illik
faiz formasında

204) Sual:Beynәlxalq Valyuta Fondunun metodologiyasına görә beynәlxalq investisiyalar neçә
qrupda tәsniflәşdirilir?
A) 2 qrupda
B) 4 qrupda
C) 5 qrupda
D) 3 qrupda
E) 6 qrupda
205) Sual:İnzibati amirlik sistemi dağıldıqdan sonra, yәni XX әsrin 90cı illәrindә Mәrkәzivә Şәrqi
Avropa ölkәlәrinin iqtisadiyyatına yatırılan birbaşa xarici investisiyalar praktiki olaraq
A) artmışdır
B) ilk illәrdә artmış, sonrakı mәrhәlәlәrdә kәskin şәkildә azalmışdır
C) ilk illәrdә artmış, sonrakı mәrhәlәlәrdә dinamik şәkildә azalmışdır
D) azalmışdır
E) kәskin şәkildә azalmışdır
206) Sual:ÜTTyә daxil olarkәn nәzәri olaraq Azәrbaycan iqtisadiyyatına yatırılan birbaşa xarici
investisiyalar
A) Artar
B) ilk illәrdә azalar, sonrakı mәrhәlәlәrdә artar
C) ilk illәrdә artar, sonrakı mәrhәlәlәrdә azalar
D) azalar
E) kәskin şәkildә azalar
207) Sual:Birbaşa xarici investisiya axınlarının istiqamәtlәrinә aid edilmir
A) Inkişaf etmiş ölkәlәrdәn inkişaf etmiş ölkәlәrә
B) Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdәn inkişaf etmiş ölkәlәrә
C) Inkişaf etmiş ölkәlәrdәn tranzitiv ölkәlәrә
D) Yeni sәnaye ölkәlәrindәn tranzitiv ölkәlәrә
E) Inkişaf etmiş ölkәlәrdәn yeni sәnaye ölkәlәrinә
208) Sual:Aşağıdakılardan biri 2011ci ildә İtaliyaya digәr ölkәlәrin vәtәndaşları vә şirkәtlәri
tәrәfindәn qoyulan investisiyaların ümumi hәcmini göstәrin
A) 30 mlrd.$dan çox
B) 7 mlrd.$dan çox
C) 4 mlrd.$dan çox
D) Tәxminәn 22 mlrd.$
E) 600 mlrd.$dan az
209) Sual:Aşağıdakılardan biri 2011ci ildә İsveçә digәr ölkәlәrin vәtәndaşları vә şirkәtlәri
tәrәfindәn qoyulan investisiyaların ümumi hәcmini göstәrin
A) 1 trln.$dan az
B) 7 mlrd.$dan çox
C) 4 mlrd.$dan çox
D) Tәxminәn 22 mlrd.$
E) 600 mlrd.$dan az

210) Sual:Aşağıdakılardan biri 2011ci ildә Portuqaliyaya digәr ölkәlәrin vәtәndaşları vә şirkәtlәri
tәrәfindәn qoyulan investisiyaların ümumi hәcmini göstәrin
A) 1 trln.$dan az
B) 7 mlrd.$dan çox
C) 4 mlrd.$dan çox
D) Tәxminәn 14 mlrd.$
E) 600 mlrd.$dan az
211) Sual:Aşağıdakılardan biri 2011ci ildә İspaniyaya digәr ölkәlәrin vәtәndaşları vә şirkәtlәri
tәrәfindәn qoyulan investisiyaların ümumi hәcmini göstәrin
A) 1 trln.$dan çox
B) 1 trln.$dan az
C) 40 mlrd.$dan çox
D) Tәxminәn 25 mlrd.$
E) 600 mlrd.$dan az
212) Sual:Aşağıdakılardan biri 2011ci ildә Çinә digәr ölkәlәrin vәtәndaşları vә şirkәtlәri tәrәfindәn
qoyulan investisiyaların ümumi hәcmini göstәrin
A) 1 trln.$dan az
B) Tәxminәn 700 mlrd.$
C) 100 mlrd.$dan çox
D) Tәxminәn 600 mlrd.$
E) 600 mlrd.$dan az
213) Sual:Aşağıdakılardan biri 2011ci ildә Belçikaya digәr ölkәlәrin vәtәndaşları vә şirkәtlәri
tәrәfindәn qoyulan investisiyaların ümumi hәcmini göstәrin
A) 1 trln.$dan az
B) 40 mlrd.$dan çox
C) 600 mlrd.$dan çox
D) Tәxminәn 600 mlrd.$
E) 600 mlrd.$dan az
214) Sual:Aşağıdakılardan biri 2011ci ildә Almaniyaya digәr ölkәlәrin vәtәndaşları vә şirkәtlәri
tәrәfindәn qoyulan investisiyaların ümumi hәcmini göstәrin
A) Tәxminәn 1,1 trln.$
B) Tәxminәn 3 mlrd.$
C) Tәxminәn 1,14 trln.$
D) 1 trln.$dan az
E) 30 mlrd.$dan çox
215) Sual:Aşağıdakılardan biri 2011ci ildә ABŞa digәr ölkәlәrin vәtәndaşları vә şirkәtlәri
tәrәfindәn qoyulan investisiyaların ümumi hәcmini göstәrin
A) 200 mlrd.$dan çox
B) Tәxminәn 1,2 trln .$
C) Tәxminәn 1,14 trln .$

D) 1 trl.$a qәdәr
E) Tәxminәn 1,1 trln.$
216) Sual:Milli iqtisadiyyatın müxtәlif iştirakçı qruplarının qazanc vә xәrclәrinin bölüşdürülmә
nisbәtlәri hansı әlavә iqtisadi tәsir parametri çәrçivәsindә nәzәrdәn keçirilir?
A) Cәmiyyәtdә qazanc vә itkilәrin bölüşdürülmә әmsalları parametri
B) Büdcә vәsaitlәrinin kölgә qiymәti parametri
C) Tәmәl ehtiyacların ödәnilmәsi parametri
D) Mәnfәәtxәrc әmsalları parametri
E) Büdcә vәsaitlәrinin artan XCD hesabına maliyyәlәşdirilmәsi
217) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin distributiv tәhlilindә әlavә iqtisadi tәsirlәr çәrçivәsindә
qiymәtlәndirilәn büdcә vәsaitlәrinin görünmәyәn (kölgә) qiymәtlәri dedikdә aşağıdakılardan hansı
nәzәrdә tutulur?
A) Büdcә vәsaitlәrinin әhalidәn toplanılan vergilәr hesabına maliyyәlәşdirilmәsi
B) Büdcә vәsaitlәrinin layihә gәlirlәri hesabına maliyyәlәşdirilmәsi
C) Büdcә vәsaitlәrinin layihәdәn әldә olunan iqtisadi sәmәrә hesabına maliyyәlәşdirilmәsi
D) Büdcә vәsaitlәrinin artan XCD hesabına maliyyәlәşdirilmәsi
E) Büdcә vәsaitlәrinin dövlt hesabına maliyyәlәşdirilmәsi
218) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi zamanı әlavә iqtisadi tәsirlәrin
professional tәhlilә daxil edilmәsi mәsәlәsi ... çәrçivәsindә hәll edilir
A) layihәnin distributiv tәhlili
B) layihәnin maliyyә tәhlili
C) layihәnin iqtisadi tәhlili
D) layihәnin risk tәhlili
E) layihәnin siyasi tәhlili
219) Sual:Distributiv tәhlil zamanı hansı mәblәğ layihәnin müxtәlif tәrәflәri arasında bölüşdürülür?
A) Layihәnin iqtisadi vә maliyyә dәyәrlәri arasındakı fәrqi ifadә edәn mәblәğ
B) Layihәnin gәlәcәk vә cari dәyәrlәri arasındakı fәrqi ifadә edәn mәblәğ
C) Layihәdәn әldә oluna bilәcәk maksimum iqtisadi sәmәrәni ifadә edәn mәblәğ
D) Layihәnin maksimum xalis cari dәyәrini ifadә edәn mәblәğ
E) Layihәnin minimum xalis cari dәyәrini ifadә edәn mәblәğ
220) Sual:İnvestisiya layihәsi nәticәsindә kim vә hansı dәyәrdә faydalanacaqdır? , Layihәnin xәrci
kimә aiddir vә kim nә qәdәr ödәyir? sullarına hansı tәhlil çәrçivәsindә baxılır?
A) distributiv tәhlili
B) maliyyә tәhlili
C) iqtisadi tәhlil
D) risk tәhlili
E) siyasi tәhlil
221) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin distributiv tәhlili dedikdә ... nәzәrdә tutulur
A) layihә gәlirlәrinin bölüşdürülmәsinin tәhlili
B) layihәnin hәyat dövrü әrzindә gәlir vә xәrclәrinin bölüşdürülmәsi

C) layihәnin maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәrinin bölüşdürülmәsi
D) Kreditin qaytarılma dövrü әrzindә borc ödәnişinin bölüşdürülmәsi
E) Layihәnin planının tәhlili
222) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin maraqlı tәrәflәrin tәhlili çәrçivәsindә layihә gәlirlәrinin
bölüşdürülmәsinin tәhlili üçün aşağıdakı terminlәrdәn hansı işlәnilir?
A) distributiv tәhlili
B) maliyyә tәhlili
C) iqtisadi tәhlil
D) risk tәhlili
E) siyasi tәhlili
223) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin iqtisadi tәhlili çәrçivәsindә hesablanan mәcmu iqtisadi qazanc
aşağıdakılardan hansı cavabda daha düzgün әks olunmuşdur?
A) Mәcmu iqtisadi qazanc = istehlakçı artıqlığı sahәsi + istehsalçı artıqlığı sahәsi
B) MәcmuMәcmu iqtisadi qazanc = istehsalçı artıqlığı sahәsi ilә ifadә olunan iqtisadi sәmәrә
C) iqtisadi qazanc = istehlakçının istehlakçı artıqlığı sahәsi ilә ifadә olunan iqtisadi sәmәrә
D) Mәcmu iqtisadi qazanc = istehlakçı artıqlığı sahәsi + istehsalçı artıqlığı sahәsi
E) Mәcmu iqtisadi qazanc= istehlakçi azlığı+az satiş
224) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin iqtisadi tәhlili çәrçivәsindә hesablanan istehlakçı üçün iqtisadi
dәyәr aşağıdakılardan hansı cavabda daha düzgün әks olunmuşdur?
A) İstehlakçı üçün iqtisadi dәyәr = İstehlakçı üçün maliyyә dәyәri ilә ifadә olunan faydalılıq +
iqtisadi sәmәrә
B) İstehlakçı üçün iqtisadi dәyәr = istehlakçının istehlakçı artıqlığı sahәsi ilә ifadә olunan iqtisadi
sәmәrә
C) İstehlakçı üçün iqtisadi dәyәr = istehsalçı artıqlığı sahәsi ilә ifadә olunan iqtisadi sәmәrә
D) İnvestisiya layihәlәrinin iqtisadi tәhlili çәrçivәsindә hesablanan “mәcmu iqtisadi qazanc”
aşağıdakılardan hansı cavabda daha düzgün әks olunmuşdur
E) İstehlakçının hәr hansı kәmiyyәt üçün ödәmәyә razılaşdığı mәblәğ vә faktiki olaraq ödәdiyi
mәblәğ arasındakı fәrqi ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
225) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin iqtisadi tәhlili zamanı tәtbiq edilәn metodologiyaya әsasәn
istehsalçı artıqlığı (producer surplus):
A) İstehsalçının hәr hansı mәhsul kәmiyyәtini tәklif etmәyә hazır olduğu mәblәğlә faktiki olaraq
bazarda mövcud olan mәblәğ arasındakı fәrqi ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
B) İstehlakçının hәr hansı kәmiyyәt üçün ödәmәyә razılaşdığı mәblәğ vә faktiki olaraq ödәdiyi
mәblәğ arasındakı fәrqi ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
C) İstehlakçı üçün maksimum vә minimum iqtisadi sәmәrәnin әldә olunduğu mәblәğ arasındakı fәrqi
ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
D) İstehlakçının hәr hansı kәmiyyәt üçün ödәmәyә razılaşdığı mәblәğ vә faktiki olaraq ödәdiyi
mәblәğ arasındakı fәrqi ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
E) İstehlakçının hәr hansı kәmiyyәt üçün ödәmәyә razılaşdığı mәblәğ vә faktiki olaraq ödәdiyi
mәblәğ arasındakı fәrqi ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
226) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin iqtisadi tәhlili zamanı tәtbiq edilәn metodologiyaya әsasәn
istehlakçı artıqlığı (consumer surplus)

A) İstehlakçının hәr hansı kәmiyyәt üçün ödәmәyә razılaşdığı mәblәğ vә faktiki olaraq ödәdiyi
mәblәğ arasındakı fәrqi ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
B) İstehlakçı üçün maksimum vә minimum iqtisadi sәmәrәnin әldә olunduğu mәblәğ arasındakı fәrqi
ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
C) İstehsalçının hәr hansı mәhsul kәmiyyәtini tәklif etmәyә hazır olduğu mәblәğlә faktiki olaraq
bazarda mövcud olan mәblәğ arasındakı fәrqi ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
D) İstehsalçı üçün maksimum vә minimum iqtisadi sәmәrәnin әldә olunduğu mәblәğ arasındakı fәrqi
ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
E) Istehaslçı üçün ümumi gәlir arasındakı fәqi ifadә edәn sahәyә bәrabәrdir
227) Sual:İqtisadi tәhlilin metodologiyası ... әsaslanır
A) iqtisadi rifahın hesablanmasının (istehlakçı üçün iqtisadi dәyәr, istehsalçı üçün resurs xәrcinin
iqtisadi dәyәri vә mәcmu qazancın müәyyәnlәşdirilmәsi) fundamental konsepsiyasına
B) XCDnin maksimumlaşdırılmasının fundamental konsepsiyasına
C) Layihәnin hәyat dövrü boyunca GәlirXәrc әmsalının müqayisәsi fundamental konsepsiyasına
D) Layihәnin hәyat dövrü boyunca Marjinal Gәlir – Marjinal Xәrc әmsalının müqayisәsi
fundamental konsepsiyasına
E) XCDnin minimumlaşdırılmasının fundamental konsepsiyasına
228) Sual:İqtisadi cәhәtdәn uyğun olan layihәnin qәbul olunmasındakı rasionallıq aşağıdakılardan
hansında әks olunur?
A) Layihәnin xalis qazancının layihә nәticәsindә uduzanların itkilәrini kompensasiya etmәsi
B) Layihәnin XCDsinin maksimum olması
C) Layihәnin optimal hәcminin düzgün müәyyәnlәşdirilmәsi
D) Layihәyә doğru zamanlama ilә başlanılması
E) Layihәnin planının hazırlanması ilә
229) Sual:Layihәnin xalis iqtisadi qazancı layihәnin xalis iqtisadi itkisindәn yüksәkdirsә ...
A) investisiya layihәsi iqtisadi cәhәtdәn uyğun hesab olunur
B) investisiya layihәsi iqtisadi cәhәtdәn uyğun hesab olunmur
C) investisiya layihәsinin iqtisadi sәmәrәsi aşağıdır
D) investisiya layihәsinin rasionallığı aşağıdır
E) investisiya layihәsinin rasionallığı yuxarıdır
230) Sual:İnvestisiya layihәsi nә zaman iqtisadi cәhәtdәn uyğun hesab olunur?
A) Layihәnin xalis iqtisadi qazancı layihәnin xalis iqtisadi itkisindәn yüksәkdirsә
B) Layihәnin xalis iqtisadi itkisi layihәnin xalis iqtisadi qazancından yüksәkdirsә
C) Layihәnin XCDsi maksimum olduqda
D) Layihә iqtisadi cәhәtdәn optimal hәcmdә hәyata keçirildikdә
E) Layihә minimal hәcmdә hәyata keçirildikdә
231) Sual:Layihәnin mali vә iqtisadi dәyәrlәri arasında fәrq olmaması ...
A) Ölkәdә layihә nәticәsindә layihә iştirakçılarından başqa heç kimin bir qazancı vә ya itkisinin
olmaması demәkd
B) Ölkәdә mәcmu iqtisadi sәmәrәnin yüksәk olması demәkdir
C) Ölkәdә mәcmu qazancın mәcmu itkini kompensasiya etmәsi demәkdir

D) Ölkәdә iqtisadi rasionallıq olduğunu demәkdir
E) Ölkәdә irrasionallıq olduğu demәkdir
232) Sual:Ölkәdә layihә nәticәsindә layihә iştirakçılarından başqa heç kimin bir qazancı vә ya itkisi
yoxdursa ...
A) layihәnin maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәri arasında fәrq olmayacaqdır
B) layihәnin maliyyә dәyәri iqtisadi dәyәrindәn yüksәk olacaqdır
C) layihәnin iqtisadi dәyәri maliyyә dәyәrindәn yüksәk olacaqdır
D) Layihәnin maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәri arasında fәrq olacaqdır ...
E) layihәnin maliyyә dәyәri yüksә vә iqtisadi dәyәri aşağı olacaq
233) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin iqtisadi tәhlili zamanı iqtisadi gәlir vә xәrclәrin hesablanması
üçün ilkin informasiya ... әldә olunur
A) Bazardakı istehsalçı vә istehlakçıların qәralarının müşahidәsindәn
B) Marjinal xalis cari dәyәrlәrin müqayisәsindәn
C) Layihәnin daxili rentabellik normasının kapitalın alternativ gәlirlәri ilә müqayisәsindәn
D) Layihәnin ilkin texnikiiqtisadi qiymәtlәndirilmәsindәn
E) Layihәnin hesabatından
234) Sual:Bazardakı istehsalçı vә istehlakçıların qәralarının müşahidәsi investisiya layihәlәrinin ...
ilkin informasiya tәklif edir.
A) iqtisadi tәhlili zamanı iqtisadi gәlir vә xәrclәrin hesablanması üçün
B) maliyyә tәhlili zamanı maliyyә cәhәtdәn gәlir vә xәrclәrin hesablanması üçün
C) maraqlı tәrәflәrin tәhlili zamanı distributiv tәhlil üçün
D) risk tәhlili zamanı
E) hesabat zamanı
235) Sual:İnvestisiya layihәsinin maliyyә tәhlili zamanı investisiya qoyuluşu ...; investisiya
layihәsinin iqtisadi tәhlili zamanı isә investisiya qoyuluşu, ... qiymәtlәndirilir
A) layihәnin maraqlı tәrәflәrinin rifahı aspektindәn; bütövlükdә ölkәnin iqtisadi rifahı aspektindәn
B) bütövlükdә ölkәnin iqtisadi rifahı aspektindәn; layihәnin maraqlı tәrәflәrinin rifahı aspektindәn
C) layihәnin iqtisadi sәmәrәsi aspektindәn; pul hәrәkәti hesabatı aspektindәn
D) distributiv tәhhlil aspektindәn; layihәnin iqtisadi sәmәrәsi aspektindәn
E) layihәnin sosial sәmәrәsi aspektindәn; hesabat aspektindәn
236) Sual:İnvestisiya layihәsinin ... tәhlili zamanı investisiya qoyuluşu, layihәnin maraqlı tәrәflәrinin
rifahı aspektindәn; investisiya layihәsinin ... tәhlili zamanı isә investisiya qoyuluşu, bütövlükdә
ölkәnin iqtisadi rifahı aspektindәn qiymәtlәndirilir
A) maliyyә; iqtisadi
B) iqtisadi; maliyyә
C) texniki modul çәrçivәsindә; tәlәb modulu çәrçivәsindә
D) tәlәb modulu çәrçivәsindә; texniki modul çәrçivәsindә
E) texniki modul vә maliyyә
237) Sual:Müxtәlif müddәtlәrә nәzәrdә tutulmuş qarşılıqlı asılı olmayan investisiya layihәlәrinin
eyni dövr әrzindә müqayisә olunması üçün ...

A) Bu layihәlәrin eyni dövr әrzindә yaradacaqları dәyәr әsasında müqayisә imkanı tәmin olunmalıdır
B) Hәr iki layihәnin bütün hәyat dövrü üçün XCDlәri müqayisә olunmalıdır
C) Layihәnin miqyası artırıldıqca marjinal xәrc vә marjinal gәlir dәyәrlәri müqayisә olunmalıdır
D) Layihәnin optimal hәcmi müәyyәnlәşdirilmәlidir
E) Layihәnin müәyyәn ildә minimal hәcmi müәyyәnlәşdirilir
238) Sual:Birdәfәlik gәlir әldә etmәklә layihәyә o ildәki dәyәri (SV scrap value) ilә son verilmәsi
layihәnin ilkin olaraq nәzәrdә tutulduğu dövrәdәk işlәmәyindәn daha sәmәrәli ola bilәr. Bu qәrar nә
zaman verilә bilәr?
A) Layihәnin müәyyәn ildә gәlirinin 0 olması zamanı
B) Layihәnin müәyyәn ildә XCDsinin mәnfi olması
C) Layihәnin müәyyәn ildә marjinal XCDsinin mәnfi olması
D) Layihәnin müәyyәn ildә XCDsinin müsbәt olmaması
E) Layihәnin müәyyәn ildә gәlirinin artması zamanı
239) Sual:Layihәlәrin düzgün zamanlamasının müәyyәnlәşdirilmәsi ... әsasında aparılır
A) cari xәrc, cari gәlir vә gәlәcәk gәlir, kapitalın alternativ xәrc dәyәrlәrinin müqayisәsini tәklif edәn
funksiya
B) marjinal XCD dәyәrlәrinin müqayisәsini tәklif edәn funksiya
C) layihәnin hәyat dövrü әrzindә illәr üzrә XCD dәyәrlәrinin müqayisәsini tәklif edәn funksiya
D) layihәnin hәyat dövrü әrzindә illәr üzrә daxili rentabellik norması әmsallarının dәyәrlәrinin
müqayisәsini tәklif edәn funksiya
E) layihәnin müәyyәn ildә gәlirinin 0 olması zamanı
240) Sual:Tezlәşdirilәn vә ya gecikdirilәn investisiya layihәsinin XCDsi doğru zamanlama ilә
reallaşan investisiya layihәsinin XCDsi ilә müqayisәdә ...olacaqdır
A) Daha aşağı
B) Daha yüksәk
C) Maksimum
D) Minimum
E) Maksimum vә minimum
241) Sual:İnvestisiya layihәsinin XCDsi nә zaman maksimum olur?
A) investisiya layihәsi doğru zamanda reallaşanda
B) investisiya layihәsi tezlәşdirilәndә
C) investisiya layihәsi gecikdirilәndә
D) reallıqda XCD heç vaxt maksimum olmur
E) investisiya layihәsi lәğv edilәndә
242) Sual:Çox tez vә ya çox gec reallaşdırılan kapital qoyuluşu layihәsinin XCDsi ...
A) Müsbәt olsa da maksimum olmayacaqdır
B) Mәnfi olsa da maksimum olacaqdır
C) Maksimum olacaqdır
D) Müsbәt vә maksimum olacaqdır
E) Müsbәt vә mәnfi olacaqdır

243) Sual:İnvestisiya layihәsinә doğru zamanda başlanılması qәrarı ... әsaslanır
A) Layihә gәlirxәrclәrinin kapital qoyuluşunun itirilәn alternativ gәlirlәri ilә müqayisәsi
B) Layihә gәlirxәrclәrinin layihәnin marjinal XCDsi ilә müqayisәsi
C) Layihә gәlirxәrclәrinin iqtisadi sәmәrә ilә müqayisәsi
D) Layihә gәlirxәrclәrinin layihәnin rasional uyğunluğu ilә müqayisәsi
E) Layihә gәlirxәrclәrinin lәğvi planının müqayisәsi
244) Sual:İnvestisiya layihәsinә başlanılması zamanı verilәn aşağıdakı qәrarlardan hansı sözügedәn
kapital qoyuluşunun itirilәn alternativ gәlirlәrinin tәhlilinә әsaslanır?
A) Layihәyә doğru zamanda başlanılması qәrarı
B) Layihәnin optimal hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi qәrarı
C) Müxtәlif müddәtlәrә nәzәrdә tutulmuş layihәlәrin müqayisә edilәrәk sәmәrәli layihәnin seçilmәsi
qәrar
D) Layihәnin miqyaslarının müqayisәsi qәrarı
E) Layihәnin lәğvi qәrarı
245) Sual:... layihә üçün optimal hәcm hesab olunur
A) Layihәnin müxtәlif miqyaslarında marjinal XCDsinin mәnfi olduğu ilk hәcmdәn öncәki hәcm
B) Layihәnin müxtәlif miqyaslarında marjinal XCDsinin müsbәt olduğu ilk hәcmdәn öncәki hәcm
C) Layihәnin müxtәlif miqyaslarında marjinal XCDsinin 0ra bәrabәr olduğu ilk hәcmdәn öncәki
hәcm
D) Layihәnin XCDsinin mәnfi olduğu ilk hәcmdәn öncәki hәcm
E) Layihәnin müsbәt vә mәnfi olduğu hәcm
246) Sual:Layihәnin XCDsinin maksimumlaşdırıldığı hәcm ...
A) Layihә üçün optimal hәcm hesab olunur
B) Layihә üçün maksimum hәcm hesab olunur
C) Layihә üçün minimum hәcm hesab olunur
D) Layihә üçün әn uyğunsuz hәcm hesab olunur
E) Layihә üçün müsbәt hәcm hesab olunur
247) Sual:İnvestisiya layihәsinin optimal hәcmi dedikdә ... nәzәrdә tutulur
A) Layihәnin XCDsinin maksimumlaşdırıldığı hәcm
B) Layihәnin XCDsinin sıfıra bәrabәr olduğu hәcm
C) Layihәnin XCDsinin müsbәt olduğu hәcm
D) Layihәnin XCDsinin mәnfi olduğu hәcm
E) Layihәnin XCDsinin minimumlaşdırıldığı hәcm
248) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin miqyasının artırılması dedikdә ... nәzәrdә tutulur.
A) hәr artırılan miqyasda marjinal xәrc vә marjinal gәlirlәrin müqayisә olunaraq layihәnin optimal
hәcminә qәrar verilmәsi
B) layihәnin hәyat dövrü әrzindәki xәrc vә gәlirlәrinin müqayisәsi
C) ilk müsbәt marjinal XCDnin әldә olunduğu layihәnin miqyasının müәyyәnlәşdirilmәsi
D) ilk müsbәt marjinal XCDnin tapılması ilә müәyyәnlәşdirilәn optimal hәcmә qәrar verilmәsi
E) maraqlı tәrәflәrin tәhlili mәrhәlәsi

249) Sual:İnvestisiya layihәsinin optimal hәcmi, layihәyә başlanılma tarixi, layihәnin tәrkib
elementlәri arasındakı qarşılıqlı asıllıq amillәrinin tәhlili layihәlәrin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin
hansı mәrhәlәsindә aparılır?
A) ilkin texnikiiqtisadi qiymәtlәndirilmә mәrhәlәsindә
B) Maliyyә tәhlili mәrhәlәsindә
C) İqtisadi tәhlil mәrhәlәsindә
D) Maraqlı tәrәflәrin tәhlili mәrhәlәsindә
E) Siyasi tәhlil mәrhәlәsindә
250) Sual:İnvestisiya layihәsinin ilkin texnikiiqtisadi qiymәtlәndirilmәsi dedikdә ... nәzәrdә tutulur
A) layihәnin optimal hәcmi, layihәyә başlanılma tarixi kimi mәsәlәlәrin tәhlili
B) layihәnin hәyat dövrü әrzindә nәzәrdә tutulan pul vәsaitlәri hәrәkәtinin tәhlili
C) layihәnin iqtisadi dәyәrәnin rasionallığının tәhlili
D) layihәnin maraqlı tәrәflәrinin gәlirlәrinin tәhlili
E) layihәnin iqtisadi tәsiri
251) Sual:İqtisadi rifahın hesablanmasının (istehlakçı üçün iqtisadi dәyәr, istehsalçı üçün resurs
xәrcinin iqtisadi dәyәri vә mәcmu qazancın müәyyәnlәşdirilmәsi) fundamental konsepsiyası
kompleks qiymәtlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindәki tәhlildә tәtbiq olunur?
A) İnvestisiya layihәlәrinin iqtisadi tәhlili
B) İnvestisiya layihәlәrinin maliyyә tәhlili
C) İnvestisiya layihәlәrinin maraqlı tәrәflәrin tәhlili
D) İnvestisiya layihәlәrinin risk tәhlili
E) Investisiya layihәlәrinin siyasi tәhlili
252) Sual:İnnovasiya fәaliyyәti dedikdә nә nәzәrdә tutulur?
A) Qısa müddәtli elmi tәrәqqi şәraiti, iqtisadiyyatda baş verә bilәck dәyişikliklәr
B) Ölkәdә fundamental tәdqiqat işlәrinin maliyyәsi
C) İnvestisiya qoyuluşlarının vә bütün proseslәrin mәcmusu
D) Qeyrielmi proqnozların hәyata keçirilmәsi
E) Kәnd tәsәrrüfatı vә aqrar sәnayedә baş verә bilәcәk dәyişikliklәr
253) Sual:İnvestisiya qoyuluşlarinda hansı obyektlәr vә subyektlәr iştirak edә bilәr?
A) Müәssisәlәr vә şirkәtlәr
B) Tәşkilatlar vә fiziki şәxslәr
C) Qeyridövlәt tәşkilatları
D) Dövlәt tәşkilatları
E) Xarici şirkәtlәr
254) Sual:İnvestisiya siyasәtinin әn mühüm vәzifәsi hansıdır?
A) Mövcud ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә etmәklә vәsaitin ETTnin sürәtlәndirilmәsini tәmin edәn
sahәlәrin xeyrinә yenidәn bölüşdürülmәsi
B) İqtdisadi strukturunun tәkmillәşmәsindә әhәmiiyyәtli keyfiyyәt dәyişikliklәrinin keçirilmәsi
C) İstehsalın tәkmillәşmәsi
D) İqtisadi tarazılığın aradan qaldırılması

E) İstehlakın tәkmillәşmәsi
255) Sual:Dövlәt investisiya tәnzimlәnmәsindә hansı mexanizmdәn istifadә etmәlidir?
A) Sosial mexanizmdәn
B) Siyasi mexanizmdәn
C) Mәdәni mexanizmdәn
D) İqtisadi mexanizmdәn
E) Hәm iqtisadi hәm dә siyasi
256) Sual:İnvestisiya fәaliyyәtinin dövlәt tәnzimlәnmәsinә necә yanaşmaq lazımdır?
A) Fәrdi yanaşmaq
B) Kompleks yanaşmaq
C) Kollektiv yanaşmaq
D) İqtisadi yanaşmaq
E) Sosial yanaşmaq
257) Sual:Risk vә qeyrimüәyyәnlik nә ilә bağlıdır?
A) İstifadә mәrkәzlәrinin müәyyәnlәşmәsi ilә
B) İstehsal sahәlәrinin müәyyәnlәşmәsi ilә
C) İstehlak sahәlәrinin müәyyәnlәşmәsi ilә
D) Şirkәtlәrin inkişafı ilә
E) Gәlәcәyin qeyrimüәyyәn vә riskin sәviyyәsi vә onun güc mәrkәzlәrinin müәyyәnlәşmәsi ilә
bağlıdır
258) Sual:Rәsmi kapital nә demәkdir?
A) Hökumәtin vә ya hökumәtlәr arası tәşkilatlrın qәrarlarına әasasәn xaricә köçürülәn vә ölkәyә
qәbul edilәn büdcә vәsaitlәri
B) Şirkәtlәrin vәsaitlәri
C) Әhalinin vәsaitlәri
D) Huquqi şәxslәrin vәsaitlәri
E) Xarici şirkәtlәrin vәsaitlәri
259) Sual:Proformanın hazırlanmasında mәqsәd nәdir?
A) Müәssisәnin tәnәzzülunu gostәrmәk
B) İstehsal etdiyi mәhsul hәcmini göstәrmәk
C) Alıcıların sayını göstәrmәk
D) Müәssisәnin gәlәcәkdә reallaşacaq gәlirini göstәrmәkdir
E) İstehlak etdiyi mәhsulun hәcmini göstәrmәk
260) Sual:Proforma nәdir?
A) İnvestisiyadan gәlәn dәqiq gәlir cәdvәlidir
B) İnvestisiyadan gәlәn tәxmini gәlirlәrin cәdvәlidir
C) İstehsal edilmiş mәhsulun hәcminin cәdvәlidir
D) İstehlak edilmiş mәhsul hәcminin cәdvәlidir
E) Xarici şirkәtlәrin hesabat cәdvәlidir

261) Sual:Neçәnci ildә Azәrbaycanda ilk neft hasilatına başlanmışdır?
A) 1995
B) 1996
C) 1997
D) 1998
E) 1999
262) Sual:Azәrbaycanda ilk xarici kapital olan Nobel qardaşları neçәnci ildә gәliblәr?
A) 1875
B) 1876
C) 1877
D) 1878
E) 1879
263) Sual:Necen cii ildәn etibarәn dövlәt zәmanәtlәri üzrә xәrclәr Dövlәt borcuna xidmәt edilmәsi
bölmәsindә öz әksini tapmışdır?
A) 1996
B) 1995
C) 1994
D) 1997
E) 1998
264) Sual:Maliyyә nәzәriyyәsinә görә ........... anlayışı real vә maliyyә aktivlәrinin әldә edilmәsi kimi
başa düşülür?
A) Innovasiya
B) Kapital
C) Investisiya
D) istehsal
E) istehlak
265) Sual:...............xarici valyuta ile odәnlir?
A) Investisiya
B) Kompensasiya
C) Kreditlәr
D) Satış
E) Innovasiya
266) Sual:Rekvizisiya haqqında qәrarı Azәrbaycan Respublikasının......qәbul edir?
A) Nazirlәr kabineti
B) Prezdenti
C) Ali soveti
D) Ali mәhkәmәsi
E) Konstutsiya mәhkәmәsi

267) Sual:Millilәşdirmә haqqında qәrarı Azәrbaycan Respublikasının ......qәbul edir?
A) Ali mәhkәmәsi
B) Ali soveti
C) Nazirlәr kabineti
D) Prezidenti
E) Konstutsiya mәhkәmәsi
268) Sual:İstifadә xarakterinә görә kapitalın formaları hansılardır?
A) Sahibkar vә ssuda
B) Daxili vә xarici
C) Xüsusi vә ümumi
D) Daxili vә ssuda
E) Xarici vә sahibkar
269) Sual:İstifadә xarakterinә görә kapital neçә formada olur?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) 5
270) Sual:2006cı ildә Azәrbaycan investisiya cәlbediciliyinә görә neçәnci yerdә olub?
A) 5ci
B) 4cü
C) 3cü
D) 2ci
E) 1ci
271) Sual:2007ci ildә Azәrbaycan Respublikasında nә qәdәr xarici vә müştәrәk müәssisә qeydiyyata
alınıb?
A) 1160
B) 1161
C) 1162
D) 1163
E) 1164
272) Sual:Azәrbaycan iqtisadiyyatına 2006cı ildә neçә mlnşmanat yönәlmişdir?
A) 9800
B) 9824
C) 9829
D) 9831
E) 9835
273) Sual:19952007ci illәrdә adambasına düşәn ÜDM neçә dәfә artıb?
A) 8.2

B) 9.2
C) 10.2
D) 11.2
E) 12.2
274) Sual:19952007ci illәrdә ÜDMnin hәcmi neçә dәfә artıb?
A) 13.6
B) 12.6
C) 14.6
D) 15.6
E) 16.6
275) Sual:..............ci illәrdә respublika iqtisadiyyatına investisiyaların artırılması ümumi daxili
mәhsulun (ÜDM) hәcmini artırmışdır.?
A) 19922005
B) 19952007
C) 19972008
D) 19982003
E) 19932010
276) Sual:Xarici investisiya qoyuluşunun formaları hansılardır?
A) Daxili vә xarici
B) Sahibkar vә borc
C) Xüsusi vә ümumi
D) Sahibkar vә xüsusi
E) Daxili vә ümumi
277) Sual:Xarici investisiya qoyuluşunun neçә forması var?
A) 5
B) 8
C) 6
D) 4
E) 2
278) Sual:BMTnin mәlumatlarına görә 90cı illәrin ortalarında nә qәdәr TMK fәaliyyәt göstәrirdi?
A) 55000
B) 44600
C) 44508
D) 44300
E) 44201
279) Sual:Birbaşa investisiyalar haqqında ilk statistik mәlumatlar neçәnci ildә dәrc olunmağa
başlayıb?
A) 1980
B) 1995

C) 1970
D) 1965
E) 1977
280) Sual:............. investisiyaların kömәyi ilә investorlar xaricdә müәssisәlәr yaradırlar?
A) Portfel
B) Birbaşa
C) Daxili
D) Xarici
E) Xarici vә daxili
281) Sual:Azәrbaycan investisiya cәlb olunması mәqsәdi ilә hansı siyasәt hәyata keçirilir?
A) Açıq qapı
B) Bağlı qapı
C) Innovasiya
D) Maliyyә
E) Istehsal
282) Sual:Vençur maliyyәlәşdirmәdә neçә variant üstünlük tәşkil edir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
283) Sual:Qoyulma müddәtinә görә kapitalın hasnı formaları var?
A) Orta vә uzun müddәtli
B) Qısa vә uzun müddәtli
C) Qısa vә orta müddәtli
D) Qısa müddәtli
E) Orta müddәtli
284) Sual:........... faiz әldә etmәk mәqsәdilә borca verilәn vәsaitlәrdir?
A) Xüsusi kapitalı
B) Ssuda kapitalı
C) Sahinkar kapitalı
D) Xarici kapitalı
E) Daxili kapitalı
285) Sual:Kapitalın beynәlxalq hәrәkәrindә portfel investisiyalar neçә faiz tәşkil edir?
A) 36%
B) 56%
C) 66%
D) 76%
E) 86%

286) Sual:Kapitalın beynәlxalq hәrәkәtindә birbaşa investisiyalar neçә faiz tәşkil edir?
A) 35%
B) 25%
C) 45%
D) 55%
E) 65%
287) Sual:Portfel investisiyaların neçә faizi İEÖlәrin payına düşür?
A) 65%
B) 78%
C) 85%
D) 95%
E) 97%
288) Sual:Birbaşa investisiyaların neçә faizi İEÖlәrin payına düşür?
A) 80%
B) 70%
C) 60%
D) 90%
E) 55%
289) Sual:İnvestisiyaların hәcminin әksәr hissәsi hansı ölkәlәrin payına düşür?
A) İEOÖlәrin
B) İEÖlәrin
C) Afrika ölkәlәrinin
D) Asiya ölkәlәrinin
E) Avropa ölkәlәrinin
290) Sual:Neçәnci ildәn portfel investisiyaların hәcmi artmağa başlayıb?
A) 2001
B) 1990
C) 1995
D) 1996
E) 1998
291) Sual:әsaslı vәsait qoyuluşu prosesi hansi müddәti әhatә edir?
A) Hәrәkәtin vә xәrcin hәyata keçirilmәsi vaxtından onun qaytarilmasına qәdәr
B) Layihәlәrdәn vә tikinti mәntәqәlәrindәn başlıca obyektin istismara verilmәsi
C) İstehsal vә sosial sahәlәrә elmi texniki tәrәqinin inkişafının 0dan maksimum sәviyyәsinә
çatmasına qәdәr
D) İlkin qoyulan investisiyadan alınan gәlirin investisiyalara çatmasına qәdәr
E) Şirkәtin iflasına qәdәr olan müddәti
292) Sual:Real investisiyalar hansılardır?

A) Öz istehsalının sәmәrәliyinin yuksәldilmәsinә, istifadәnin genişlәnmәsinә, şәxsi vә xüsusi
istifadәnin yaradılmasına, yeni texnologiyanın tәtbiqinә, dövlәt sifarişini vә digәr sifarişçinin
sifarişinin yerinә yetirilmәsi mәqsәdilә qeyrişәxsi istehsala qoyulan investisiyalardır
B) Әsaslı vәsait qoyuluşlarıdır
C) Pul gәlirlәri, mәqsәdli bank vәsaitlәri, paylar digәr iqymәtli kağızlar, digәr әmlak vә Bilәvasitә
maddi obyektә qoyulan investisiyadır
D) İnvestisiya fondu vә maliyyә vasitәçisinin movcudluğu ilә xarakterizә olunan investisiyaya deyilir
E) Xarici qiymәtli kağıza qoyulan kapitaldır
293) Sual:Dövlәtin investisiya siyasәtinin әsas mәqsәdi nәdir?
A) Elmi texniki nailiyyәtlәrin hesabına әsas fondların yenilәşdirilmәsi vәistehsalın yenidәm
keçirilmәsidir
B) Dövlәtә gәlәn xarici investorların artırılması
C) İnvestorlar üçün daha yaxşı şәraitin qurulması
D) Әhali üçün daha yaxşı şәraitin qurulması
E) Dövlәt büdcәsinin artırılması
294) Sual:Respublikamıza investisiya axıb gәlmәsinin başlıca sәbәbi hansıdır?
A) İnvestorların bu әmәliyyatlardan lazımi mәnfәәti әldә etmәsi
B) Respublikanın bu әmәliyyatlardan lazımi mәnfәәti әldә etmәsi
C) İEOÖolduğuna görә
D) Hәm bizim , hәm dә investorların xeyir qazanması
E) İEÖolduğuna görә
295) Sual:Hansı obyektlәrә investisiya qoyuluşu qadağandır?
A) Turizm
B) Tәsәrrüfat
C) Elm
D) Ekoloji, sanitariya vә gigiyena
E) Texnologiya
296) Sual:Ölkәdә investisiya qoyuluşları üçün әsas hansı obyektlәri seçmәk olar?
A) Bütün istehsal vә sosial sahәlәr
B) Ekolji
C) Sanitariya
D) Gigiyena
E) Sanitariya vә ekoloji
297) Sual:Sәmәrәli investisiya siyasәtinin hәyata keçirilmәsindә nә әsas rol oynayır?
A) Formalar
B) Növlәr
C) Bölmәlәr
D) Vasitәlәr
E) Obyekt vә subyektlәr
298) Sual:Xarici investisiyalarin cәlb olunmasında әsas tәlәbat nәyәdir?

A) Әhalinin vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasına
B) Şirkәtlәrin inkişafına
C) Dövlәtin siyasi sabitliyinin olmasına
D) Tәsәrrüfatın inkişafına
E) Texnika vә texnologiyanın inkişafına
299) Sual:İnvestisiyaların hәcminin әksәr hissәsi hansı ölkәlәrәin payına düşür?
A) Avropa ölkәlәrinin payına
B) İEÖlәrin payına
C) İEOÖlәrin payına
D) Asiya ölkәlәrinin payına
E) Amerika ölkәlәrinin payına
300) Sual:İnvestorlar kimlәr hesab edilir?
A) Ölkәlәr
B) İnvestisiya obyektlәrinә cәlb edilәn maliyyә, maddi vә intelektual sәrvәtlәrin istifadә olunmasına
yönәlmәsi üçün müvafiq qәrar qәbul edәn vә hәmin qәrarlara tam әmәl edilmәsini tәmin edәn
subyektlәrә deyilir
C) Şirkәtlәr
D) TMKLAR
E) İstehsalın yaxşılaşdırılmasına çalışan obyektlәr
301) Sual:Cәmiyyәtdә investisiya qoyuluşlarının obyektlәri nә ilә müәyyәn edilir?
A) İctimai iqtisadi sosial vәzifәlәrdәn asılı olaraq müәyyәn edlilir
B) Siyasi vәzifәlәrәdәn asılı olaraq müәyyәn edilir
C) İctimai vәzifәlәrdәn asılı olaraq müәyyәn edilir
D) İqtisadi vәzifәlәrdәn asılı olaraq müәyyәn edilir
E) Sosial vәzifәlәrdәn asılı olaraq müәyyәn edilir
F) İnvestorlar kimlәr hesab edilir?
302) Sual:Kapitalın beynәlxalq hәrәkәti neoklassik nәzәriyyәsinin banisi kimdir?
A) Adam Smit
B) David Rikardo
C) Con Stüart Mill
D) E. Hekşer
E) Beptil Olin
303) Sual:Korporativ biznesin Çebal adlandırılan modeli hansı ölkәyә aid edilir?
A) Yaponiya
B) Sinqapur
C) Cәnubi Koreya
D) Çin
E) Malayziya
304) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı investisiya rejimlәri növünә aid deyil?

A) daha әlverişli şәraitin yaradılması rejimi
B) qarşılıqlı faydalılıq prinsipinә әsaslanan rejim
C) milli rejim
D) әdalәtli vә bәrabәrhüquqlu rejim
E) şәffaflıq rejimi
305) Sual:BXİ nöqteyi nәzәrindәn ölkәnin investisiya cәlbediciliyi nәzәriyyәsinin әsasında hansı
konsepsiya dayanır?
A) nisbi üstünlüklәr konsepsiyası
B) durna qabarı” konsepsiyası
C) internalizasiya nәzәriyyәsi
D) OLİ konsepsiyası
E) Leontyev paradoksu
306) Sual:İnvestisiyanın qocalması deyilәndә başa düşülür
A) uzunmüddәtli prespektivdә BXİlәr xәrclәrin artmasına gәtirib çıxarır, ola bilәr ki, gәlirlәr
formasında ölkәdәn çıxarılan resursların hәcmi yatırılan BXİlәrin hәcmini üstәlәsin
B) uzunmüddәtli prespektivdә BXİlәrdәn әldә edilәn gәlirlәr investisiya qәbul edәn ölkәnin
iqtisadiyyatına yenidәn mәrhәlәmәrhәlә yatırılsın
C) uzunmüddәtli prespektivdә BXİlәri qәbul edәn ölkәnin hasilat sәnayesinә kapitalın yatırılması
D) uzunmüddәtli prespektivdә BXİlәri qәbul edәn ölkәnin maşınqayırma sәnayesinә kapitalın
yatırılması
E) uzunmüddәtli prespektivdә BXİlәri qәbul edәn ölkәnin kәnd tәsәrrüfatı sahәsinә kapitalın
yatırılması vә әldә edilәn gәlirlәrin hәmin ğlkәnin iqtisadiyyatına reinvestisiya edilmәsi
307) Sual:Ölkәnin kapital resurslarının artma effekti dedikdә başa düşülür
A) birbaşa xarici investisiyaların ölkәyә axını ilә bağlı ölkәdә mәcmu kapital fondunun hәcminin
artması
B) birbaşa xarici investisiyaların ölkәyә axını ilә bağlı yerli rezidentlәrin kapital ixracına meylinin
güclәnmәsi
C) birbaşa xarici investisiyaların ölkәyә axını ilә bağlı portfel investisiyaların artması
D) birbaşa xarici investisiyaların ölkәyә axını ilә bağlı ölkәdә korporativlәşmә prosesinin güclәnmәsi
E) birbaşa xarici investisiyaların ölkәyә axını ilә bağlı ölkәnin kiçik vә orta ölçülü biznes
strukturlarının iri biznes strukturları ilә işbirliyinin genişlәnmәsi vә inkişafı
308) Sual:İnvestisiya iqlimi dedikdә başa düşülür
A) xarici investisiyalar üçün ölkәnin cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn hüquqi amillәrin mәcmusu
B) xarici investisiyalar üçün ölkәnin cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn iqtisadi amillәrin mәcmusu
C) xarici investisiyalar üçün ölkәnin cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn siyasi amillәrin mәcmusu
D) xarici investisiyalar üçün ölkәnin cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn sosial amillәrin mәcmusu
E) xarici investisiyalar üçün ölkәnin cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn hüquqi, iqtisadi siyasi vә sosial
amillәrin mәcmus
309) Sual:İdxalı әvәz edәn sahәlәrin inkişaf etdirilmәsi siyasәtinin әsas vәzifәsi aşağıda
göstәrilәnlәrdәn hansıdır?
A) idxal olunan kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarına kvotaların qoyulması
B) idxal olunan sәnaye mәhsullarına kvotaların qoyulması

C) yeni vә yaxud zәif inkişaf etmiş sahәlәrin müdafiәsi
D) ölkәnin milli istehsalının inkişaf etdirilmәsi üçün idxal olunan texnologiya vә avadanlıqlara
qoyulan rüsumların götürülmәsi
E) milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilmәsi mәqsәdilә idxal olunan mәhsulların 50 %dәn çoxuna
embarqo qoyulması
310) Sual:Beynәlxalq Valyuta Fondunun metodologiyasına görә digәr investisiyalara aid edilәn
investisiyalar sonda kapital ixracının hansı formasına aid edilir?
A) mәhsuldar kapitala
B) ssuda (maliyyә) kapitalına
C) birinci il mәhsuldar kapitala, sonrakı illәrdә isә ssuda kapitalına
D) birinci il ssuda kapitalına, sonrakı illәrdә mәhsuldar kapitala
E) hәm mәhsuldar kapitala, hәm dә ssuda kapitalına
311) Sual:Derivativlәr dedikdә nә başa düşülür?
A) opsionlar, forward kontraktları vә svop әqdlәr
B) yalnız opsionlar
C) yalnız forward kontraktları
D) yalnız svop әqdlәr
E) müddәti 1 ildәn çox olan sertifikatlar vә depozitlәr
312) Sual:Portfel investisiya formasında kapital nәlәrә vә hansı sahәlәrә yatırılır?
A) Bank sektoruna vә qiymәtli kağızlara
B) istehsal sahәlәrinә vә qiymәtli kağızlara
C) yalnız qiymәtli kağızlara
D) sәhmlәrә vә qiymәtli kağızlara
E) yalnız sәhmlәrә
313) Sual:Qeyrimaddi aktivlәrә aid edilmir
A) Şirkәtin әldә etdiyi lisenziyalar
B) nouhoular
C) idarәetmә tәcrübәsi
D) ticarәt markaları (brendlәr)
E) reinvestisiya olunmuş gәlirlәr
314) Sual:Balanslaşdırılmış investisya portfeli dedikdә başa düşülür
A) iki korporasiya arasında bağlanmış müqavilәyә әsasәn investisiya portfellәrinin
bәrabәrlәşdirilmәsi
B) iki dövlәt arasında әldә edilmiş szişә әsasәn investisiya portfellәrinin bәrabәrlәşdirilmәsi
C) ayrıayrı investisya pbyektlәrindәn ibarәt olaraq gәlirlәrini,risklәrini vә linkvidliyini
balanslaşdırılması ilә sәciyyәlәnәn investisiya portfeli
D) istehsala vә satışa qoyulan kapitalın balanslaşdırılması ilә sәciyyәlәnәn investisiya portfeli
E) birbaşa xarici investisiyalarla portfel investisiyaların nisbәtini nәzәrә alaraq formalaşdırılan
investisiya portfeli
315) Sual:Qiymәtli kağızlar portfeli dedikdә başa düşülür

A) qiymәtli kağızlar saxlanılan portfel(çanta
B) әldә edilmiş qiymәtli kağızlardan ibarәt investisiya portfeli
C) yalnız portfel investisiyalardan ibarәt olan investisiya portfeli
D) yalnız bir iqtisadi sahәdә fәaliyyәt göstәrәn korporasiyaların sәhmlәrinin alınaraq investisiya
portfelinin formalaşdırılması
E) yalnız dövlәt istiqrazlarından ibarәt olan investisiya portfeli
316) Sual:Beynәlxlq investisiya qoyuluşu dedikdә başa düşülür
A) kapitalın bir qitәdәn başqa qitәyә keçәrәk mәnfәәtli sahәlәrdә yerlәşdirilmәsi
B) iki vә yaxud bir neçә ölkә arasındakı müqavilәyә әsasәn investisiyaların qarşılıqlı hәrәkәti
prossesi
C) regional iqtisadi integrasiya blokuna daxil olan ölkәlәr arasında investisiya әmtәәlәrinin qarşılıqlı
hәrәkәti prosses
D) iki regional iqtisadi integrasiya bloku arasında investisiya әmtәәlәrinin qarşılıqlı hәrәkәti prossesi
E) kapitalın sәrhәddlәri keçәrәk digәr ölkәlәrin iqtisadiyyatına qoyuluşu prosesi,beynәlxalq
investisiya әmtәәlәrinin alqısatqısı
317) Sual:BXİlәrin idxal indeksi ölkәnin nәyә olan qabiliyyәtini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir?
A) BXİlәrin cәlb olunması qabiliyyәtini
B) BXİlәrin hәm idxalı hәm ixracı qabiliyyәtini
C) BXİlәrin ixrac olunma qabiliyyәtini
D) ölkәlәrin rәqabәtqabiliyyәtini;
E) ölkәnin BXİnin әn mәnfәәtli sahәlәrә yatırılması qabiliyyәtini
318) Sual:Kapitallaşma dedikdә başa düşülür
A) dövlәt büdcәlәri vasitәsi ilә korporativ vәsaitlәrin qovuşaraq kapitala çevrilmәsi
B) dövlәt büdcәsi vәsaitlәrinin kapitala çevrilmәsi
C) şirkәtin vәsaitlәrinin ( xalis gәlirin bir hissәsinin dividentlәrin vә s.) kapitala çevrilmәsi,hansıki
nәticә etibarı ilә şirkәtin xüsusi vәsaitlәrinin hәcmini artırır
D) şirkәtin vәsaitlәrinin yalnız xarici ölkәlәrdә kapitala çevrilmәsi
E) şirkәtin gәlirlәrinin bir hissәsinin yenidәn әsas fәaliyyәt sahәsinә yatırılması
319) Sual:Transmillilәşmә indeksi nәyi göstәrir?
A) Şirkәtin beynәlxalq biznesә cәlb olunma dәrәcәsi
B) Şirkәtin kapital ixracının hәcmini
C) Şirkәtin xarici filiallarında işlәyәnlәrinin kәmiyyәti
D) Şirkәtin xarici ölkә bazarlarındakı satış hәcmini
E) Şirkәtin әsas fәaliyyәt sahәsindәn fәrqli sahәlәrә xarici ölkәlәrdә investisiya qoyuluşlarının
artımını
320) Sual:İnvestisiya fondu dedikdә başa düşülür
A) istehsal sahәlәrinә kapital qoyuluşunu tәşkil edәn tәşkilat
B) bütün iqtisadi fәaliyyәt sahәlәrinә kapital qoyuluşunu tәşkil edәn tәşkilat]
C) yerli qiymәtli kaöğızlar bazarında alqısatqı fәaliyyәti ilә mәşğul olan tәşkilat
D) yalnız qiymәtli kağızlar bazarında fәaliyyәrini hәyata keçirәn vә sәmdar cәmiyyәti formasında
fәaliyyәt göstәrәn tәşkilat;

E) yalnız qiymәtli kağızlar bazarında fәaliyyәtin hәyata keçirәn qeyribüdcә fondları
321) Sual:İnvestisiya bazarı dedikdә başa düşülür
A) investisiya üçün lazım olan resursların satış bazarı
B) investisiya resurslarının alqısatqısının daxili vә xarici bazarı
C) istehsalı tәşkil etmәk üçün lazım olan avadanlıqların satış bazarı
D) istehsalı vә mal daşımasını tәşkil etmәk üçün lazım olan avadanlıqların vә nәqliyyat vasitәlәrinin
alqısatqı bazarı
E) investisiya tәlәbini vә tәklifini tәmsil edәn investisiya subyektlәrinin qarşılıqlı tәsiri nәticәsindә
formalaşmış iqtisadi münasibәtlәrin mәcmusu
322) Sual:İnvestisiya riski dedikdә başa düşülür
A) investisiya fәaliyyәti şәraitinin qeyrimüәyyәnliyi ilә bağlı olaraq kapital vә yaxud gәlir
formasında maliyyә itgilәrinin yaranması ehtimalı
B) investisiya fәaliyyәtinin müәyyәnliyi ilә bağlı olaraq yalnız gәlirin itirilmәsi ehtimalı
C) investisiya rejiminin pislәşmәsi şәraitindә işә qoyulmuş kapitalın bütövlüdә itirilmәsi
D) investisiya rejiminin pislәşmәsi şәraitindә yalnız gözlәnilәn gәlirin itirilmәsi
E) ixrac edilmiş kapitalın kapital idxal edәn ölkәdә inqilab baş ermәsi nәticәsindә itirilmәsi
323) Sual:Avropa İttifaqında kapitalın sәrbәst hәrәkәti prinsipi hansı müqavilәdә tәsbit edilmişdir?
A) Roma müqavilәsindә
B) London müqavilәsindә
C) Paris müqavilәsindә
D) Amstrdam müqavilәsindә
E) Brüssel müqavilәsindә
324) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı bölmә ikitәrәfli investisiya razılaşmalarında olmur?
A) razılaşmanın predmeti vә onun fәaliyyәt müddәti
B) razılaşmanın fәaliyyәt müddәti әrzindә investor tәrәfindәn investisiyanı qәbul edәn ölkәnin dövlәt
büdcәsinә köçürülәcәk vergilәrin hәcmi
C) investisiya qәbul edәn ölkәnin investisiyanı qәbul etmә şәrtlәri
D) investora münasibәtdә investisiya rejimi şәrtlәri
E) investor tәrәfindәn kapitalın vә gәlirlәrin ölkә xaricinә köçürülmәsi şәrtlәri
325) Sual:Xarici investisiyaların tәnzimlәnmәsinin әsas üsulu hansıdır
A) ikitәrәfli sazışlәr
B) çoxtәrәfli sazişlәr
C) milli vә beynәlxalq hüquq
D) qlobal hüquq
E) dövlәt
326) Sual:Borc kapitalı anlayışına aid deyil
A) faktorinq
B) qısamüddәtli kreditlәr
C) uzunmüddәtli kreditlәr

D) satılan әmtәә vә xidmәtlәrә görә ödәnişlәr
E) ortamüddәtli kreditlәr
327) Sual:Qiymәtli kağızların kursu dedikdә başa düşülür
A) Qiymәtli kağızların alqısatqısını hәyata keçirtmәk üçün hәmin qiymәtli kağızların 1 il әrzindәki
orta bazar qiymәti
B) Qiymәtli kağızların alqısatqısını hәyata keçirtmәk üçün onların müәyyәn zaman anındakı bazar
qiymәti
C) Qiymәtli kağızların alqısatqısını hәyata keçirtmәk üçün onların 1 ay әrzindәki orta bazar qiymәti
D) Qiymәtli kağızların alqısatqısını hәyata keçirtmәk üçün onların 1 hәftә әrzindәki orta bazar
qiymәti
E) Qiymәtli kağızların alqısatqısını hәyata keçirtmәk üçün onların gün әrzindәki orta bazar qiymәti
328) Sual:Kapital ixracı dedikdә nә başa düşülür?
A) Maksimum әmtәә ixrac edәrәk maksimum gәlirin әldә edilmәsi
B) Maksimum pul ixracı edәrәk maksimum gәlirin әldә edilmәsi
C) Öz ölkәsindәn kәnarda investisiya qoyuluşu hәyata keçәrәk maksimum gәlir әldә edilmәsi vә
onun uzuznmuddәtlinin tәmin edilmәsi
D) Zәif ölkәlәrin iqtisadiyyatına kapital qoyuluşu hәyata keeçirirәk hәmin ölkәlәrin tәbii resurslarına
nәzarәtin tәmin olunması
E) Zәif ölkәlәrin iqtisadiyyatına kapital qoyuluşu hәyata keçirәrәk hәmin ölkәlәrin inkişafına dәstәk
verilmәsi
329) Sual:2012ci ildә Norvecә qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:
A) 197,5
B) 465
C) 102,5
D) 146,4
E) 325
330) Sual:2012ci ildә İspaniyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:
A) 739,2
B) 465
C) 1025
D) 1464
E) 254
331) Sual:2012ci ildә Azәrbaycana qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. Doll
A) 6,9
B) 10,4
C) 23,5
D) 7,8
E) 2,6
332) Sual:2012ci ildә ÇXRna qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:
A) 465

B) 1025
C) 1464
D) 1793
E) 2841
333) Sual:2012ci ildә Rusiyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:
A) 4874
B) 1464
C) 1793
D) 4768
E) 2841
334) Sual:2012ci ildә Yaponiyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:
A) 1025
B) 1464
C) 1793
D) 4768
E) 2841
335) Sual:2012ci ildә İsveçrәyә qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:
A) 1063
B) 1464
C) 1793
D) 4768
E) 2841
336) Sual:2012ci ildә Almaniyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:
A) 1464
B) 1793
C) 4768
D) 1063
E) 2841
337) Sual:2012ci ildә Böyük Britaniyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:
A) 1793
B) 4768
C) 1464
D) 1063
E) 2841
338) Sual:2012ci ildә ABŞ qoyulmuş xarici investisiyaların dәyәri, mlrd. doll.:
A) 4768
B) 1793
C) 1464
D) 1063

E) 2841
339) Sual:Azad iqtisadi zona dedikdә әsasәn nә başa düşülür
A) gömrük tariflәri tәtbiq olunmayan әrazi
B) müәyyәn ölkәnin muxtar әrazisi
C) rüsümsuz anbar zonası
D) rüsumsuz ticarәt zonası
E) xüsusi statusu olan, gömrük rüsumlarından vә vergilәrdәn tam vә ya qismәn azad olan ayrıca
götürülmüş әrazi
340) Sual:İnvestisiyanın likvidliyi dedikdә başa düşülür
A) qısa zaman kәsiyi әrzindә investisiya qoyulmuş obyektin dәyәrinin çox az itgi ilә reallaşdırılması
qabiliyyәti
B) investisiya qoyulmuş obyektin banka girov kimi qoyularaq kredit götürmә qabiliyyәti
C) investisiya qoyulmuş obyektin digәr sahibkarlıq obyektlәri ilә mübadilә edilmәsi qabiliyyәti
D) investisiya qoyulmuş obyektin xarici banklarda girov qoyularaq kredit götürmә qabiliyyәti
E) investisiya qoyulmuş obyektin idxal edilmiş әmtәәlәrә mübadilә edilmәsi qabiliyyәti
341) Sual:Sәhmlәrin nәzarәt paketi dedikdә başa düşülür
A) korporasiyanın buraxdığı bütün sәhmlәrinin miqdarı
B) korporasiyanın buraxdığı yalnız imtiyazlı sәhmlәrin miqdarı
C) investora müәsisәnin fәaliyyәti üzәrindә nәzarәti hәyata keçirmәk hüququnu verәn sәhmlәrin
miqdarı
D) investorun müәsisәnin fәaliyyәti üzәrindә nәzarәti hәyata keçirmәk hüququnu verәn rәsmi
sәnәdlәr toplusu
E) korporasiyanın digәr korporasiyaların işinә nәzarәt etmәk hüququ verәn rәsmi sәnәdlәr toplusu
342) Sual:Fond bazarının kapitallaşması hansı göstәrici ilә müәyyәnlәşdirilir?
A) dövriyyәdә olan qiymәtli kağızların mәcmu bazar dәyәri göstәricisi ilә
B) dövriyyәdә olan imtiyazlı sәhmlәrin mәcmu bazar dәyәri göstәricisi ilә
C) dövriyyәdә olan dövlәt imtiyazlarının mәcmu bazar dәyәri göstәricisi ilә
D) övriyyәdә olan xarici korporasiyaların sәhmlәrinin mәcmu bazar dәyәri göstәricisi ilә
E) dövriyyәdә olan qiymәtli kağızların orta nominal dәyәri göstәricisi ilә
343) Sual:Sәhmdar cәmiyyәtin kapitallaşması dedikdә nә başa düşülür?
A) müәyyәn zamanda korporasiyanın adi sәhmlәrinin mәcmu nominal dәyәri
B) müәyyәn zamanda korporasiyanın adi sәhmlәrinin mәcmu bazar dәyәri
C) 1 il әrzindә korporasiyanın imtiyazlı sәhmlәrinin orta bazar dәyәri
D) 1 ay әrzindә korporasiyanın imtiyazlı sәhmlәrinin orta bazar dәyәri
E) 1 hәftә әrzindә korporasiyanın imtiyazlı sәhmlәrinin orta bazar dәyәri
344) Sual:İnvestisiya portfeli dedikdә başa düşülür
A) Müәyyәn investisiya strategiyasa uyğun formalaşdırılmış makro sәviyyәdә hәyata keçirilәn
kapital qoyulşunun mәcmusu
B) müәyyәn investisiya strategiyasına uyğun formalaşdırılmış yalnız mikro sәviyyәdә vә yalnız
istehsal sahәlәrinә edilәn kapital qoyuluşu

C) Şirkәtin eyni zamanda bir neçә sahibkarlıq obyeklәrinә edilәn investisiyaların mәcmusu
D) şirkәtin eyni zamanda hәm ölkә daxilindә ,hәm dә xarici ölkәlәrdә sahibkarlıq obyektlәrinә edilәn
investisiyaların mәcmusu
E) müәyyәn investisiya strategiyasına uyğun formalaşdırılmış investisiya obyektlәrinә kapital
qoyuluşu mәcmusu
345) Sual:Qiymәtli kağızların invstisiya keyfiyyәti dedikdә nә başa düşülür
A) Qiymәtli kağızların yalnız likvidlik baxımından ümummillilәşdirlmiş xarakteristikası
B) Qiymәtli kağızların yalnız risk baxımından ümummillilәşdirlmiş xarakteristikası
C) Qiymәtli kağızların yalnız gәlirliliyi baxımından ümummillilәşdirlmiş xarakteristikası
D) Qiymәtli kağızların risk vә likvidlik baxımından ümummillilәşdirlmiş xarakteristikası
E) Qiymәtli kağızların gәlirliliyi, riski vә likvidliyi baxımından ümumilәşdirilmiş xarakteristikası
346) Sual:İnvestisiya dedikdә baçşa düşülür
A) Mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdilә sahibkkarlıq obyektlәrinә qoyulan kapital
B) yalnız xarici ölkәlәrdә gәlir әldә etmәk mәqsәdilәsahibkarıq obyektlәrinә qoyulan kapital
C) yalnız istehsal sahәlәrinә gәlir әldә etmәk mәqsәdilә sahibkarlıq obyektlәrinә qoyulan kapital
D) yalnız emal sәnayesi sahәlәrinә gәlir әldә etmәk mәqsәdilә xarici ölkәlәrin hasilat sәnayesinә
qoyulan kapital
E) gәlir әldә etmәk mәqsәdilә xarici ölkәlәrin hasilat sәnayesinә qoyulan kapital
347) Sual:İnvestisiyaların diversifikasiyası dedikdә nә başa düşülür?
A) ancaq yeni sәnaye ğlkәlәrinin korparasiyaların әsas olan investisya strategiyası növü
B) şirkәtin digәr şirkәtlәrdә birgә investisiya fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi
C) investisiya fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi vә yaxud dәyişdirilmәsi ilә әlaqәdar olan investisiya
strateji növü
D) investisiya fәaliyyәtinin xarici ölkәlәrin iqtisdiyyatında genişlәndirilmәsi
E) şirkәtin investisiya fәliyyәtinin dayandırılması
348) Sual:Vençur maliyyәlәşmәsi deyәndә nә başa düşülür
A) Böyük risklә sәciyyәlәnәn әnәnvi fәalyyәt sahәlәrinә qoyulan investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi
B) böyük risklә sәciyyәlәnәn yeni fәaliyyәt sahәlәrinә qoyulan investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi
C) әn aşağı risklә sәciyyәlәnәn әnәvi fәaliyyәt sahәlәrinә qoyulan investisiyaların
maliyyәlәşdirilmәsi
D) әn aşağı risklә sәciyyәlәnәn yeni fәalyyәt sahәlәrinә qoyulan investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi
E) informasiya texnologiyalarına qoyulan investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi
349) Sual:Anderrraytinq dedidә nә başa düşülür
A) qiymәtli kağızlar fond bazarında alınması üzrә әmәliyyatlar
B) Dövlәt istiqrazlarının fond bazarlarından alınması üzrә әmәliyyatlar
C) Sonradan ayrı ayrı aktivlәrdә yerlәşdirmәk mәqsәdilә yeni emissiya olunmuş qiymәtli kağızların
alınması ilә әlaqәdqr aparılan әmәliyyatlar
D) Qiymәtli kağızların xarici fond bazarlarındaalqı satqısı ilә bağlı olan әmәliyyatlar
E) Sonradan ayrıayrı aktivlәrdә yerlәşdirmәk mәqsәdilә әvvәllәremissiya olunmuş qiymәtli
kağızların alqısatqısı ilә әlaqәdar aparılan әmәliyyatlar

350) Sual:Sәhm anlayışı altında başa düşülür
A) Sәhmdar cәmiyyәtinin kapitalında sahibkarın iştirakını tәsdiqlәyәn qiymәtli kağız
B) Sәhmdar cәmiyyәtinin idarә heyәtindә üzvlüyünü tәsdiqlәyәn hüquqi sәnәd
C) Dövlәtin maliyyә maliyyә dövriyyәsinә buraxdığı istiqrazlar
D) Korporasiyanın sahibkarlığının tәsdiqlәyәn vә ona mütәmadi imkan verәn hüquqi sәnәd
E) Bankların dövriyyәyә buraxdığı istiqrazlar
351) Sual:Birbaşa xarici investisiya dedikdә nә başa düşülür?
A) Kapitalın ixrac edilmәsi yolu ilә yaradılmış bir neçә nәzarәtin tәmin edilmәsi vә mәnfәәtin
dividend formasında mәnimsәnilmәsi
B) Kapitalın ixrac edilmәsi yolu ilә mәnfәәtin faiz formasında mәnimsәnilmәsi
C) Kapitalın pul formasında ixrac pul formasında ixrac edilmәsi yolu ilәxammal vә digәr iqtisadi
resurslarıa çıxışın әldә verilmәsi
D) Kapitalın pul formasında ixrac edilmәsi
E) Kapitalın avadanlıqlar şәklindә ixrac edilmәsi
352) Sual:Aşağıdakılardan yalnız biri kapitalın beynәlxalq hәrәkәtini stimullaşdıran aimllәrdәndir
A) milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığının güjlәnmәsi
B) xariji tijarәt dğvriyyәsinin 40%ә qәdәrinin qeyritarif mәhdudiy¬yәtlәrә mәruz qalması
C) qara bazarda valyuta kursunun rәsmi kursdan 20% vә daha çox kәnarlaşması
D) rüsumların orta sәviyyәsinin 40% vә daha çox olması
E) mühüm ixraj mәhsulları üzәrindә dövlәt inhisarının mövjudluğu
353) Sual:Aşağıdakılardan biri milli valyuta sisteminin tәrkib elementlәrindәn deyil
A) milli pul vahidi (milli valyuta)
B) valyuta mәhdudiyyәtlәrinin mövcudluğu vә ya yoxluğu
C) ölkәnin beynәlxalq hesablaşmalarının hәyata keçirilmәsi qaydası
D) milli valyuta bazarı vә qızıl bazarı rejimi
E) valyuta paritetlәri vә mәzәnnәlәri mexanizmi
354) Sual:Transmillilәşmә indeksi nәdir
A) ümumi ticarәtin hәcmindә firmadaxili ticarәtin payı, ümumi satışın hәcmindә xarici satışın payı
vә ümumi işçilәrin hәcmindә xaricdә işlәyәnlәrin sayı göstәricilәrinin orta әdәdidir
B) ümumi aktivlәrin hәcmindә xarici aktivlәrin payı, ümumi satışın hәcmindә xarici satışın payı vә
ümumi filialların hәcmindә xaricdәki filialların sayı göstәricilәrinin orta әdәdidir
C) ümumi aktivlәrin hәcmindә xarici aktivlәrin payı, ümumi satışın hәcmindә xarici satışın payı vә
ümumi işçilәrin hәcmindә xa¬ricdә işlәyәnlәrin sayı göstәrijilәrinin orta әdәdidir
D) ümumi ticarәtin hәcmindә firmadaxili ticarәtin payı, ümumi işçi¬lәrin hәcmindә xaricdә
işlәyәnlәrin sayı vә ümumi filialların hәc¬mindә xaricdәki filialların sayı göstәricilәrinin orta
әdәdidir
E) ümumi aktivlәrin hәcmindә xarici aktivlәrin payı, ümumi satışın hәcmindә xarici satışın payı vә
ümumi ticarәtin hәcmindә fir¬madaxili ticarәtin payı göstәricilәrinin orta әdәdidir
355) Sual:Texnologiyaların ötürülmәsinin әn mühüm forması hansıdır
A) lisenziya müqavilәlәri
B) incinirinq müqavilәlәri

C) françayzinq müqavilәlәr
D) forfeytinq
E) faktorinq
356) Sual:Aşağıdakılardan biri kapitalın hәrәkәtini xarakterizә etmir
A) birbaşa investisiyalar
B) injinirinq xidmәtlәri
C) borc kapitalının orta vә uzun müddәtli beynәlxalq kreditlәri
D) iqtisadi kömәk
E) portfel investisiyaları
357) Sual:Aşağıdakılardan biri kapitalın beynәlxalq hәrәkәtini sәbәblәndirәn amillәrdәn deyil
A) dünya tәsәrrüfatının müxtәlif hәlqәlәrindә kapitala olan tәlәblә onun tәklifinin üstüstә
düşmәmәsi
B) yerli әmtәә bazarlarının mәnimsәnilmәsi imkanının yaranması
C) kapital ixrac edilәn ölkәdә daha ucuz xammal vә işçi qüvvәsinin mövcudluğu
D) kapital qәbul edәn ölkәdә daha aşağı ekoloji standartların olması
E) rüsumların orta sәviyyәsinin 40% vә daha çox olması
358) Sual:Aşağıdakılardan yalnız biri dünya tәsәrrüfatı nәzәrriyәlәrinә aid deyil
A) kapitalın qaçışı nәzәrriyәsi
B) postsәnaye cәmiyyәti nәzәrriyәlәri
C) mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsi
D) miqyas effekti nәzәriyyәsi
E) müqayisәli üstünlüklәr nәzәrriyyәsi
359) Sual:Dünya ticarәtinin әmtәә strukturunda hansı sahә üzrә ticarәtin hәcmi daha sürәtlә artır
A) hasiledici sәnaye sahәsi
B) kәnd tәsәrrüfatı sahәsi
C) emaledici sәnaye sahәsi
D) yüngül sәnaye sahәsi
E) ovçuluq vә balıqçılıq sahәsi
360) Sual:Müasir dövrdә valyuta kursu
A) qızıl paritetә әsaslanır
B) sikkә paritetinә әsaslanır
C) valyuta paritetinә әsaslanır
D) dollara әsaslanır
E) Avroya әsaslanır
361) Sual:Müxtәlif risklәrin sığortalanması üzrә xidmәtlәr kompleksı necә adlanır
A) maliyyә xidmәtlәri
B) marketinq xidmәtlәri
C) sığorta xidmәtlәri
D) bank xidmәtlәri

E) konsaltinq xidmәtlәri
362) Sual:......... anlayışları, mәna etibarilә mәnfәәt almaq mәqsәdilә hәm ölkә daxilindә, hәm dә
xaricindә tәtbiq olunan maliyyә resursudur?
A) Innovasiya
B) Investisiya
C) Sosial
D) Siyasi
E) Iqtisadi
363) Sual:investisiya milli iqtisadiyyatın inkişafının........mәnbәyidir?
A) Innovasiya
B) Sosial
C) Maliyyә
D) Iqtisadi
E) Istehlak
364) Sual:Aşağıda göstәrilәn hansı transmilli bank aktivlәrinin hәjminә görә ilk beşliyә daxil
deyildir?
A) Sumitomo Bank
B) Miruho Financial Group
C) Sitigroup
D) Deutsjhe Bank
E) Deutsjhe Bank
365) Sual:Aşağıda göstәrilәn hansı transmilli bank kapitalın hәjmi göstәrijisinә görә ilk beşliyә daxil
deyildir?
A) Sitigroup
B) Miruho Financial Group
C) Bank of America Corporation
D) Bank of China
E) P.Morgan Chase&Co
366) Sual:ABŞın General Motors şirkәtinin әsas fәaliyyәt sahәsi nәdir?
A) pәrakәndә satış
B) neft emalı
C) avtomobil vә raket istehsalı
D) energetika
E) çoxsahәli
367) Sual:Ceneral Motors Corparation kompaniyasının әsası nә vaxt qoyulmuşdur?
A) XIX әsrin sonlarında
B) I dünya müharibәsi illәrindә
C) 1930cu illәrdә
D) II dünya müharibәsindәn sonra

E) XX әsrin 80ci illәrindә
368) Sual:Aşağıdakı TMKdan hansının brendi dünyada әn bahalı brend kimi sayılır?
A) Pepsi
B) CocaCola
C) Marlboro
D) Philips
E) Nescafe
369) Sual:Aşağıdakı TMKdan hansının fәaliyyәti birbaşa istehsalla bağlı deyildir?
A) Bayer
B) JeneralElektriks
C) DaymlerKraysler
D) WailMartStores
E) Sumitomo
370) Sual:Aşağıdakı TMKdan hansı Almaniyaya mәxsus deyildir?
A) Siemens
B) Bayer
C) Yunilever
D) Basf
E) Xyöxst
371) Sual:Xarici investisiya idxalının tempinә görә MDB mәkanında birinji ölkә hansıdır?
A) Rusiya
B) Türkmәnistan
C) Azәrbayjan
D) Qazaxıstan
E) Ukrayna
372) Sual: Producjtion Sharing müqavilәsinin mәğzi nәdәn ibarәtdir?
A) mәhsul bölgüsü üzrә razılaşma müqavilәlәri
B) mәnfәәtin birgә bölüşdürülmәsini nәzәrdә tutur
C) mәnfәәtin yenidәn reinvestisiyanı nәzәrdә tutur
D) mәnfәәtin müstәqil şәkildә bölüşdürülmәsini nәzәrdә tutur
E) mәhsulun daxili bazarda satılmasını nәzәrdә tutur
373) Sual:Mәhsulun pay bölgüsü sövdәlәşmәsi zamanı xarici sәrmayәçi mәdәnlәrdәn istifadә üçün
dövlәtә birdәfәlik ödәmә edirsә bu
A) ӘDVdir
B) Aksiz rüsumudur
C) İstehsal olunmuş mәhsula vergidir
D) Bonusdur
E) Mәnfәәt mәhsuluna vergidir

374) Sual: Mәhsulun pay bölgüsü sövdәlәşmәsindә, bu sövdәlәşmә üzrә görülәn işlәrin
nәti¬cә¬sindә әldә olunan bütün dağ filiz nümunәlәri vә әlavә mәhsullara mülkiyyәt hüququ aiddir
A) Sәrmayәçinin özünә
B) Mәdәnlәrin sahibinә
C) Dövlәtә
D) Podrat tәşkilatlara
E) bәrabәrlik prinsipi ilә dövlәtә vә sәrmayәçiyә
375) Sual:Kapitalın beynәlxalq hәrәkәti anlayışına aid deyildir
A) Xarici partnyorlarla әmәliyyatlar üzrә ödәnişlәr
B) 5 ildәn az olmayan müddәtә xarici partnyorlara borcların verilmәsi
C) Kapitalın yerlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә xarici şirkәtlәrin sәhmlәrinin әldә edilmәsi
D) Kapitalın yerlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә xarici şirkәtlәrin istiqrazlarının әldә edilmәsi
E) Yerli şirkәtlәrin sәhm vә istiqrazlarının әldә edilmәsi
376) Sual:Ölkәdәn kapital ixracının әsas sәbәblәrinә aid deyil
A) Ölkәdә hәddәn artıq kapital yığımı
B) Pulların yuyulması
C) Qәbul edәn ölkәdә ucuz xammalın mövcudluğu
D) Qәbul edәn ölkәdә ucuz işçi qüvvәsinin mövcudluğu
E) Qәbul edәn ölkәdә әlverişli investisiya iqliminin mövcudluğu
377) Sual:İri şirkәtin mövcud fәaliyyәt sahәsi ilә birbaşa istehsal әlaqәsi olmaya sahә¬lәrә daxil
olması necә adlanır
A) İnhisarlaşma
B) Üfqi inteqrasiya
C) Diversifikasiya
D) Şaquli inteqrasiya
E) İxtisaslaşma
378) Sual:Beynәlxalq elmitexniki xidmәtlәrә aid olmayan xidmәt növünü qeyd edin
A) Avadanlıqların quraşdırılması ilә bağlı xidmәtlәr
B) Mәhsulun satışı ilә bağlı xidmәtlәr
C) Obyektlәrin tikintisinin layihәlәşdirmәsi xidmәti
D) Obyektin tikintisi ilә bağlı xidmәtlәr
E) Yeni avadanlıqlarda işlәmәk üçün mütәxәssislәrin hazırlanması ilә bağlı xidmәtlәr
379) Sual:Lisenziya vә royalte ödәnişlәri edilәn xidmәtlәri qeyd edin
A) Telefon әlaqәsi xidmәti
B) Ticarәt markasından istifadә
C) Xaricdә obyektlәrin tikintisi
D) Reklam xidmәti
E) Poçt rabitәsi xidmәti
380) Sual:İstehsal amillәrinin eynijinsli, texnikanın eyni olduğu, ideal rәqabәt şә¬raitindә vә

mәhsullarin tam hәrәkәtli vәziyyәtdә olduğu halda beynәlxalq mübadilә ölkәlәr arasında istehsal
amillәrinin qiymәtlәrini tarazlaşdırır ifadәsi aiddir
A) Lyeontyev “Paradoksu”na
B) E.Hekşer B.OlinSamuelson teoreminә
C) İstehsal amillәri nәzәriyyәsinә
D) D. Rikardonun müqayisәli üstünlüklәr nәzәriyyәsinә
E) A.Smitin mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinә
381) Sual:Aşağıda göstәrilәn sәbәblәrdәn hansı kapital ixrajını şәrtlәndirәn sәbәblәrә aid edilmir?
A) kapitalın “nisbi” artıqlığı
B) xariji ölkәlәrdә işçi qüvvәsinin ujuzluğu
C) vәtәnpәrvәrlik hisslәrinin aşağı olması
D) kapitalı qәbul edәn ölkәdә әlverişli investisiya iqliminin olması
E) kapital ixraj edәn ölkәdә iri korporasiyaların fәaliyyәtini mәhdud¬laşdıran antiinhisar
qanunlarının fәaliyyәti
382) Sual:Kapital ixrajında biznes subyektinin әsas mәqsәdi nәdir?
A) beynәlxalq rәqabәtә davamlılığın tәmin edilmәsi
B) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım göstәrilmәsi
C) mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
D) bazar iqtisadiyyatının prinsiplәrinin yayılması
E) şirkәtin mәhsullarının xariji bazarlarda reklam etdirilmәsi
383) Sual:Avrovalyuta bazarı nә vaxt yaranmışdır?
A) 1930ju illәrdә
B) 1950ci illәrin sonlarında
C) dәrhal II dünya müharibәsindәn sonra
D) 1960jı illәrin sonlarında
E) SSRİ dağıldıqdan sonra
384) Sual:Birbaşa xariji investisiya dedikdә nә başa düşülür?
A) Bank köçürmәlәri ilә kapitalın başqa ölkәyә keçirilmәsi
B) xariji ölkәlәrin banklarında depozit hesablarda kapitalın yerlәşdirilmәsi
C) ixraj olunan kapitalın üzәrindә nәzarәtin tәmin olunması
D) kapitalın texnologiya formasında ixraj edilmәsi
E) kapitalın pul şәklindә ixraj edilmәsi
385) Sual:Spotbazar dedikdә nә başa düşülür?
A) valyutanın nәqliyyatla çatdırılması bazarı
B) valyutanın birbaşa çatdırılması bazarı
C) ABŞ dolları vә yapon ienası satılan bazar
D) Aİ ölkәlәrinin valyuta bazarları
E) Sinqapur valyuta bircası
386) Sual:AİZ (azad iqtisadi zonaların) yaradılması üçün zәruri olmayan şәrtlәri qeyd edin

A) Beynәlxalq hava limanlarının mövcudluğu
B) İşçi qüvvәsi ilә tәminat
C) Beynәlxalq bazarlarla nәqliyyat vә telekommunikasiya әlaqәsi
D) Yüksәk ixtisaslı vә tәhsilli işçi qüvvәsinin mövcudluğu
E) İnkişaf etmiş işgüzar vә sosial infrastruktur
387) Sual:Milli istehsal fәrqlәri müxtәlif istehsal amillәrlә, yәni, әmәk, torpaq, kapital vә hәmçinin
bu vә ya digәr әmtәәlәrә olan daxili tәlәbatla tәminatın müxtәlif sәviyyәsi ilә tәyin edilir
A) Lyeontyev “Paradoksu”na aiddir
B) Smitin mütlәq üstünlüklәr nәzәriyyәsinә aiddir
C) İstehsal amillәri nәzәriyyәsinә aiddir
D) H.Xaberler nәzәriyyәsinә aiddir
E) E. Hekşer vә B. Olinin istehsal amillәri qiymәtlәrinin tarazlaşma teoreminә aiddir
388) Sual:M.Porterә görә rәqabәt üstünlüyünün әsas mәnbәlәrinә aid deyil:
A) fәaliyyәtin tәşkilinin yeni üsul vә metodları
B) әldә edilә bilәn tәbii resursların mövjudluğu
C) әsas rәqiblәrin seçdiklәri rәqabәt dairәsindәn fәrqli sahәnin seçilmәsi
D) qlobal rәqabәt strategiyasına keçilmәsi
E) istehsalın yeni texnologiya vә komponentlәrinin tәtbiqi
389) Sual:Texnoloqiyaların ötürülmәsinin mühüm forması hansıdır
A) lisenziya müqavilәlәri
B) injinirinq müqavilәlәri
C) françayzinq müqavilәlәri
D) forfeytinq
E) faktorinq
390) Sual:Mәhsulun hәyat dövrü nәzәriyyәsinin nümayәndәlәri hansılardır
A) E.Xekşer, Q.Xaberler
B) A.Smit, D.Rikardo
C) R.Vernon, J.Kravis
D) M.Porter, B.Olin
E) P.Samuelson, V.Stolper
391) Sual:Portfel investisiyalar nә cür hәyata keçirilir
A) texnologiyanın ötürülmәsi yolu ilә
B) pul formasında kapitalın ötürülmәsi yolu ilә
C) ixtisaslı kadrların göndәrilmәsi yolu ilә
D) elmi tәdqiqatların nәtijәlәri ilә mübadilә yolu ilә
E) yeni müәssisәlәrin tikintisini hәyata keçirmәk yolu ilә
392) Sual:Kapitalın beynәlxalq hәrәkәtinin subyektlәrinә kim aid deyil
A) korporasiyalar
B) hökümәt tәşkilatları

C) kommersiya bankları
D) ölkә daxilindә kәnd tәsәrrüfatına sәrmayә qoyan fermerlәr
E) birgә müәssisәlәr
393) Sual:İdxal rüsumlarının tәtbiqindәn kim itirir
A) idxal ölkәsinin istehlakçıları
B) idxal ölkәsinin istehsalçıları
C) gömrük tarifi tәtbiq edәn ölkә
D) ixrac ölkәsinin istehlakçıları
E) ixrac ölkәsinin istehsalçıları
394) Sual:R.Kouzun ideyalarından bәhrәlәnәrәk ingilis iqti¬sadçıları P.Bakli, M.Kesson vә
J.Makmanusun yarat¬dıqları model hansıdır
A) eklektik model
B) mәhsulun hәyat dövrü modeli
C) inhisarçı(unikal) üstünlüklәr modeli
D) beynәlmilәl model
E) texnoloji sәbәblәr modeli
395) Sual:Aşağıdakılardan biri TMKın istehsal sferasında meyl et¬diklәri әsas sahәlәr sırasına daxil
deyil
A) metallurgiya sәnayesi
B) avtomobilqayırma sәnayesi
C) kimya sәnayesi
D) elektronika sәnayesi
E) әczaçılıq sәnayesi
396) Sual:Aşağıdakılardan biri texnoloci mübadilәnin kommersiya formalarına aid deyil
A) injinirinq xidmәtlәri
B) mütәxәssislәrin miqrasiyası
C) idarәetmә müqavilәlәri
D) ixtisaslı işçi qüvvәsinin hazırlanması
E) yeni texniki texnoloci işlәmәlәr bazasında maşın vә avadanlıqların yaradılması
397) Sual:Aşağıdakılardan biri ölkәnin kapital axınını tәnzimlә¬mә¬sinin maliyyә metodlarından
asılı deyil
A) sürәtli amortizasiya
B) kreditlәrin sığortası vә tәminatı
C) vergi güzәştlәri
D) subsidiyaların verilmәsi
E) texniki kömәkliyin göstәrilmәsi
398) Sual:Aşağıdakılardan yalnız biri kooperasiya әlaqәlәrinin qurul¬ması zamanı istifadә olunan
әsas metodlardan deyil
A) podrat istehsal kooperasiyası
B) müqavilә qaylasında ixtisaslaşma

C) müştәrәk istehsal
D) müştәrәk müәssisәlәrin yaradılması
E) beynәlxalq istehsaltexniki kooperasiyalaşma
399) Sual:Aşağıdakılardan biri texnoloci mübadilәnin qeyrikommer¬siya forma¬larına daxil deyil
A) idarәetmә müqavilәlәri
B) elmitexniki nәşrlәr
C) sәrgilәrin vә yarmarkaların keçirilmәsi
D) mütәxәssislәrin miqrasiyası
E) elm vә texnika sahәsindә әmәkdaşlıq istiqamәtindә beynәlxalq tәşkilatların fәaliyyәti
400) Sual:Aşağıdakılardan biri valyutanın bazar mәzәnnәsinә tәsir edәn struktur amillәrinә aid deyil
A) spekulyativ valyuta әmәliyyatları
B) ölkәnin tәdiyyә balansının vәziyyәti
C) ayrıayrı ölkәlәrdә faiz dәrәcәlәrinin müxtәlifliyi
D) valyuta mәzәnnәsinin dövlәt tәnzimlәnmәsi
E) iqtisadiyyatın açıqlıq dәrәcәsi
401) Sual:әmtәәlәrin hәyat silsilәsi nәzәriyyәsinә әsasәn yetkinlik dövründә olan әmtәәlәrin istehsalı
harada yerlәşdirilir
A) anjaq yüksәk inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәrindә
B) әmtәәnin ilk tәtbiq edildiyi ölkәlәrdә
C) istәnilәn ölkәdә
D) әsasәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә
E) postsosialist ölkәlәrindә
402) Sual:İqtisadi strategiyaya uyğun gәlmәyәn iqtisadi inkişafda mühüm rol oynamayan sahәlәr
üzrә düşünülmәmiş investisiyaların tәtbiqi ......... sәbәb olacaqdır?
A) Tәhsilin inkişafına
B) Vәsaitlәrin dagıdılmasına
C) Kәnd tәsәrrüfatının inkişafına
D) Büdcәnin azalmasına
E) Iqtisadiyyatın zәiflәmәsinә
403) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı sferasının investisiyanın azalması hәmin sahәyә xidmәt göstәrәn ..............
ayrıayrı sahәlәrinә dә mәnfi tәsir göstәrәcәkdir?
A) әhalinin
B) investorların
C) hasil vә emalın
D) bankların
E) ölkәlәrin
404) Sual:Kәnd tәsәrrufatı sahәsinә investisiyalar azalarsa onda onlarin.....asagi düsәcәkdir?
A) Mәcmu gәlirlәri
B) Yaşayış vәziyyәtlәri

C) Investisiyaları
D) Innovasiyaları
E) Istehlakı
405) Sual:әgәr kәnd tәsәrrüfatı sahәsinә investisiyalar azalarsa, onda bu sferada mәşğul olanlar
arasında.....artacaq?
A) Işçilәr
B) Işsizlik
C) Maliyyә
D) Investisiya
E) Innovasiya
406) Sual:.............milli iqtisadiyyatın inkişafına uzunmüddәtli perspektiv dövr әrzindә tәsir etmәklә
eyni zamanda hәm әhalinin mәşğulluq sәviyyәsinә, hәm dә gәlirlәrin әldә olunması sәviyyәsinә
birbaşa tәsir göstәrir?
A) Investisiyalar
B) Innovasiyalar
C) Maliyyә
D) Istehsal
E) Istehlak
407) Sual:Milli iqtisadiyyatın formalaşmasında mühüm struktur yardan funksiyalar hasnılardır?
A) Innovasiyalar
B) Daxili vә xarici investisiyalar
C) Texnologiyalar
D) Istehsal
E) Istehlak
408) Sual:Texnologiya neçә mәnbәdәn tәmin edilir?
A) 5
B) 4
C) 9
D) 3
E) 6
409) Sual:Texnologiya istehsalı nә ilә bağlı bir prosesdir?
A) Tәdqiqat vә informasiya
B) Innovasiya
C) Investisiya
D) Maliyyә
E) Ticarәt
410) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin hazırlanmasının әsas mәqsәdi nәdir?
A) Tәhsili inkişaf etdirmәk
B) Xidmәt istehsalını hәyata keçirmәk, sәhmdarlara vә ölkә iqtisadiyyatına gәlir gәtirmәk

C) Kәnd tәsәrrüfatını inkişaf etdirmәk
D) әhaliyә yardım etmәk
E) iqtisadiyyatı zәiflәtmәk
411) Sual:İ nvestisiya tәtbiq olunması formasından asılı olmayaraq ..... imkan yaradir?
A) Ticarәtin inkişafına
B) Cәmiyyәtin real kapitalının arıtılmasına
C) Müәssisәnin inkişafına
D) Istehsalın güclәnmәsinә
E) Satışın artmasına
412) Sual:İstehsal vasitәlәrinin istehsalı vә yığımı prosesi ....... әks etdirir?
A) Investisiya qoyuluşunu
B) Innovasiyanı
C) Budcә yığılmasını
D) Inkişafı
E) Istehlakı
413) Sual:...... investisiyalar kapitalın hәr hansı iqtisadi sahәyә vә ya müәssisәyә qoyuluşudur?
A) Maliyyә
B) Xarici
C) Daxili
D) Real
E) Portfel
414) Sual:....... investisiyaları sәhmlәrә, istiqrazlara vә başqa qiymәtli kağızlara kapital qoyuluşudur?
A) Real
B) Portfel
C) Maliyyә
D) Daxili
E) Xarici
415) Sual:Sәnayeyә, kәnd tәsәrrüfatına, tikintiyә, tәhsilә vә s. sahәlәrә kapital qoyuluşu kimi tәtbiq
edilirsә o,.......investisiya formasını almış olur.?
A) Maliyyә
B) Real
C) Innivasiya
D) Istehsal
E) Istehsal
416) Sual:İnvestisiya resursları әgәr qiymәtli kağızların alınmasına yönәldilirsә, o, ........ resursu
formasını alır?
A) Innovasiya
B) Müәssisә
C) Maliyyә

D) Xarici
E) Istehlak
417) Sual:Yığıma vә istehlaka ayrılan resursların makroiqtisadi tәnzimsizliyi yalnız
..............azalmasına aparıb çıxarır?
A) Ticarәtin
B) Büdcәnin
C) әhalinin yaşayiş sәviyyәsinin
D) istehsalın
E) istehlakın
418) Sual:............... ümumi milli mәhsulda әhalinin istehlakına yönәldilәn son mәhsulun miqdarı
arasında kәskin uyğunsuzluq vardır?
A) Özbәkistanın
B) Azәrbaycanın
C) Monqolustanın
D) Gürcüstanın
E) Hindistanın
419) Sual:Bazar iqtisadiyyatlı olkәlәrdә yığıma yönәldilәn son mәhsulun payı neçә faizdir?
A) 5055%
B) 4045%
C) 2027%
D) 6065%
E) 3035%
420) Sual:Bazar iqtisadiyyatlı ökәlәrdә ümumi milli mәhsulda әhalinin istehlakına yönәldilәn son
mәhsulun payı neçә faizdir?
A) 2530%
B) 4050%
C) 6065%
D) 7075%
E) 8085%
421) Sual:....... son nәticәlәri nә qәdәr çox artırsa, әhalinin istehlakının tәmin edilmәsi imkanları bir
o qәdәr geniş olur?
A) Istehlakın
B) Istehsalın
C) Inkişafın
D) Innovasiyanın
E) investisiyanın
422) Sual:.............. başlıca olaraq texnikadan sәmәrәli istifadә әsasında artır?
A) Istehsal
B) Istehlak
C) әmәk mәhsuldarlığı

D) büdcә
E) investisiya
423) Sual:әmәk mәhsuldarlığının artımı, yalnız canlı әmәyә qәnaәt hesabına deyil, eyni
zamanda.................... da arta bilir?
A) Istehsal hesabına
B) istehlak hesabına
C) Maliyyә hesabına
D) Texnika ilә silahlanmanın keyfiyyәt artımı hesabına
E) Xariciinvestorlar hesabına
424) Sual:............ oğurlanmış malın satılışı, yaxud oğurlanmış mәblәğin nәğd yaxud nәğd olmayan
pula çevrilmәsi, onun xәrclәnmәsidir?
A) Gizlәtmә
B) Realizasiya
C) Oğurluq
D) Istehsal
E) Istehlak
425) Sual:...........nәğd pulun, әmlak vә investorların, informasiya vә digәr aktivlәrin
mәnimsәnilmәsidir?
A) Gizlәtmә
B) Realizasiya
C) Oğurluq
D) Istehsal
E) Istehlak
426) Sual:Hazırkı dövrdә sahibkarlıqda baş verәn dәlәduzluğu şәrti olaraq .... mәrhәlәyә bölmәk
olar:?
A) 5
B) 9
C) 7
D) 4
E) 3
427) Sual:İqtisadi cinayәtkarlıq hazırkı dövrdә tәkcә iqtisadi yox, hәm dә .......... stabilliyә real
tәhlükә yaradır?
A) Mәdәni
B) Siyasi
C) Sosial
D) Hәm siyasi, hәm dә sosial
E) Ictimai
428) Sual:.................. maliyyә kredit sferasında, anrar vә sәnaye sektorlarında, nәqliyyat vә rabitәdә,
xarici iqtisadi fәaliyyәtdә, ticarәt vә mәişәt xidmәtindә dә daha geniş yayılıb?
A) Mütәşәkkil cinayәtkarlıq

B) Investisiya qoyuluşu
C) Texnologiyalar
D) Innovasiya
E) Portfel investisiya
429) Sual:Müasir dövrdә ............. iqtisadi әsasının tәmәli artıq mülkiyyәt vә maliyyә
münasibәtlәrindә dә qoyulmaqdadır?
A) Istehsalın
B) Istehlakın
C) Cinayәtkarlığın
D) Inkişafın
E) Tәnәzzülün
430) Sual:............ şәxslәr üçün bәzi xidmәtlәrin, mәsәlәn kommersiya sirrinin qorunmasına dövlәt
ümumiyyәtlә tәminat vermәyә borclu deyil?
A) Fiziki
B) Hüquqi
C) Işsiz
D) Işlәyәn
E) Hәm fiziki, hәm dә işsiz
431) Sual:Tәhlükәsizliyin vә müәyyәn xidmәtlәrin dövlәtin etdiyindәn daha yüksәk dәrәcәdә tәmin
olunması üçün ...... lazımdır.?
A) әlavә xәrc ödәmәk
B) әlavә xәrc ödәmәk
C) investisiya qoyuluşu etmәk
D) banka müraciәt etmәk
E) ticarәtdәn geri çәkilmәk
432) Sual:Hәr bir dövlәt öz vәtәndaşlarına onların mülkiyyәtinin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
sahәsindә ..... zәmanәt yaradır?
A) Maksimum
B) Minimum
C) 50%
D) 65%
E) 80%
433) Sual:Bazar iqtisadiyyatına keçid sahibkarlıq fәaliyyәtinin yüksәk ........ sferasına doğru
hәrәkәtini şәrtlәndirir.?
A) Istehsal
B) Istehlak
C) Risk
D) Rәqabәt
E) Inkişaf
434) Sual:әhalinin әmanәtlәrinin investisiyaya cәlb olunması prosesinin tәşkilindә ..............xüsusi

rol oynayırlar?
A) Nazirliklәr
B) Kommersiya bankları
C) Mәrkәzi bank
D) Xarici ölkәlәr
E) Innovasiyalar
435) Sual:Ölkә iqtisadiyyatında yaranmış ........... sabitlik investisiya mühitinin normal fәaliyyәt
göstәrmәsinә şәrait yaratmışdır?
A) Siyasi
B) Sosial
C) Mәdәni
D) Makroiqtisadi
E) Mikroiqtisadi
436) Sual:İnvestisiyaların daxili vә xarici maliyyәlәşmә mәnbәlәrindәn asılı olmayaraq o ..........
tәrәfindәn tәnzimlәnmәlidir?
A) Dövlәt
B) Bank
C) Xarici ölkә
D) әhali
E) konstutsiya
437) Sual:................ bazarı daima çevik vә hәrәkәtdә olmalıdır?
A) Innovasiya
B) Kәnd tәsrәrrüfatı mәhsulları
C) Investisiya
D) Maşın bazarı
E) Geyim
438) Sual:Birbaşa investisiyalar ......... müddәtә iqtisadi maraq әldә etmәk mәqsәdilә hәyata
keçirilir.?
A) Orta
B) Uzun
C) Qısa
D) Hәm qısa hәm orta
E) Uzun qısa vә orta
439) Sual:Dövlәt investisiya fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә ......... mexanizmlәrdәn daha fәal
istifadә etmәlidir?
A) Siyasi
B) Sosial
C) Iqtisadi
D) Ictimai
E) Mәdәni

440) Sual:Potensial fondlar dedikdә ....... fondlar nәzәrdә tutulur?
A) Qısamüddәtli
B) Ortamüddәtli
C) Uzunmüddәtli
D) Maliyyә
E) Istehsal
441) Sual:İnvestisiya qәrarının alınmasına tәsir edәn әsas amillәrdan biri müәssisәnin ...........
A) mәqsәdlәridir
B) informasiyalarıdır
C) xarakteristikalarıdır
D) fәaliyyәtidir
E) funksiyalarıdır
442) Sual:.............. o vaxt baş verir ki, istehsal prosesi planlaşdırıldığından yavaş gedir.?
A) Istehsal
B) әmәk itkisi
C) maddi itki
D) vaxt itkisi
E) investisiya
443) Sual:.............dedikdә, qabaqcadan nәzәrdә tutulmayan әlavә xәrclәr, yaxud mәhsul, әmlak,
avadanlıq, enerji vә sairәnin bilavasitә itkisi nәzәrdә tutulur.?
A) Istehsal
B) Investisiya
C) Maddi itki
D) әmәk itkisi
E) innovasiya
444) Sual:Hәr bir biznesmen ...... etmәyi öyrәnmәlidir.
A) Istehsal
B) Risk
C) Istehlak
D) Ticarәt
E) Reklam
445) Sual:Bütün biznesmenlәr onu da bilir ki, hәr bir risk .....xarakterә malik olur?
A) Uçlü
B) Ikili
C) Dördlü
D) Beşli
E) Altılı
446) Sual:Kommersiya sirrinin oğurlanmasının neçә %i telefon danışıqları vasitәsilә baş verir?

A) 3040%
B) 5060%
C) 1520%
D) 510%
E) 2530%
447) Sual:Kommersiya sirrinin müdafiәsi planı neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?
A) 6
B) 4
C) 2
D) 5
E) 3
448) Sual:.......dövlәt vә müvafiq dövlәt orqanları tәrәfindәn qorunmalıdır?
A) Kommersiya sirri
B) Dövlәt sirri
C) Istehsal
D) Istehlak
E) Investisiya qoyuluşu
449) Sual:Qәrbdә tәhlükәsizlik xidmәtinә müәssisәnin tәmiz gәlirindәn ........%dәk ayrılır?
A) 50%
B) 60%
C) 35%
D) 25%
E) 20%
450) Sual:Kommersiya sirrinin oğurluğunun neçә %i işçilәrin satın alınmasl vasitәsilә baş verir?
A) 4060%
B) 6070%
C) 4550%
D) 3050%
E) 7585%
451) Sual:............... yanaşma istәnilәn kommersiya strukturunun tәhlükәsizliyinin tәminindә yüksәk
nәticәlәr әldә etmәsinә sәbәb ola bilәr.?
A) Siyasi
B) Iqtisadi
C) Kompleks
D) Ictimai
E) Kollektiv
452) Sual:İnteqrasiya razılaşması ilә BXİ fәaliyyәtindә edilmәsi tәlәb olunan dәyişiklәr ölkәnin ...
tәhlili әsasında müәyyәnlәşdirilir
A) Ticarәt vә investisiya hәcminin

B) Lokal xüsusiyyәtlәrindәki fәrqliliklәrin
C) Regional inteqrasiya dәrәcәsinin
D) Inteqrasiya razılaşmasının effektliyindәki rolunun
E) Lokal vә tocarәt xüsusiyyәtlәrindәki fәrqliliklәr
453) Sual:Aşağıdakılardan yalnız biri regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmaları ilә BXİ fәaliyyәtinin
tәnzimlәnmәsinә aiddir
A) Ölkәnin BXİ fәaliyyәtindә fәrqliliklәr  inteqrasiya razılaşması nәticәsindә ölkәnin investisiya
mühitindә baş verәn dәyişikliklәr vә vә sәnayelәrin lokal üstünlüklәrindәn asılı olmayaraq ortaya
çıxır;
B) Hәr bir inteqrasiya razılaşmasının ölkәnin investisiya fәaliyyәtinә nә dәrәcәdә sәmәrәli tәsir etdiyi
ölkәnin BXİ fәaliyyәtindә baş verәn dәyişikliklәr vә iştirakçı dövlәtlәrin lokal xüsusiyyәtlәrindәki
fәrqliliklәrә әsaslanaraq qiymәtlәndirilmәlidir
C) İnteqrasiya razılaşmasından sonra qısa müddәtdә vahid vә geniş bazarda fәaliyyәt, daha kәskin
rәqabәt şәraitindә daha effektiv resurs bölgüsü nәticәsindә BXİ fәaliyyәti xeyli genişlәnir
D) Ölkәnin inteqtrasiyadan faydalanma dәrәcәsi regional inteqrasiyanın dәrәcәsi vә inteqrasiya
nәticәsindә ölkәnin BXİ fәaliyyәtindә baş verәn dәyişikliklәrdәn asılı olmayaraq dәyişir
E) Hәr bir әlaqәnin ölkә iqtisadiyyatına tәsiri
454) Sual:Aşağıdakılardan biri regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmaları ilә BXİ fәaliyyәtinin
tәnzimlәnmәsinә aid deyildir:
A) Hәr bir inteqrasiya razılaşması ölkәnin BXİ fәaliyyәtindә baş verәn dәyişikliklәrә vә iştirakçı
dövlәtlәrin lokal xüsusiyyәtlәrindәki fәrqliliklәrә әsaslanmadan ölkәnin inkişafına töhfәlәr verir
B) Ölkәnin BXİ fәaliyyәtindә fәrqliliklәr  inteqrasiya razılaşması nәticәsindә ölkәnin investisiya
mühitindә baş verәn dәyişikliklәr vә vә sәnayelәrin lokal üstünlüklәrindәn asılı olaraq ortaya çıxır;
C) İnteqrasiya razılaşmasından sonra qısa müddәtdә regiondaxili ticarәt vә investisiya fәaliyyәti artır;
uzun müddәtdә vahid vә geniş bazarda fәaliyyәt, daha kәskin rәqabәt vә daha effektiv resurs bölgüsü
nәticәsindә BXİ axınları xeyli artır;
D) Regional inteqrasiyanın dәrәcәsi vә inteqrasiya nәticәsindә ölkәnin BXİ fәaliyyәtindә baş verәn
dәyişikliklәrdәn asılı olaraq ölkәnin inteqtrasiyadan faydalanma dәrәcәsi dә dәyişir
E) Ölkәnin zәiflәmәsi ilә dәyişir
455) Sual:Dәyişәnlәr üzrә maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәr arasındakı fәrqlәr; gözlәnilәn xalis iqtisadi
mәnfәәtin dәyәri; müsbәt iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı mәsәlәlәri investisiya layihәlәrinin
kompleks qiymәtlәndirilmәsinin hansı modulu çәrçivәsindә nәzәrdәn keçirilir?
A) İqtisadi Modul
B) Maraqlı tәrәflәrin tәhlili Modulu
C) Maliyyә Modulu
D) Texniki Modul
E) Tәhlili vә maliyyә modulu
456) Sual:BXİ qoyuluşlarını tәnzimlәyәn regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmalarını aşağıdakı
regional inteqrasiya formalarına әsasәn qruplaşdırın: 1) ŞimalŞimal inteqrasiyası; 2) ŞimalCәnub
inteqrasiyası; vә 3)CәnubCәnub inteqrasiyası
A) CUSTA; 2) NAFTA; 3) MERCOSUR
B) NAFTA; 2) CUSTA; 3) MERCOSUR
C) MERCOSUR; 2) NAFTA; 3) CUSTA
D) CUSTA; 2) MERCOSUR; 3) NAFTA

E) NAFTA; 2)CUSTA; 3)MERCOSUR
457) Sual:Aşağıdakıların hansı Hymerin İnhisarçı üstünlüklәr nәzәriyyәsinә aid deyildir?
A) Nәzәriyyәnin digәr adı “Eklektik Paradigma”dır
B) Nәzәriyyә çәrçivәsindә fәaliyyәtin üfüqi vә şaquli inteqrasiyasını nәzәrdә tutan bir neçә
nәzәriyyәyә toxunulur
C) Nәzәriyyә yerli şirkәtlәrlә müqayisәdә xarici şirkәtlәrin malik olduğu üstünlüklәri tәhlil edir
D) Әmtәәnin yaşam dövrü nәzәriyyәsi dә bu nәzәriyyә çәrçivәsindә baxılan nәzәriyyәlәrdәn biridir
E) Nәzәriyyәnin digәr adı yoxdur
458) Sual:Beynәlxalq investisiya qoyuluşlarını izah edәn әnәnәvi nәzәriyyәlәrә daxil deyil
A) İnhisarçı üstünlüklәr nәzәriyyәsi
B) Marksist nәzәriyyәsi
C) Neokeyns nәzәriyyәsi
D) Neoklassik nәzәriyyә
E) Neokyens vә Neoklassik
459) Sual:Beynәlxalq investisiya qoyuluşlarını izah edәn әnәnәvi nәzәriyyәlәrә daxildir
A) Hamısı
B) Neoklassik nәzәriyyә
C) Neokeyns nәzәriyyәsi
D) Marksist nәzәriyyәsi
E) Neoklassik vә neokeyns nәzәriyyәsi
460) Sual:İnvestisiya fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә dövlәtin funksiyaları aşağıdakılardır?
A) Hamısı
B) Tәnzimlәyici
C) Nәzrәtedici
D) Stimullaşdırıcı
E) Tәnzimlәyici vә nәzarәt
461) Sual:Beynәlxalq investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq edilәn әn çox himayә edilәn ölkә
prinsipindә tәtbiq olunan ölkәni himayә etmәk dedikdә nә nәzәrdә tutulur?
A) hәmin ölkәyә әn güzәştli şәrtlәrin tәtbiqi
B) hәmin ölkәyә inkişaf sәviyyәsinә әsasәn güzәştlәrin tәtbiqi
C) hәmin ölkәyә ÜTTnin HTS (Tәnzimlәnәn Tariflәr Sistemi) әsasında güzәştlәrin tәtbiqi
D) hәmin ölkәyә maksimum yardımın göstәrilmәsi
E) Hәmin ölkә ilә әlaqәlәrin kәsilmәsi
462) Sual:Beynәlxalq investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq edilәn әn çox himayә edilәn ölkә
prinsipindә nә nәzәrdә tutulur?
A) Hәr yeni investora әn çox himayә edilәn investorla eyni şәrtlәrin tәtbiqi
B) Hәr yeni investora әn güzәştli şәrtlәri tәtbiq edәrәk onu himayә etmәk
C) Hәr yeni investora әn çox himayә edilәn yerli investorla eyni şәrtlәrin tәtbiqi
D) Әn çox himayә edilәn xarici vә yerli investorlara eyni şәrtlәrin tәtbiqi

E) Әn çox himayә edilәn xarici şәrtlәrin tәtbiqi
463) Sual:Beynәlxalq investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq edilәn 2 әsas prinsip (Milli rәftar vә әn
çox himayә edilәn ölkә prinsiplәri) hansı beynәlxalq iqitisadi tәşkilatın normativ sisteminә daxildir?
A) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
B) Beynәlxalq Yenidәn Qurma vә İnkişaf Bankı
C) Dünya Bankı Qrupu
D) Beynәlxalq Valyuta Fondu
E) Avropa İttifaqı
464) Sual:ICSIDin (İnvestisiya Mübahisәlәrinin Hәlli üzrә Beynәlxalq Mәrkәz) hәll etdiyi
beynәlxalq investisiya mübahisәlәrinin tәrәflәri
A) Dövlәtxarici şirkәt
B) Yerli şirkәt xarici şirkәt
C) Xarici şirkәt – xarici şirkәt
D) Dövlәt – Beynәlxalq tәşkilat
E) Dövlәt Dövlәt
465) Sual:Ölkәnin geosiyasi mövqeyi, ölkәdә mövcud siyasi rejim, ölkdәki siyasi sabitlik vә s.
investisiya mühitinin formalaşmasına tәsir edәn ... amillәrә aid edilir
A) Siyasi
B) Iqtisadi
C) sosialmәdәni
D) qlobal
E) Siyasi vә iqtisadi
466) Sual:İnvestisiya fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün hüquqi çәrçivә ölkәdәki ... ilә
müәyyәnlәşdirilir
A) İnvestisiya qanunverciliyi
B) Dövlәtin investisiya siyasәti
C) İnvestisiya mühiti
D) Biznes infrastukturu
E) Konstutsiya
467) Sual:... hәr hansı bir ölkәdә investisiya qoyuluşları sahәsindә mövcud olan vәziyyәtin
әlverişliliyini xarakterize edir
A) İnvestisiya mühiti
B) Biznes infrastukturu
C) Dövlәtin investisiya siyasәti
D) İnvestisiya qanunverciliyi
E) Müsbәt vә mәnfi saldo
468) Sual:İnvestisiya prosesinin ... mәrhәlәsindә kapital qoyuluşunun predmetinә ilkin yanaşma,
tәklifin araşdırılması vә tәklifә müvafiq investisiya layihәsinin hazırlanması hәyata keçirilir
A) Araşdırma
B) Tәhlil

C) Danışıqlar vә rәsmiyyәt
D) İnvestisiya mәnbәәlәrinin müәyyәn edilmәsi
E) Qәrar qәbulu
469) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün şirkәtlәrin öz dövriyyә vәsaitindәn yoxsa
borc kapitalından istifadә edәcәyi qәrarının verilmәsi investisiya prosesinin ... mәrhәlәsinә tәsadüf
edir
A) İnvestisiya mәnbәәlәrinin müәyyәn edilmәsi
B) Maliyyә vәsaitlәrinin formalaşdırılması
C) Tәhlil
D) Mәnfәәtә keçid
E) Qәrar qәbulu
470) Sual:İnvestisiya layihәsinin dәyәri vә hәcminin hesablanması , yerli vә xarici bazarların
araşdırılması, istehsal olunacaq vә satılacaq mәhsulun hәcminin proqnozlaşdırılması investisiya
prosesinin ... mәrhәlәsinә tәsadüf edir
A) Tәhlil
B) Qәrar qәbulu
C) İnvestisiya mәnbәәlәrinin müәyyәn edilmәs
D) Maliyyә vәsaitlәrinin formalaşdırılması
E) Reklam fәaliyyәti
471) Sual:Kapital qoyuluşunun predmetinә ilkin yanaşma, tәklifin araşdırılması vә tәklifә müvafiq
investisiya layihәsinin hazırlanması investisiya prosesinin ... mәrhәlәsinә tәsadüf edir
A) Araşdırma
B) Tәhlil
C) Danışıqlar vә rәsmiyyәt
D) İnvestisiya mәnbәәlәrinin müәyyәn edilmәsi
E) Danışıqlar vә tәhlil
472) Sual:Hazırda dünya miqyasında mövcud olan ... әksәr hissәsi mәhz TMKlar tәrәfindәn hәyata
keçirilir
A) birbaşa xarici investisiyaların
B) portfel investisiyalarının
C) maliyyә aktivlәrinә qoyulan investisiyaların
D) dövriyyә fondlarına qoyulan investisiyaların
E) Kәnd tәsәrrüfatına qoyulan investisiyalar
473) Sual:Hazırda dünya miqyasında mövcud olan birbaşa xarici investisiyaların әksәr hissәsi mәhz
... payına düşür
A) TMKların
B) Dövlәtlәrin
C) İndividual investorların
D) İnstitusional investorların
E) Fiziki Şәxslәrin

474) Sual:... investisiya fәaliyyәtindә tәnzimlәyici, nәzarәt vә stimul yaradan funksiyaları ilә bu
prosesә fәal surәtdә müdaxilә edir
A) Dövlәt
B) Xarici investorlar
C) Yerli investorlar
D) MIGA
E) İCSID
475) Sual:Ticari mövzularındakı investisiya tәdbirlәrini әhatә edәrәk bu mәsәlәrlә mәşğul olan
TRIMs ... çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrir.
A) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
B) Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
C) Dünya Bankı Qrupu
D) Beynәlxalq Valyuta Fondu
E) Avropa İttifaqı
476) Sual:Dövlәtlәr ilә digәr dövlәtlәrin investorları arasındakı investisiya mübahisәlәrinin hәllinә ...
nәzarәt edir
A) Dünya Bankı Qrupu tәrkibindә fәaliyyәt göstәrәn ICSID
B) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı tәrkibindә fәaliyyәt göstәrәn ICSID
C) Dünya Bankı Qrupu tәrkibindә fәaliyyәt göstәrәn MIGA
D) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı tәrkibindә fәaliyyәt göstәrәn MIGA
E) Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı tәrkibindә fәaliyyәt gğstәrәn MIGA
477) Sual:Çoxtәrәfli İnvestisiya vә Qarantiya Qurumu Sözlәşmәsinin hәyata keçirilmәsinә nәzarәt
edәn Agentlik (MIGA) hansı beynәlxalq iqtisadi tәşkilat tәrkibindә fәaliyyәt göstәrir
A) Dünya Bankı Qrupu
B) Beynәlxalq Valyuta Fondu
C) Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
D) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
E) Avropa ittifaqı
478) Sual:Çoxtәrәfli İnvestisiya vә Qarantiya Qurumu Sözlәşmәsinin (MİGA) mәqsәdi ...
A) xarici investisiyaları qeyrikommersial risklәrә qarşı qorumaqdır
B) xarici investisiyaları kommersial risklәrә qarşı qorumaqdır
C) xarici investorlarla dövlәtlәr arasında yaranan mübahisәlәri hәll etmәkdir
D) xarici investorlarla yerli investorlar arasında yaranan mübahisәlәri hәll etmәkdir
E) Xarici investorlarla yerli investorlar arasında yaranan mübahisәlәri hәll etmәmәkdir
479) Sual:Xarici investora әn çox himayә edilәn ölkәnin tabe olduğu rәftarın tәtbiq edilmәsi
beynәlxalq investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq edilәn aşağıdakı prinsipdә nәzәrdә tutulur
A) Әn çox himayә edilәn ölkә prinsipi
B) Beynәlxalq arbitraj mәhkәmәsinә müraciәt etmә prinsipi
C) Qanunvericilikdә edilәn dәyişikliklәrin xarici investora tәtbiq olunmaması prinsipi
D) Milli rәftar prinsipi

E) Qanunvericilikdә olan dәyişikliklәrin xarici investora tәtbiq olunması prinsipi
480) Sual:Beynәlxalq investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq olunan әn çox himayә edilәn ölkә prinsipi
ndә ... ifadә olunur
A) Xarici investora әn çox himayә edilәn ölkәnin tabe olduğu rәftarın tәtbiq edilmәsi
B) Yerli investora göstәrilәn rәftarın eynisinin xarici investora da göstәrilmәsi
C) Milli qanunveicilikdә edilәn dәyişikliklәrin xarici investora tәtbiq edilmәmәsi
D) Yerli investora әn çox himayә edilәn xarici investorun tabe olduğu rәftarın tәtbiq edilmәsi
E) Milli qanunvericilikdә olan dәyişikliklәrin xarici investora tәtbiq edilmәsi
481) Sual:Yerli investora göstәrilәn rәftarın eynisinin xarici investora da göstәrilmәsi beynәlxalq
investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq edilәn aşağıdakı prinsipdә nәzәrdә tutulur
A) Milli rәftar prinsipi
B) Әn çox himayә edilәn ölkә prinsipi
C) Qanunvericilikdә edilәn dәyişikliklәrin xarici investora tәtbiq olunmaması prinsipi
D) Beynәlxalq arbitraj mәhkәmәsinә müraciәt etmә prinsipi
E) Qanunvericilikdә dәyişiliklәrin xarici investora tәtbiq olunması prinsipi
482) Sual:Beynәlxalq investisiya qanunvericiliyindә tәtbiq olunan Milli rәftar prinsipi ndә ... ifadә
olunur
A) yerli investora göstәrilәn rәftarın eynisinin xarici investora da göstәrilmәsi
B) xarici investora yerli investora göstәrilәn rәftardan daha güzәştli rәftarın göstәrilmәsi
C) dövlәtin hәr xarici investora әn çox himayә edilәn ölkәnin tabe olduğu rәftarın tәtbiq etmәsi
D) milli qanunveicilikdә edilәn dәyişikliklәrin xarici investora tәtbiq edilmәmәsi
E) Xarici investorun ölkәdәn qovulması
483) Sual:Eklektik Yanaşma Paradigması (OLI Paradigması) ... tәrәfindәn xarici kapital
nәzәriyyәlәrinә qazandırılmışdır
A) J. Dunning
B) Hymer
C) HecksherOhlin
D) KeynsOhlin
E) Hymer vә J.dunning
484) Sual:Marks ölkәdәn kapital ixracını ... ilә izah edirdi
A) ölkәdәki kapital artıqlığı
B) mәnfәәt norması fәrqi
C) tәdiyyә balansındakı tarazsızlıqlar
D) mәnfi ticarәt saldosu
E) Müsbәt ticarәt saldosu
485) Sual:Beynәlxalq Valyuta Fondunun metodologiyasına görә digәr investisiyalara aid edilәn
investisiyalar sonda kapital ixracının hansı formasına aid edilir?
A) mәhsuldar kapitala
B) ssuda (maliyyә) kapitalına
C) birinci il mәhsuldar kapitala, sonrakı illәrdә isә ssuda kapitalına

D) birinci il ssuda kapitalına, sonrakı illәrdә mәhsuldar kapitala
E) hәm mәhsuldar kapitala, hәm dә ssuda kapitalına
486) Sual:İnvestisiyanın qocalması deyilәndә başa düşülür
A) uzunmüddәtli prespektivdә BXİlәr xәrclәrin artmasına gәtirib çıxarır, ola bilәr ki, gәlirlәr
formasında ölkәdәn çıxarılan resursların hәcmi yatırılan BXİlәrin hәcmini üstәlәsin
B) uzunmüddәtli prespektivdә BXİlәrdәn әldә edilәn gәlirlәr investisiya qәbul edәn ölkәnin
iqtisadiyyatına yenidәn mәrhәlәmәrhәlә yatırılsın
C) uzunmüddәtli prespektivdә BXİlәri qәbul edәn ölkәnin hasilat sәnayesinә kapitalın yatırılması
D) uzunmüddәtli prespektivdә BXİlәri qәbul edәn ölkәnin maşınqayırma sәnayesinә kapitalın
yatırılması
E) uzunmüddәtli prespektivdә BXİlәri qәbul edәn ölkәnin kәnd tәsәrrüfatı sahәsinә kapitalın
yatırılması vә әldә edilәn gәlirlәrin hәmin ğlkәnin iqtisadiyyatına reinvestisiya edilmәsi
487) Sual: Ölkәnin kapital resurslarının artma effekti dedikdә başa düşülür
A) birbaşa xarici investisiyaların ölkәyә axını ilә bağlı ölkәdә mәcmu kapital fondunun hәcminin
artması
B) birbaşa xarici investisiyaların ölkәyә axını ilә bağlı yerli rezidentlәrin kapital ixracına meylinin
güclәnmәsi
C) birbaşa xarici investisiyaların ölkәyә axını ilә bağlı portfel investisiyaların artması
D) birbaşa xarici investisiyaların ölkәyә axını ilә bağlı ölkәdә korporativlәşmә prosesinin güclәnmәsi
E) birbaşa xarici investisiyaların ölkәyә axını ilә bağlı ölkәnin kiçik vә orta ölçülü biznes
strukturlarının iri biznes strukturları ilә işbirliyinin genişlәnmәsi vә inkişafı
488) Sual:İnvestisiya iqlimi dedikdә başa düşülür
A) xarici investisiyalar üçün ölkәnin cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn hüquqi amillәrin mәcmusu
B) xarici investisiyalar üçün ölkәnin cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn iqtisadi amillәrin mәcmusu
C) xarici investisiyalar üçün ölkәnin cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn siyasi amillәrin mәcmusu
D) xarici investisiyalar üçün ölkәnin cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn sosial amillәrin mәcmusu
E) xarici investisiyalar üçün ölkәnin cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn hüquqi, iqtisadi siyasi vә sosial
amillәrin mәcmus
489) Sual:Neokeyns nәzәriyyәsinә әsasәn kapital ölkәlәrarasında ... sәbәbiylә hәrәkәt edir
A) tәdiyyә balansındakı tarazsızlıqlar
B) faiz dәrәcәsindә mövcud fәrq
C) mövcud kapital artıqlığı fәrqi
D) mәnfәәt norması arasındakı mövcud fәrq
E) Mövcud kapital azliği fәrqi
490) Sual:Layihә üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti sxeminin hazırlanması; iqtisadi vә ictimai tәhlil
aparmaq üçün әsas dәyişәnlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi; maliyyә mәnbәlәri vә xәrclәrinin
müәyyәnlәşdirilmәsi; hәr bir maraqlı tәrәfi razı salmaq üçün nәlәrә düzәlişlәr edilә bilәr? mәsәlәlәri
investisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin hansı modulu çәrçivәsindә nәzәrdәn
keçirilir?
A) Maliyyә Modulu
B) İqtisadi Modul
C) Maraqlı tәrәflәrin tәhlili Modulu

D) Texniki Modul
E) İqtisadi vә Texniki modul
491) Sual: İdxalı әvәz edәn sahәlәrin inkişaf etdirilmәsi siyasәtinin әsas vәzifәsi aşağıda
göstәrilәnlәrdәn hansıdır?
A) idxal olunan kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarına kvotaların qoyulması
B) idxal olunan sәnaye mәhsullarına kvotaların qoyulması
C) yeni vә yaxud zәif inkişaf etmiş sahәlәrin müdafiәsi
D) ölkәnin milli istehsalının inkişaf etdirilmәsi üçün idxal olunan texnologiya vә avadanlıqlara
qoyulan rüsumların götürülmәsi
E) milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilmәsi mәqsәdilә idxal olunan mәhsulların 50 %dәn çoxuna
embarqo qoyulması
492) Sual:Derivativlәr dedikdә nә başa düşülür?
A) opsionlar, forward kontraktları vә svop әqdlәr
B) yalnız opsionlar
C) yalnız forward kontraktları
D) yalnız svop әqdlәr
E) müddәti 1 ildәn çox olan sertifikatlar vә depozitlәr
493) Sual:Portfel investisiya formasında kapital nәlәrә vә hansı sahәlәrә yatırılır?
A) Bank sektoruna vә qiymәtli kağızlara
B) istehsal sahәlәrinә vә qiymәtli kağızlara
C) yalnız qiymәtli kağızlara
D) sәhmlәrә vә qiymәtli kağızlara
E) yalnız sәhmlәrә
494) Sual:Qeyrimaddi aktivlәrә aid edilmir
A) Şirkәtin әldә etdiyi lisenziyalar
B) nouhoular
C) idarәetmә tәcrübәsi
D) ticarәt markaları (brendlәr
E) reinvestisiya olunmuş gәlirlәr
495) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin iqtisadi modulu çәrçivәsindә
nәzәrdәn keçirilәn mәsәlәlәrә aid deyildir
A) maliyyә mәnbәlәri vә xәrclәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
B) gözlәnilәn xalis iqtisadi mәnfәәtin dәyәri
C) dәyişәnlәr üzrә maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәr arasındakı fәrqlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
D) müsbәt iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı
E) gözlәnilәn xalis iqtisadi mәnfәәtin dәyәri
496) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin maliyyә modulu çәrçivәsindә
nәzәrdәn keçirilәn mәsәlәlәrә aiddir
A) hәr bir maraqlı tәrәfi razı salmaq üçün nәlәrә düzәlişlәr edilә bilәr?
B) müsbәt iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı

C) gözlәnilәn xalis iqtisadi mәnfәәtin dәyәri
D) dәyişәnlәr üzrә maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәr arasındakı fәrqlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
E) Gözlәnilmәyәn xalis iqtisadi mәnfәәtin dәyәri
497) Sual:İnvestisiya layihәlәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsinin maliyyә modulu çәrçivәsindә
nәzәrdәn keçirilәn mәsәlәlәrә aid deyildir
A) dәyişәnlәr üzrә maliyyә vә iqtisadi dәyәrlәr arasındakı fәrqlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
B) maliyyә mәnbәlәri vә xәrclәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
C) hәr bir maraqlı tәrәfi razı salmaq üçün nәlәrә düzәlişlәr edilә bilәr?
D) pul vәsaitlәrinin hәrәkәti sxeminin hazırlanması
E) Maraqlı tәrәflәrin tәhlili Modulu
498) Sual:Ticarәt vә investisiya fәaliyyәtinin liberallaşdırılması mәqsәdilә hәyata keçirilәn regional
iqtisadi inteqrasiya nәticәsindә beynәlmilәllәşmәdәn faydalanan әsas dünya iqtisadiyyatı subyektlәri
A) Trans Milli Korporasiyalar
B) Dövlәtlәr
C) Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
D) İqtisadi inteqrasiya birliklәri
E) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
499) Sual:Ticarәt vә investisiya fәaliyyәtinin liberallaşdırılması mәqsәdilә hәyata keçirilәn regional
iqtisadi inteqrasiya nәticәsindә
A) Gömrük rüsumlarının azalması nәticәsindә xarici bazara daxil olma strategiyası izlәyәn BXİlar
azalır
B) Gömrük rüsumlarının artması nәticәsindә xarici bazara daxil olma strategiyası izlәyәn BXİlar
artır
C) Gömrük rüsumlarının azalması nәticәsindә xarici bazara daxil olma strategiyası izlәyәn BXİlar
artır
D) Gömrük rüsumlarının artması nәticәsindә xarici bazara daxil olma strategiyası izlәyәn BXİlar
azalır
E) Gömrük rüsumlarının azalması nәticәsindә xarici bazara daxil oma strategiyası izlәyәn BXİlәr
azalır vә artır
500) Sual:Ticarәt vә investisiya fәaliyyәtinin liberallaşdırılması mәqsәdilә hәyata keçirilәn regional
iqtisadi inteqrasiya nәticәsindә
A) Xarici bazara daxil olma strategiyası izlәyәn BXİlar azalır, beynәlmilәllәşmәdәn faydalanmağa
çalışan BXİ axınları artır
B) Xarici bazara daxil olma strategiyası izlәyәn BXİlar azalır, beynәlmilәllәşmәdәn faydalanmağa
çalışan BXİ axınları dәyişmir;
C) Xarici bazara daxil olma strategiyası izlәyәn BXİlar artır, beynәlmilәllәşmәdәn faydalanmağa
çalışan BXİ axınları azalır;
D) Xarici bazara daxil olma strategiyası izlәyәn BXİlar dәyişmir, beynәlmilәllәşmәdәn
faydalanmağa çalışan BXİ axınları azalır
E) Xarici bazara daxil olma strategiyası BXİlar dәyişmir, beynәlmilәllәşmәsindәn faydalanmaga
çalışan BXİ axınları artır

