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1720_Az_Æ
yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1720 İnvestisiya fәaliyyәtinin hüquqi tәnzimlәnmәsi
1 Azәrbaycan Respublikasında investisiya qoyuluşu mәqsәdilә maliyyә vәsaiti hansı formada әldә
oluna bilmәz?

•

yalnız kredit vә borc
kredit
borc
qiymәtli kağız buraxılışı
milli valyutanın emissiyası

2 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasında investisiya fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә
dövlәtin mәqsәdi deyil?

•

hamısı
iqtisadi siyasәt yeridilmәsi
elmitexniki siyasәt yeridilmәsi
sosial siyasәt siyasәt yeridilmәsi
xarici investorların ölkәyә cәlb edilmәsi

3 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasında xarici investor kimi cıxış edә bilәr?

•

hamısı
xarici hüquqi şәxslәr
xarici dövlәtlәr
beynәlxalq tәşkilatlar
xarici vәtәndaşlar

4 Xarici investorlar hesab edilir:

•

hamısı
xarici hüquqi şәxslәr;
tamamilә xarici investorlara mәxsus olan müәssisәlәr;
nizamnamә kapitalında xarici investorların payı 25 faizdәn cox olan birgә müәssisәlәr.
heç biri

5 Xarici investisiyalar aşağıdakı yollarla hәyata kecirilә bilәr:

•

bütün bәndlәr.
a) Azәrbaycan Respublikasının hüquqi şәxslәri vә vәtәndaşları ilә birlikdә yaradılan müәssisәlәrdә
paycılıq iştirakı;
b) tamamilә xarici investorlara mәxsus olan müәssisәlәr yaradılması;
c) müәssisәlәrin, әmlak komplekslәrnnin, binaların, qurğuların, müәssisәlәrdә iştirak payarının, payların,
sәhmlәrin, istiqrazların vә digәr qiymәtli kağızların әldә edilmәsi;
d) Azәrbaycan Respublikasının hüquqi şәxslәri vә vәtәndaşları ilә xarici investisiya qoyuluşunun başqa
formalarını nәzәrdә tutan müqavilәlәr bağlanması.

6 Xarici investisiyalar aşağıdakıdan müdafiә edilmir:

•

iqtisadi böhrandan
vergi sistemindәki vә dәrәcәlәrindәki dәyişikliklәrindәk
investisiya mühitinin dәyişilmәsindәn
iqtisadi islahatlardan
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siyasi dәyişikliklәrdәn

7 Xarici investisiyalar aşağıdakıdan müdafiә edilmir:

•

hamısından
müdafiәyә qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulan dәyişikliklәrdәn
milli tәhlükәsizliyә, әtraf mühitin vә әhalinin әxlaq vә sağlamlığının müdafiәsinә dair qanunvericilikdә
olan dәyişikliklәrdәn
vergi qanunvericiliyindәki dәyişikliklәrdәn
hec birindәn

8 Xarici investisiyalar hansı hallarda millilәşdirilә bilәr:

•

iqtisadi böhran zamanı
Azәrbaycan Respubilkasının xalqına vә dövlәt mәnafelәrinә zәrәr vuran hallarda.
investisiya mühitinin dәyişilmәsi haqda yeni qanun qәbul edildikdә
iqtisadi islahatlar zamanı
siyasi dәyişikliklәrdәn zamanı

9 Xarici investisiyalar kim tәrәfindәn millilәşdirilә bilәr:

•

Millilәşdirmә haqqında qәrar yalnız Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn qәbul
edilir.
Millilәşdirmә haqqında qәrar yalnız Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi tәrәfindәn qәbul edilir.
Millilәşdirmә haqqında qәrar yalnız Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn qәbul edilir.
Millilәşdirmә haqqında qәrar yalnız Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı tәrәfindәn qәbul edilir.
Millilәşdirmә haqqında qәrar yalnız Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tәrәfindәn
qәbul edilir.

10 Xarici investisiyalar hansı hallarda rekvizisiya edilә bilәr:

•

denominasiya zamanı
yalnız tәbii fәlakәtlәr va digәr fövqәladә hallarda
devalvasiya zamanı
r evalvasiya zamanı
qanunvericilikdә dәyişikliklәr zamanı

11 Xarici investisiyaların rekvizisiyası haqqında qәrarı kim qәbul edir:

•

Rekvizisiya haqqında qәrarı Azәrbaycan Respublikasının Vergi Nazirliyi qәbul edir.
Rekvizisiya haqqında qәrarı Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti qәbul edir.
Rekvizisiya haqqında qәrarı Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclis qәbul edir.
Rekvizisiya haqqında qәrarı Azәrbaycan Respublikasının Milli Bank qәbul edir.
Rekvizisiya haqqında qәrarı Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi qәbul edir.

12 İnvestora nә zaman tәxirә salınmadan, müqabil vә sәmәrәli kompensasiya ödәnilir:

•

denominasiya zamanı
yalnız tәbii fәlakәtlәr vә digәr fövqәladә hallarda
millilәşdirmә vә rekvizisiya zamanı
revalvasiya zamanı
qanunvericilikdә dәyişikliklәr zamanı

13 İnvestisiya inkişaf modellәri hansılardır,?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
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amerikan modeli
yapon modeli
tayvan modeli
hec biri

14 Normativhüquqi amil nәdir?

•

Investisiya qoyuluşunun sәmәrәliliyinin tәmin edilmәsi;
ÜDM dinamikası,inflayasının vә faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi,ÜDMdә yığım
qanunvericilik bazasının keyfiyyәti vә sabitliyi,mülkiyyәt hüququnun vә
ölkә üzrә bütöblükdә,o cümlәdәn ayrıayrı kompaniyarın investisiya
hec biri]

15 İnformasiya tәminatı nәdir?

•

Investisiya qoyuluşunun sәmәrәliliyinin tәmin edilmәsi;
ÜDM dinamikası,inflayasının vә faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi,ÜDMdә yığım
qanunvericilik bazasının keyfiyyәti vә sabitliyi,mülkiyyәt hüququnun vә
ölkә üzrә bütövlükdә,o cümlәdәn ayrıayrı kompaniyların investisiya
hec biri

16 İnvestisiya potensialı nәdir?

•

hec biri
real investisiya fәaliyyәti  әsas kapitala kapital qoyuluşu nәzәrdә tutulur
makroiqtisadi xarakteristikaları nәzәrә alır
investisiya fәaliyyәti nәticәsindә ola bilәcәk itkilәr
ölkә iqtisadiyyatının sruktur yenidәnqurmasını tәıin etmәk

17 İnvestisiya risklәri nәdi?

•

hec biri
real investisiya fәaliyyәti  әsas kapitala kapital qoyuluşu nәzәrdә tutulur
makroiqtisadi xarakteristikaları nәzәrә alır
investisiya fәaliyyәti nәticәsindә ola bilәcәk itkilәr
ölkә iqtisadiyyatının sruktur yenidәnqurmasını tәıin etmәk

18 ÜDM – ın azalması nәyә gәtirib cıxarır?

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
sәnaye istehsalının azalmasına;
iqtisadiyyatın qeyrisabit vәziyyәtinә;
investisya aktivliyinin azalmasına;
hec biri

19 Portfel investisiyalarının idarәetmә prosesi aşağıdakı mәrhәlәlәrdәn hansıdır?

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
investisiyaların sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
Portfel strategiyalasının seçilmәsi
Heç biri
Aktivlәrin seçilmәsi

20 İnvestisiya portfelinin … kimi yüksәk etibarlığa malik maliyyә aktivlәri çıxış edir. Cümlәsindә
hansı söz buraxılmışdır?

•
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•

obyekti
subyekti
mәqsәdi
meyarı
növü

21 Daimi gәlir portfeli nәdir?

•

fond bazarında kurs dәyәrinin düşmәsi
yüksәk etibarlığa malik qiymәtli kağızlardan ibarәt
orta risk sәviyyәsi
yüksәk gәlir gәtirәn
riskli kağızlar

22 Daimi gәlir portfeli nәdir?

•

investora uyğun cari gәlir
riskli kağızlar
orta risk sәviyyәsi
minimal risk sәviyyәsindә orta gәlir gәtirәn
maliyyә aktivlәrinin bir hissәsi

23 Yüksәk gәlir portfeli nәdir?

•

yüksәk gәlirә istiqamәtlәndirilir
yüksәk etibarlığa malik qiymәtli kağızlar
minimal risk sәviyyәsindә orta gәlir gәtirәn
investora uyğun olan cari gәlir
orta risk sәviyyәsi

24 Yüksәk gәlir portfeli nәdir?

•

faiz ödәmәlәrdәn gәlәn minimum
investora uyğun cari gәlir
minimal risk sәviyyәsindә orta gәlir gәtirәn
riskli kağızlar
yüksәk gәlir gәtirәn qiymәtli kağızlar

25 İnvestisiya portfelinin prinsiplәri hansılardır

•

heç bir variant deyil
investisiya mәqsәdlәrinin
portfel strategiyasının müәyyәn edilmәsi
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
likvidliyin tәmin edilmәsi

26 İnvestor kapitalının artım portfellәri hansılardır?

•

gәlir portfel
yüksәk artım
mülayim artım
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
heç biri deyil

27 Orta artım portfeli nәdir?
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•

kapitalın maksimal artımı
aksiyalr üzrә dividentlәr
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar daxildir
әn aşağı risk
orta vә yüksәk artım portfeli

28 Gәlir portfeli nәdir?

•

yüksәk artım portfeli
faizlәr üzrә dividentlәr
әn aşağı risk
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
kapitalın maksimal artımı

29 İndividual investorlar kimlәrdir?

•

müәssisәlәr
pensiya fondları
investisiya fondları
fiziki şәxslәr
bank

30 Korporativ investorlar kimlәrdir?

•

fiziki şәxslәr
müәssisәlәr, banklar
pensiya fondları
investisiya kompaniyaları
fondlar

31 İnvestisiya portfelinin formalaşma prinsiplәri neçә cür olur?

•

9
7
4
11
5

32 Beynәlxalq maliyyә institutları?

•

maliyyә sahәsindә hәr bir rayonun yaratdığı tәşkilatlardır
maliyyә sahәsindә beynәlxalq, ölkәlәr arası razılaşmalar әsasında yaranan tәşkilatlardır
maliyyә sahәsindә beynәlxalq, tәşkilatlar arası razılaşmalar әsasında yaranan tәşkilatlardır
maliyyә sahәsindә beynәlxalq, regionlar arası razılaşmalar әsasında yaranan tәşkilatlardır
maliyyә sahәsindә ölkәnin, rayonlar arası razılaşmalar әsasında yaratdığı tәşkilatıdır

33 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi mәqsәdi ilә ölkәlәr arası tәşkilatın yaradılması
ideyası nәyin tәsiri altında yaranmışdır?

•

Avstriya mәktәbinin ideyaları altında
ABŞ ın tәsiri altında
Fransız merkantilizminin iqtisadi ideyaları
2010 ci il böhranından sonra
19291933 cü illәr böhranının
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34 Beynәlxalq maliyyә tәşkilatlarının mәqsәdlәri:

•

hamısı
әmәkdaşlığın inkişafı
mürәkkәb vәziyyәtlәrinin sabitlәşmәsi
dünya iqtisadiyyatında olan ziddiyyәtlәrin aradan qaldırılması
heç biri

35 Beynәlxalq maliyyә tәşkilatlarının әsas fәaliyyәt dairәlәri hansılardır?

•

hamısı
dünya iqtisadiyyatının inkişafının meyarlarının tәhlili
beynәlxalq valyuta vә fond birjasında әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi;
elmi tәdqiqatların maliyyәlәşdirilmәsi;
xeyriyyәçilik fәaliyyәti.

36 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının fәaliyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

üçüncü dünya dövlәtlәrinә maliyyә yardımı edir
uzun müddәtli kreditlәrin verilmәsi
inkişaf etmiş dövlәtlәrdә investisiyalar yatırır
qısa müddәtli kreditlәrin verilmәsi
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә investisiyalar yatirir

37 Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyasının fәaliyyıti nәdәn ibarәtdir?

•

Üçüncü dünya dövlәtlәrinә maliyyә yardımı edir
Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının hәyata keçirdiyi fәaliyyәti tәsdiqlәyir
İnkişaf edәn ölkәlәr üçün 3540 illik faizsiz kredit verir
Qısa müddәtli kreditlәrin verilmәsi
Heç biri

38 Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası nәyi stimullaşdırılır?

•

heç biri
Qısa müddәtli kreditlәrin verilmәsi
uzun müddәtli kreditlәrin verilmәsi
Üçüncü dünya dövlәtlәrinә maliyyә yardımı
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә xüsusi investisiyaları

39 Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyasının fәrqli cәhәti:

•

yalnız uzun müddәtli kredit verir
cәlb olunan investisiyalara dövlәt zәmanәti tәlәb olunmur
investisiyalara dövlәt zәmanәti tәlәb olunur
verilәn kreditә görә sosial xәrclәr ödәnilir
heç biri

40 Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyasının fәrqli cәhәti:

•

verilәn kreditә görә iqtisadi xәrclәr ödәnilir
kreditlәrә görә yalnız inzibati xәrclәr ödәnilir
verilәn kreditә görә sosial xәrclәr ödәnilir
verilәn kreditә görә ictimai xәrclәr ödәnilir
verilәn kreditә görә ekoloji xәrclәr ödәnilir
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41 İnvestisiyaların Zәmanәti Beynәlxalq Agentliyin fәaliyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

heç biri
qeyrikommersiya risklәrinә görә birbaşa investisiyalarını sığortlanmasını hәyata keçirir
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә xüsusi investisiyaların verilmәsi
inkişaf edәn ölkәlәr çoxillik faizsiz kredit verir
qısa müddәtli kreditlәrin verilmәsi

42 İnvestisiyaların Zәmanәti Beynәlxalq Agentliyinin üzvlәri :

•

yalnız Әrәb Valyuta fondunun üzvlәri ola bilәr.
yalnız Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının üzvlәri ola bilәr
yalnız Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyasının üzvlәri ola bilәr
yalnız Beynәlxalq Valyuta Fondu üzvlәri ola bilәr.
yalnız Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının üzvlәri ola bilәr.

43 İslam İnkişaf Bankının kapitalı nәyin hesabına yaradılıb?

•

Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının yardımçı hesabına
Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının yardımı hesabına
Tәsisçi ölkәlәrin üzvilik haqlılarından
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyasının yardımı hesabına
Beynәlxalq Valyuta Fondunun yardımı hesabına

44 İslam İnkişaf Bankının әsas funksiyası nәdir?

•

Üçüncü dünya dövlәtlәrinә maliyyә yardımı
Yüksәk faizlә kreditin verilmәsi
Әrәb ölkәlәrindәn asılıq
Üzv ölkәlәrin iqtisadi vә sosial inkişaf layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsindә iştirak
Qәrbi Avropa ölkәlәrindә yüksәk gәlirli investisiyalar

45 Azad iqtisadi zonalar nәdir?

•

bankların investisiya yatırdığı zonalar
әrazisinin bir hissәsidir ki, orada xarici investor üçün digәr әrazi ilә müqayisәdә әlverişli şәrait yaradılır
әrazisinin bir hissәsidir ki, orada yerli investor üçün digәr әrazi ilә müqayisәdә әlverişli şәrait yaradılır
heç biri
yalnız inkişaf etmiş ölkәklәrdә investorlar üçün әlveri.li mühit

46 İnkişaf edәn ölkәlәrin hökumәti tәrәfindәn investisiya potensialının artırılması strategiyasında
hansı vәzifәn hәli tәlәb olunur?

•

hamısı
inkişaf etmiş ölkәlәrlә müqayisәdә daha yüksәk iqtisadi artın templәrini tәmin etmәk;
iqtisadi strukturun modernlәşdirilmәsi
sosial problemlәrinin hәll, әhalinin hәyat sәviyyәsinin artırılmasını tәmin etmәk;
milli iqtisadiyyatın inkişaf sәviyyәsi vә coğrafi mövqeyinә yaxın ölkәlәrlә müqayisәdә daha cәlbedici
olmasını tәmin etmәk

47 Beynәlxalq maliyyә tәşkilatlarının әsas fәaliyyәt dairәlәri hansılardır?

•

hamısı
dövlәt layihәlәrinin kreditlәşmәsi;
dünya iqtisadiyyatının inkişafının amillәrinin tәhlili
investisiya fәaliyyәti;
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beynәlxalq yardım proqramlarının maliyyәlәşdirilmәsi

48 Müәssisәnin investisiya fәaliyyәtinin planlaşdırılmasında aşağıdakı mәqsәdlәrә tabedir:

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Müәssisәlәrin şәxsi vәsaitlәrindәn daha sәmәrәli istifadә edilmәsi;
İnvestisiya fәaliyyәtinin fasilәsiz maliyyәlәşdirilmәsinin tәmin edilmәsi;
Ayrıayrı layihәlәrin iqtisadi sәmәrәliliyinin qaldırılması;
Fәaliyyәtdә olan müәssisәnin maliyyә dayanaqlılığının tımin edilmәsi;

49 Müәssisәnin daxili vasitlәrinә daxildir

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Amortizasiya;
Gәlir ;
Sığorta fondlarında toplanan vәsaitlәr;
Artıq aktivlәrin satışından gәlәn vәsaitlәr;

50 Kreditlәrin maliyyәlәşmәsinin hansı üstünlüklәrә malikdir?

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Onların şәxsi investisiya resurslarının hәcmindәn qatqat çox olan miqdarda cәlb edilmә imkanları
mövcuddur;
İnvestisiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinә xarici nәzarәt daha yüksәk sәviyyәdә hәyata keçirilir vә onun
artırılması daxili ehtiyatlar hesabına reallaşdırılır;
Aksiyaların emissiyası, istiqrazların satışından fәrqli olaraq, kredit vәsaitlәri әhәmiyyәtli dәrәcәdә daha
qısa müddәtdә әldә edilә bilәrlәr;
Uzunmüddәtli kreditlәr kiçik kompaniyaların maliyyә vәsaitlәrinә olan tәlәbatını tәmin edirlәr;

51 Kreditlәrin maliyyәlәşmәsinin catışmamazlıqları aşağıdakılardır:

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Müvafiq tәminatların vә mülkiyyәt girovunun verilmәsi ehtiyacı.
cәlb edilmә vә rәsmilәşdirmәdә 3lik.
Aksiyalarla müqayisәdә, kredit borcunun daha çox riskli olması.
Uzunmüddәtli kreditlәr, onların ödәnilmәsi şәrtlәri üzrә ciddi mәhdudiyyәtlәrә malikdirlәr.

52 Bir maliyyәlәşmә metodu kimi, adәtәn, iri miqyaslı layihәlәrin reallaşması üçün istifadә edilir.

•

Hec biri
Kreditdәn
Lizinq
Sәhm emisiyyası
Qarışıq maliyyәlәşmә

53 Müәssisәnin xarici vәsaitlәrinә aid deyil:

•

amortizasiya
bankların uzunmüddәtli kreditlәri
investisiya lizinqi
müәssisәnin istiqrazlarının emissiyası
imtiyazlı vә adi aksiyaların emissiyası

54 Müәssisәnin daxili vәsaitlәrinә aid deyil?

•

bankların uzunmüddәtli kreditlәri;
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amortizasiya;
gәlir ;
sığorta fondlarında toplana vәsaitlәr;
artıq aktivlәrin satışından gәlәn vәsaitlәr;

55 Tez hәyata keçirilәn vә yüksәk sәmәrәli layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi zamanı istifadә edilir.

•

Hec biri
Özünümaliyәlәşdirmә
Sәhmlәr
Kredit maliyyәlәşmәsi
Lizinq

56 Fond vә maliyyә bazarlarının tәşәkkülü vә inkişafı şәraitindә әn çox yayılmış metod:

•

Hec biri
Statik metod
Dinamik metod
Qarışıq maliyyәlәşmә metodu
Analiz metodu

57 Qarışıq maliyyәlәşmә metodunun әsas problemi:

•

divident ödәmәlәrinin vaxtı uzadıla bilәr.
müxtәlif mәnbәlәrdәn cәlb edilmiş resursların quruluşunun optimallaşdırılması
layihәnin vә onun reallaşdığı müәssisәnin maliyyә dayanıqlığının tәmin edilmәsi.
iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğun çәrçivәdә investisiya mәsrәflәrinin minimallaşdırılması
hec biri

58 Daxili vәsaitlәr necә tәnzimlәnir?

•

artıq aktivlәrin satışından gәlәn vәsait
amortizasiya
ğәlir
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
siğorta fondlarinda toplanan

59 Müәssisәyә kәnar vәsaitlәr necә tәnzimlәnir?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
bankların uzun müddәtli kreditlәri
müәccicәnin istiqrazlarının emissiyası
hec biri
investisiya lizinqi

60 Maddiәşya formasında tәzahür edir, vә kredit maliyyәlәşdirilmәsi kimi istifadә edilir.

•

hamısı
maliyyә lizinq
veksellәr
dividendlәr
hec biri

61 İstiqrazların üstünlüklәri:

•

hec biri
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•

Firma ücün әn ucuz xarici maliyyәlәşmә növüdur
Firma ücün әn bahalı xarici maliyyәlәşmә növüdur
Cәlb edilmә vә rәsmilәşdirmәdә 3lik.
kredit maliyyәlәşmәsindәn daha bahalı kapital mәnbәyidir

62 Kreditlәrin investisiya mәqsәdlәrinә xәrclәnmәsinә aiddir:

•

hec biri
qisamüddәtlidirlәr
uzunmüddәtliirlәr
2müdәәtlidirlәr
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

63 Ümumi gәlirdәn vergilәr ödәnilәndәn sonra qalan hissәdir:

•

koordinasiya
amortizasiya
tәmiz gәlir
reqresiyya
analitik

64 İnvestisiya qoyuluşu ilә fәaliyyәt göstәrәn hüquqi şәxsin nümayәndәliyi nәdi?

•

hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn ayrıca bölmә.
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, hüquqi şәxsin mәnafelәrini tәmsil edәn vә hüquqi şәxsin
funksiyalarının yalnız bir hissәsini hәyata keçirәn ayrıca bölmә;
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә hüquqi şәxsin mәnafelәrini tәmsil vә müdafiә edәn
ayrıca bölmә;
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә hüquqi şәxsin yalnız mәnafelәrini müdafiә edәn ayrıca
bölmә;
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә nümayәndәlik funksiyaları istisna olmaqla, onun
funksiyalarının bir hissәsini hәyata keçirәn ayrıca bölmә;

65 İnvestisiya qoyuluşu ilә fәaliyyәt göstәrәn hüquqi şәxsin filialı nәdi?

•

hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn ayrıca bölmә;
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, hüquqi şәxsin mәnafelәrini müdafiә edәn vә onun
funksiyalarının hamısını hәyata keçirәn ayrıca bölmә;
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә onun funksiyalarının hamısının vә ya bir hissәsini, o
cümlәdәn nümayәndәlik funksiyalarını hәyata keçirәn ayrıca bölmә;
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, hüquqi şәxsin mәnafelәrini tәmsil edәn vә onun
funksiyalarının yalnız bir hissәsini, o cümlәdәn nümayәndәlik funksiyalarını hәyata keçirәn ayrıca bölmә;
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә nümayәndәlik funksiyaları istisna olmaqla, onun
funksiyalarının hamısını vә ya bir hissәsini hәyata keçirәn ayrıca bölmә;

66 Torpaq islahatı haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu neçәnci ildә qәbul olunub?

•

3 oktyabr 1997ci il.
5 dekabr 1994cü il;
16 iyun 1996cü il;
12 noyabr 1998ci il;
15 may 1999cu il;

67 Dövlәtlәrarası standartlar anlayışı?

•

müvafiq dövlәt orqanları arasında qәbul vә birbiri ilә münasibәtlәrdә istifadә etdiyi standartlar
insanların hәyatı, sağlamlığı vә әmlakına zәrәr vurmamaq mәqsәdilә dövlәtlәrin istifadә etdiyi standartlar
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•

iki dövlәtin qarşılıqlı razılıq әsasında qәbul vә birbiri ilә müvafiq münasibәtlәrdә istifadә etdiyi
standartlar
mәcburi vә tövsiyyә olunan tәlәblәri nәzәrdә tutulan standartlardır
müvafiq icra hakimiyyәti orqanalrının tәsdiq etdiyi plan üzrә yazılı standartlardır

68 Milli standartlar analyışı?

•

әmәkdaşlıq edәn bir qrup dövlәtlәrin qәbul etdiyi standartlar
mәhsulların(işlәrin,xidmәtlәrin)beynәlxalq normalara uyğunluğuna verilәn standarlardır
ayrıayrı müstәqil dövlәtin әrazisindә müvafiq qaydada hazırlanıb istifadә edilәn standartlar
müvafiq dövlәt sәrhәdlәrindә mallara verilәn standartlar
mәhsul hazırlayan müәssisәlәrin mallara verdiyi standartlardır

69 Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi dövlәt büdcәsini neçә illik qәbul edir?

•

2
5
1
8
10

70 Fiksasiya edilmiş gәlirә malik olan üzunmüddәtli kredit maliyyә öhdәliklәrdir:

•

ceklәr
istiqrazlar
qiymәtli kağızlar
veksellәr
obliqasiyalar

71 Investisiya layihәlәrinin vә proqramlarının planlaşdırılması neçә mәqsәdlә aparılır

•

3
5
7
4
11

72 Müәssisәlәrin uzun müddәtli investisiya maliyyәlәşdirilmәsi necә mәnbәdәn ibarәtdir?

•

5
4
6
3
8

73 Azәrbaycan Respublikasının mülkiyyәtinә nә daxildir?

•

bütün mülkiyyәtlәr
Azәrbaycan Respublikasına mülkiyyәt hüquq ilә mәnsub olan vә mülkiyyәtçisi mәlum olmayan әmlak
Azәrbaycan Respublikasına mülkiyyәt hüquq ilә mәnsub olan әmlak
qanunla nәzәrdә tutulan mülkiyyәtçisi Azәrbaycan Respublikası olan konkret әmlak
Azәrbaycan Respublikası әmlak mülkiyyәtçisi ola bilmәz

74 Birgә qoyulan investisiya mülkiyyәtçilәri birgә mülkiyyәtdә olan әmlaka necә sahiblik edirlәr?
öz paylarına uyğun surәtdә
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•

ayrıayrılıqda
birgә
qanuna uyğun
hәr kәs öz payına uyğun olaraq

75 İnvestisiyalarında qorunduğu mülki hüququn mәnbәyi aşağıdakılardan hansıdı?

•

hamısı
Әmәk Mәcәllәsi
Mülki Mәcәllә
İnzibati Xәtalar Mәcәllәsi
Cinayәt Mәcәllәsi

76 İstismar müddәtindә әsas fondların dәyәrinin mütәmadi istehsal olunan mәhsulun üzәrinә
kecirilmәsi prosesidir:

•

koordinasiya
amortizasiya
tәmiz gәlir
reqresiyya
analitik

77 Torpaq bazarı haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu neçәnci ildә qәbul olunub?

•

3 oktyabr 1997ci il.
5 dekabr 2000ci il;
7 may 1999cu il;
12 noyabr 1998ci il;
8 oktyabr 1996cü il;

78 İnvestisiya layihәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә hansı üsuldan istifadә olunur?

•

analiz üsulu
analitik üsul
sintetik üsul
reqresiya üsulu
diskont üsulu

79 Diskontun mahiyyәti:

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
kecmişdә alınan pul vәsaitlәrinin mürәkkәb faiz dәrәcәsi ilә indiki zamanda
gәlәcәkdә alınan pul vәsaitlәrinin mürәkkәb faiz dәrәcәsi ilә indiki zamanda
hec biri
pul vәsaitlәrinin kecәn il ki, pul vәsaitlәri ilә müqayisәsi;

80 Diskont vasitәsi ilә:

•

hamsı
kecmişdә alınan pul vәsaitlәrinin mürәkkәb faiz dәrәcәsi ilә indiki zamanda
xәrclәr, sәmәrә vә nәticәlәrin eyni zamanda investisiya layihәsinin ilkin
indiki pul vәsaitlәri kecәn il ki, pul vәsaitlәri ilә müqayisә edilir;
hec biri

81 Tipindәn asılı olaraq investisiyalar necә fәrqlәnir:
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•

qiymәtli kağızlar, dolayı
real, maliyyә, intellektual
portfel, birbaşa
birbaşa, dolayı
investisiya fondları, investisiya qoyuluşu

82 Bina, avadanlıq, qurğular, әşya ehtiyatlarına qoyulan vәsaitә hansı investisiyalar nәzәrdә tutulur:

•

birbaşa
real
maliyyә
intellektual
portfel

83 Qiymәtli kağızlar, mәqsәdli bank qoyuluşları,depozitlәrә hansı investisiyalar nәzәrdә tutulur:

•

dolayı
birbaşa
real
maliyyә
portfel

84 Cәmiyyәtin yaradıcı potensialına, intellektual mülkiyyәtә, müәllif, ixtira vә potent hüququna
yönәlәn investisiya adlanır?

•

portfel
real
intellektual
dolayı
maliyyә

85 İstehsal, kommersiya, idarәetmә vә sosial potensialın sәmәrәliliyini artan elmi tәdqiqatların vә
tәcrübә konstruktif işlәrin nәticәlәrinin praktiki tәtbiqi hansı fәaliyyәt növünә aiddir?

•

mülkiyyәt hüquqi
maliyyә kapitalın dövrdә
innovasiya
әsaslı tikinti
subyektlәrin mülkiyyәti

86 Yeni nәsil texnika vә texnoloqiyaların yayılması vә tәkmillәşdirilmәsi, istehsal olunan malların vә
göstәrilәn xidmәtlәrin yaxşılaşdırılmasına yönәldilәn investisiyalar hansı innovasiya növünә aiddir.

•

yeni texnikanın tәdbiqinә yönәldilәn
sәmәrә vermәdәn innovasiya
yaxşılaşdırılan, tәkmillәşdirilәn
yanlış vә bazis innovasiya
yanlış innovasiya

87 Yeni nәsil material, avadanlıq, prinsincә yeni texniki vә texnologiyaların yaranmasına yönәlәn
innovasiyalar hansı innovasiya növünә aiddir?
yanlış innovasiya
sәmәrә vermәyәn innovasiyalar
tәkmillәşdirilәn innovasiya

•
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•

bazis innovasilar
yaxşılaşdırılan innovasiyalar

88 İnvestisiya prosesinin әsas parametrlәrinin tәnzimlәyәn tamamlanmış hüquqi bazası olan siyasәt
hansıdır?

•

idarә etmә
formalaşdırılmış
tәkmillәşdirilmiş
liberal
qeyriformalaşdırılmış

89 Kapital qoyuluşları hansı istiqamәtdә reallaşdırılan investisiyaları әhatә edir?

•

bütün istiqamәtlәrdә
elmitәdqiqatların aparılması istiqamәtindә
әsas fondların yaradılması vә tәkrar istehsalı istiqamәtindә
kadrların yenidәn hazırlanması istiqamәtindә
әmәkdaşlığın inkişaf etdirilmәsi istiqamәtindә

90 Investisiya fәaliyyәti nәyi әks etdirir?

•

investisiya müsabiqәsindә iştirakı
investisiyanın strukturunun müәyyәnlәşdirilmәsini
investisiya resurslarının formalaşdırılmasını]
investorun investisiya qoyuluşu ilә bağlı bütün hәrәkәtini
reinvestisiyanı

91 Azәrbaycan Respublikasında investisiya fәaliyyәtinin aşağıdakı növü yoxdur?

•

xarici
özәl
dövlәt
şәxsi
birgә

92 İnvestisiya mühitini şәrtlәndirәn başlıca amil

•

Sәrbәst pul kütlәsinin bolluğu.
Investisiyaya tәlәbat.
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin inkişafı.
Infilyasiyanın sәviyyәsi.
Qızıla olan tәlәbatın artması.

93 Investor investisiya fәaliyyәtindә hansı statusda cıxış edә bilәr?

•

hec biri
әmanәtci
әmanәtci
kreditor
alıcı
әmanәtçi, kreditor, alıcı

94 İnvestisiya sferası neçә sahәni әhatә edir:
3
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•

5
4
7
6

95 İnvestisiya fәaliyyәtinin subyekti kimi kimlәr çıxış edә bilәr:

•

ölkә vәtәndaşları
investorlar
podratçılar
banklar
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

96 Real investisiya neçә yerә ayrılır:

•

7
5
3
4
2

97 Tәtbiq xarakterinә görә innovasiyalar neçә yerә ayrılır?

•

2
5
6
3
4

98 Yenilik sәviyyәsinә görә innovasiyalar neçә növ olur.

•

5
4
3
7
6

99 İdarәetmә tipinә görә investisiya siyasәti neçә yerә ayrılır?

•

6
1
2
3
5

100 İnvestisiya fәaliyyәti nәdir?

•

dövlәt hakimiyyәti vә idarәetmә orqanları tәrәfindәn müәssisәlәrә investisiya qoyuluşlarıdır;
vәtәndaşların hәyata keçirdiyi pul qoyuluşlarıdır
investisiya fәaliyyәti investorların investisiya qoyuluşu vә onun hәyat keçirilmәsi ilә әlaqәdar bütün
hәrәkәtlәrin mәcmusudur;
uzunmüddәtli elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinә yatırılan pul qoyuluşlarıdır;
kommersiya fәaliyyәtlәri üçün xarici vәtәndaşlar tәrәfindәn yatırılan investisiyalardır;

101 Qiymәtli kağızların vә digәr aktivlәrin alınmasını hansı investisiya tipinә aiddir?
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•

Rial investisiyalar;
Maliyyә investisiyalarına
Portfel investisiyalar
Real investisiya;
Normal investisiyalar;

102 İngiliscә investisiya terminin ( invest ) bir çox mәnaları vardır ki, bunlar hansılardı?

•

yardım etmәk
örtmәk;
kapital qoymaq;
pul vermәk;
geyindirmәk;

103 İnvestisiya latın sözü ( investio ) olub, mәnası nәdi?

•

yardım etmәk, kömәk etmәk
kapital qoymaq, pul vermәk;
geyindirmәk, örtmәk;
kapital qoymaq, investisiya kapital qoymaq;
gәlir gәtirmәk, qazanc әldә etmәk

104 İnvestisiya siyasәti neçә yerә bölünür?

•

6
3
4
2
5

105 İnvestisiya qoyuluşları nәyә xidmәt edir

•

fiziki vә hüquqi şәxslәrin iqtisadi maraqlarının qorunmasına.
dövlәti maraqların reallaşdırılmasına.
dövlәtlәr arası iqtisadi münasibәtlәri tәnzimlәyir.
bankların mәnafelәrinin qorunmasına xidmәt edir.
ayrıayrı qurumların iqtisadi maraqlarının qorunmasına.

106 Nә üçün sәrbәst pul kütlәsi investisiya hesab edilmir.

•

Bu beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin tәzahüründәn asılı olan bir mәsәlәdir.
Ona görә ki, infilyasiya nәticәsindә nәğd pul kütlәsi heç bir gәlir gәtirmәyi tәmin edә bilmәdәn dәyәrini
itirә bilәr.
Sәrbәst pul kütlәsi investisiya hesab edilir.
Bu investorların özlәrindәn asılı olan bir mәsәlәdir.
Elә dövlәtlәr var ki, sәrbәst pul kütlәsini investisiya hesab edirlәr

107 Makro sәviyyәdә iqtisadi inkişafın tәmin olunması baxımından investisiya necә rol oynayır?

•

geosiyasi vә siyasi rol oynayır
Ikili rol oynayır
Heç bir rol oynamır
Iqtisadi rol oynayır
Hüquqi rol oynayır

108 әsas fondların artımı nәyә gәtirib çıxarır?
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•

Investisiya qoyuluşlarının hәyata keçirilmәsini tәmin edir.
Ölkәnin uzun müddәtli iqtisadi inkişafını tәmin edir
Infilyasiyaya şәrait yaradır.
Defilyasiya şәraiti yaradır.
Ölkәlәr arası iqtisadi münasibәtlәri tәnzimlәyir.

109 İnvestisiya qoyuluşlarına hәlledici әhәmiyyәt verәn nәzәriyyә hansıdır?

•

iqtisadi mәnfәәtlәrin qorunması üçün dövlәt mexanizminin tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәsi
Mәşhur ingilis iqtisadçısı C.M.Keynsin iqtisadiyyatı tәnzimlәmәk üçün irәli sürdüyü nәzәriyyә.
Mәşhur alman sosioloqu Mars Veberin Sosial iqtisadiyyatı tәnzimlәmәk üçün irәli sürdüyü nәzәriyyә
Osvald Şpinqlerin iqtisadi tәkamül nәzәriyyәsi
C.M.Keynson irәli sürdüyü dövlәt kapital qoyuluşlarını artırmaq üçün Irәli sürdüyü iqtisadi artım
nәzәriyyәsi

110 İnvestisiya xәrclәri iqtisadiyyatda

•

Kapital artımını tәmin edәn vә iqtisadi münasibәtlәri tәnzimlәyәn amildir.
Kapital artımını tәmin edәn vә mәhsul bolluğu yaradan xәrclәrdir.
Kapital artımını tәmin edәn vә infilyasiyanın qarşısını alan xәrclәrdir.
Kapital artımını tәmin etsәdә infilyasiyanın geniş yayılmasına tәkan verәn amildir.
Kapital artımını tәmin edәn vә işsizliyin qarşısını alan amildir.

111 İnvestorlar kimlәrdir?

•

Iqtisadi nәzәriyyә ilә mәşğul olanlar investorlar adlanır.
İnvestisiya fәaliyyәtindә müvafiq fәaliyyәti reallaşdıran subyektlәr Investorlar adlandırılır.
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlә mәşğul olanlar investorlar adlanır.
Bank fәaliyyәti ilә mәşğul olanlar investorlar adlanır.
Şәxsi tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә mәşğul olanlar investorlar adlanır.

112 İnvestisiya fәaliyyәtinin subyektlәri kimi kimlәr çıxış edir.

•

Ancaq mülki şәxslәr çıxış edir.
İnvestisiya fәaliyyәtinin subyektlәri kimi hәm dövlәt, hәm dә qeyridövlәt orqanları çıxış edir
Ancaq dövlәt orqanları çıxış edir.
Ancaq qeyridövlәt orqanları çıxış edir.
Fiziki vә hüquqi şәxslәr çıxış edir.

113 Ölkәdә investisiya fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq marağı nәdәn irәli gәlir?

•

İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin göstәrişi ilә.
İlk növbәdә investisiya fәaliyyәtinә olan tәlәbatdan irәli gәlir.
Bunun üçün heç bir marağa ehtiyyac yoxdur.
İstәnilәn vaxt fәaliyyәtlә mәşğul olmaq olar.
Prezidentin xüsusi göstәrişlәri ilә yaranır.

114 İnvestisiya prosesi nәdir?

•

Kapital qoyuluşlarının dinamikasına görә şirkәtin investisiya fәaliyyәti ilә bağlı prosesә qoyulması
Investorların investisiya qoyuluşu vә onun hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar bütün hәrәkәtlәrin
mәcmusudur.
Şirkәtlәrin investisiya prosesindә daha aktiv rol oynamasıdır.
Istehsal xәrclәrinin sәviyyәsi vә hәcmi.
Kapital qoyuluşlarının öz büdcә vә digәr fondlar hesabına maliyyәlәşdirilmәsi.
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115 İnvestisiya prosesindә әsas iştirakçı kimlәr hesab olunur?

•

Hüquqi vә fiziki şәxslәrdir.
әsas iştirakçılar dövlәt,şirkәt vә ayrıayrı şәxslәrdir.
Ancaq dövlәtdir.
Ancaq şirkәtdir.
әsas iştirakçılar ayrıayrı şәxslәrdir.

116 Yaranan sәbәblәrinә görә innovasiyalar neçә yerә ayrılır?

•

4
3
2
6
7

117 İnvestisiya mühiti dedikdә nә başa düşülür ?

•

Müharibә şәraitindә olan ölkәlәr nәzәrdә tutulur.
Hәr hansı bir ölkәdә investisiya qoyuluşları sahәsindә mövcud olan vәziyyәtin nә dәrәcәdә әlverişli
olmasını xarakterizә edir.
Siyasi sabitlik nәzәrdә tutulur.
Iqtisadi sabitlik nәzәrdә tutulur
Belә bir anlayış yoxdur.

118 İnvestisiya mühitinin tәşәküllü xeyli dәrәcәdә nәdәn asılıdır?

•

әlverişli geosiyasi vә coğrafi mövqeyindәn yüksәk ixtisaslı kadr potensialından,ölkә әhalisinin digәr
ölkәlәrә axınından
Investisiya mühitinin tәşәkülü xeyli dәrәcәdә özәl strukturun fәallığından,xüsusi çәkisindәn,әlaqәlәrinin
intensivliyindәn,kiçik vә orta sahibkarlığın inkişaf sәviyyәsindәn asılıdır.
Dövlәtlәr arası münasibәtlәrin inkişaf tempindәn asılıdır.
“orta sinfin” xüsusi çәkisindәn asılıdır.
Fiziki vә hüquqi şәxslәrin şәxsi sәlahiyyәtindәn asılıdır..

119 investisiyaya tәlәbat

•

Qızıla olan tәlәbatı aradan qaldırmaq istiqamәtindә formalaşır.
hәm köhnәlmiş kapitalı tәzәlәmәk,hәm dә real kapitalı artırmaq istiqamәtindә formalaşır.
Ancaq köhnәlmiş kapitalı tәzәlәmәk istiqamәtindә formalaşır.
Ancaq real kapitalı artırmaq istiqamәtindә formalaşır.
Infilyasiyanın qarşısını almaq istiqamәtindә formalaşır.

120 İqtisadi inkişafın dövlәt tәnzimlәnmәsi vә inkişaf prioritetlәrinin seçimi aşağıdakı suallara cavab
vermәlidir:

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
İqtisadi inkişafın stimullaşdırılması metodları necә olmalıdır?
İqtisadiyyatın mәhz hansı sahә vә istiqamәtlәrinin iqtisadi inkişafı dövlәt tәrәfindәn stimullaşdırılmalıdır
vә nә üçün?
Dövlәt,iqtisadiyyatın bütün sahәlәrinin inkişafını istinasız vә seşmә olaraq stimullaşdırılmalıdır?
Sahәlәrin iqtisadi inkişafının dövlәt tәnzimlәnmәsinә ümumiyyәtlә ehtiyac varmı?

121 Yaponiyada 1950ci ildәn sonra prioritet sayılan sahә hansıdır ?
kimya sәnayesi
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•

metallurgiya
kömür sәnayesi
avtomobil sәnayesi
yeyinti sәnayesi

122 Aksept nәdir?

•

nәqliyyat qiymәtinin sürәti
bankda nәğd pulla hesablaşma;
veksellәrin bankda uçotu demәkdir;
satıcının mәhsulu alıcıya göndәrmәsidir
alıcının bankı hesabı (mәblәği) satıcının hesabına köçürür;

123 Dünyada ilk investisiya fondu harada yaranıb?

•

Almaniyada;
Fransada;
Belçikada;
İngiltәrәdә;
İtaliyada;

124 Dünyada ilk investisiya fondu neçәnci ildә yaranıb?

•

1725ci il;
1754cü il;
1822ci il;
1910cu il;
1860cı il;

125 Dünyada ikinci investisiya fondu harada vә neçәnci ildә yaranıb?

•

1725ci ildә İngiltәrәdә;
1852ci ildә Fransada;
1849cu ildә İsveçrәdә
1910cu ildә Çindә
1805ci ildә Yaponiyada;

126 Dünyada üçüncü investisiya fondu harada vә neçәnci ildә yaranıb?

•

1725ci ildә İngiltәrәdә;
1849cu ildә İsveçrәdә;
1852ci ildә Fransada;
1910cu ildә Çindә;
1805ci ildә Yaponiyada;

127 İnvestisiya fondunun fәaliyyәtinin müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn dayandırılması
hallarına aid olmayan variant hansıdı?

•

Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi pozulduğu halda;
fondun müdriyyәtinә (müdrinә) verilmiş xüsusi razılığın fәaliyyәti dayandırıldıqda;
Sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan hüquqi şәxsin göstәrişi ilә;
fondun müdriyyәtinә (müdrinә) verilmiş xüsusi razılığın fәaliyyәti lәğv edildikdә;
Açıq investisiya fondu buraxdığı sәhmlәri geri satın ala bilmәdikdә;

128 Kapitalın beynәlxalq hәrәkәtini şәrtlәndirәn әsas sәbәblәrә aid olan variant hansıdı?
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•

siyasi vә geosiyasi mәqsәdlәr;
bazarın genişlәndirilmәsi (yeni bazar, yeni mәhsul);
heç biri;
daha yüksәk mәnfәәtin әldә edilmәsi;
xarici resursların әldә edilmәsi (yeni xammal mәnbәlәri);

129 Kapitalın beynәlxalq hәrәkәti prosesinin tәmәlindә duran әsas mәqsәdlәrә aid olan variant
hansıdı?

•

Kapital ixrac edәn ölkәlәrdә xammal vә iş qüvvәsinin ucuz olması;
Dünya tәsәrrüfatının müxtәlif hәlqәlәrindә kapitala tәlәb vә tәklifin üstüstә düşmәsi;
Heç biri;
Kapital ixracı imkanı;
Yeni bazarların mövcudluğu vә onlara çıxış imkanı;

130 İnvestisiya qiymәtli kağızları hansılardır?

•

istiqrazlar, ipoteka kağızı vә sәhmlәr
istiqrazlar, ipoteka kağızı
istiqrazlar vә sәhmlәr
istiqrazlar
sәhmlәr

131 Ödәmә qiymәtli kağızları hansılardır?

•

sualın düzgün cavabı yoxdur
çeklәr
orderlәr, çeklәr vә veksellәr
orderlәr
çeklәr vә veksellәr

132 İnvestisiya qoyuluşunda sәhmin nominal dәyәri nәdi?

•

sәhmin nominal dәyәri 10 çeklә tәnzimlәnir
sәhmin nominal dәyәri 100 AZNlә qiymәtlәndirilir;
sәhmin dәyәri cәmiyyәtin nizamnamәsi ilә müәyyәn edilmiş pul ifadәsidir
sәhmin dәyәri Milli Mәclis tәrәfindәn tәnzimlәnir;
sәhmin nominal dәyәri nizamnamәyә görә xarici valyuta ilә tәnzimlәnir;

133 XX әsrin sonunda asiya pәlәnglәri öz inkişaflarına başladılar:

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Onlara әnәnәvi olan istehsallar әsasında
Xarici texnologiyası әsasında mәişәt texnikası buraxaraq
İnvestisiya axınlarını maşınqayırma,eloktron sәnayesinә istiqamәtlәndirmәklә
Heç biri

134 Kombinәlәşdirilmiş portfel nәdir

•

yüksәk gәlirә istiqamәtlәndirilir
fond bazarında kurs dәyәrinin düşmәsi
orta risk sәviyyәsi
minimal risk sәviyyәsi
qrup şәklindә qiymәtli kağızlar
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135 Kombinәlәşdirilmiş portfel nәdir ?

•

minimal risk sәviyyәsi
yüksәk etibarlığa malik qiymәtli kağızlar
riskli kağızlar
qiymtli kağızlara istiqamәtlәnib
aşağı divident vә faiz ödәmәlәrindәn gәlәn itkilәr

136 Xüsusilәşdirilmiş portfel nәdir?

•

orta risk sәviyyәsi
qrup şәklindә qiymәtli kağızlar
riskli kağızlar
qiymәtli kağızlara istiqamәtlәnib
fond bazarında kurs dәyәrinin düşmәsi

137 Sturtur strateji iadrәetmә investisiyaları necә istiqamәtlәndilir?

•

diverfikasiya olunmuş portfelin formalaşması
aktiv idarәetmә
uzun müddәt qorunub saxlanılması
gәlәcәkdә müәyyәn ödәnişlәr axını alınsın
qiymәtli kağızlar bazarının daima öyrәnilmәsi

138 Yüksәk artım portfeli nәdir?

•

faiz vә aksiyalar üzrә dividentlәr әldә edilmәsi
kapitalın maksimal artımı
әn aşağı riskdir
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar daxildir
asta vә yüksәk artım

139 Mülayim artım portfeli nәdir?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar daxildir
asta vә yüksәk artım
әn aşağı riskdir
faizlәr vә aksiyalar üzrә dividentlәr
kapitalın maksimal artımı

140 Riskli kapital portfellәri dedikdә nә başa düşülür ?

•

minimum risk sәviyyәsi
orta risk sәviyyәsi
qrup şәklindә qiymәtli kağızlar
riskli kağızlar
yüksәk etibarlığa malik qiymәtli kağızlar

141 Riskli kapital portfellәri dedikdә nә başa düşülür ?

•

orta risk sәviyyәsi
qiymәtli kağızlar
yüksәk gәlirә istiqamәtlәndirilir
fond bazarında kurs dәyәrinin düşmәsi
minimal risk sәviyyәsi
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142 Bazar iqtisadiyyatına keçidlә әlaqәdar olaraq maliyyә özündә nәyi әks etdirir.

•

sәrbәst pul kütlәsinin aradan qaldırılmasını
iqtisadi münasibәtlәr sisteminin formalaşmasını
dövlәtin müstәqillik әldә etmәsini.
Yeni iş yerlәrinin açılmasını.
infilyasiyanın qarşısının alınmasını

143 Kredit mexanizmi vasitәsilә borc kapitalı iqtisadiyyatda nә mәqsәd daşıyır.

•

infilyasiyanın aradan qaldırılmasına xidmәt etmәk mәqsәdi daşıyır.
iqtisadiyyatın inkişafı üçün mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdi daşıyır.
İşsizliyin aradan qaldırılmasına xidmәt etmәk mәqsәdi daşıyır.
İş yerlәrinin açılması mәqsәdi daşıyır.
heç bir mәqsәd daşımır.

144 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә investisiya qoyuluşunun maliyyәlәşdirilmәsindә kreditlәşmәnin rolu

•

baxır kreditlәşmә kim tәrәfindәn hәyata keçirilir.
kreditlәşmәnin rolu xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir.
kreditlәşmәnin heç bir rolu yoxdur.
çox cüzi әhәmiyyәt kәsb edir.
baxır kreditlәşmә harda baş verir.

145 İnvestisiyanın maliyyәlәşdirilmәsindә birbaşa prinsip dedikdә nә başa düşürük?

•

bütün variantlar doğrudur.
plan üzrә firma vә tәşkilatlara bank tәrәfindәn ayrılan vәsait nәzәrdә tutulir.
mәqsәdli prinsip olmayanda birbaşa plandan istifadә olunur.
belә plan mövcud deyil
plan üzrә firma vә tәşkilatlara yerli investorlar tәrәfindәn ayrılan vәsait nәzәrdә tutulur.

146 İnvestisiyanın maliyyәlәşdirilmәsindә mәqsәdli prinsip dedikdә nә başa düşürük?

•

bütün variantlar doğrudur.
müәyyәn qaydada tәsdiq edilmiş titul vәrәqәsi vә smeta sәnәdlәri ilә tәmin olunan iqtisadi vә sosial tikinti
obyektlәri üçün investisiyanın maliyyәlәşdirilmәsi vә uzun müddәtli kreditlәşdirilmәsi vasitәsilә hәyata
keçirilә bilәr.
müәyyәn qaydada tәsdiq edilmiş titul vәrәqәsi vә smeta sәnәdlәri ilә tәmin olunan siyasi vә humanitar
obyektlәr üçün investisiyanın maliyyәlәşdirilmәsi vә az müddәt әrzindә kreditlәşmәsi vasitәsilә hәyata
keçirilә bilәr.
investisiyanın maliyyәlәşdirilmәsindә mәqsәdli prinsip mövcud deyil.
Qeyri müәyyәn hallarda tәsdiq edilmiş titul vәrәqәsi vә smeta sәnәdlәri ilә tәmin olunan siyasi vә iqtisadi
obyektlәri üçün investisiyanın maliyyәlәşdirilmәsi vә uzun müddәtli kreditlәşmәsi vasitәsilә hәyata
keçirilә bilәr.

147 İnvestisiyanın maliyyәlәşdirilmәsi sistemi hansı prinsir әsasında hәyata keçirilir.

•

bütün cavablar doğrudur.
İki prinsip әsasında; mәqsәdli vә birbaşa maliyyәlәşdirmә yolu ilә
İki prinsip әsasında; mәqsәdli vә mәqsәdsiz prinsip әsasında
üç prinsip әsasında; mәqsәdli ,mәqsәdsiz vә birbaşa
sistemlәşdirilmiş prinsiplәr әsasında

148 İnvestisiya fәaliyyәti necә tәnzimlәnir?

•

http://exam.unec.edu.az/exam/index.jsp#

22/106

1/3/2016

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar ilә
regional qanunlarla
normativ akt vә sәnәdlәrlә
hökümәt qanunları ilә
hec biri ilә

149 İnvestisiya fәaliyyәtinin subyektlәri hansılardır?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
investorlar
sifarişçilәr
podratçılar
kapital qoyuluşu obyektlәrinin istifadәçilәri

150 Dövlәtin investisiya siyasәti neçә istiqamәtdә aparılır?

•

5
1
2
3
4

151 İnvestisiya iqliminin yaradılması neçә yolla tәnzimlәnir?

•

13
7
15
19
5

152 Azәrbaycan Respublikasının hökumәti layihәlәr üçün neçә il müddәtә uzada bilәr?

•

4
5
8
3
7

153 Dövlәtin investisiya siyasәti neçә istiqamәtdә aparıla bilәr?

•

4
3
5
2
1

154 İnvestisiya qoyuluşu prosesinin dövlәt tәnzimlәnmәsi aşağıdakı vasitәlәrlә hәyata kecirilir:

•

hamısı.
vergi dәrәcәlәrinin vә güzәştlәrinin fәrqlәndirildiyi vergi sisteminin tәtbiqi;
ayrıayrı region, sahә vә istehsalatların inkişafı ücün budcә borclarının, subsiyaların vә subvensiyaların
verilmәsi;
kredit, qiymәt vә amortizasiya siyasәtlәrinin aparılması;
antiinhisar tәdbirlәrinin hәyata keciri1mәsi;

155 İnvestisiya qoyulması nә zaman vә hansı obyektlәrә qadağandır:

•
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•

yaradılması vә istifadә edilmәsi qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilmiş sanitariyagigiyena, radiasya,
ekologiya, arxitektura vә digәr normaların tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn obyektlәrә vә vәtәndaşların,
hüquqi şәxslәrin vә dövlәtin qanunla müdafiә edilәn hüquq vә mәnafelәrini pozan obyektlәrә
yaradılması vә istifadә edilmәsi qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilmiş sanitariyagigiyena, radiasya,
ekologiya, arxitektura vә digәr normaların tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn obyektlәrә,
vәtәndaşların, hüquqi şәxslәrin vә dövlәtin qanunla müdafiә edilәn hüquq vә mәnafelәrini pozan
obyektlәrә
aşağı rentabelli obyektlәrә
müflis elan edilmiş obyektlәrә

156 İnvestisiya fәaliyyәtinin obyektlәri nә ola bilәr:

•

qeyd edilәnlәrin hamısı
İstәnilәn әmlak,
әsas fondlar,
dövriyyә vәsaiti,
qiymәtli kağızlar vә mәqsәdli pul әmanәtlәri,

157 İnvestorların tәrkibindәn asılı olaraq investisiya fәaliyyәtinin hansı növü ola bilәr:

•

hec biri.
qeyridövlәt müәssisәlәri, idarәlәri vә tәşkilatları tәrәfindәn hәyata kecirilәn özәl investisiya fәaliyyәti;
dövlәt hakimiyyәti vә idarәetmә orqanları, habelә dövlәt müәssisәlәri, idarәlәri vә tәşkilatları tәrәfindәn
budcә vәsaiti, özlәrinin vәsaiti vә borc vәsaitinin hesabına hәyata kecirilәn dövlәt investisiya fәaliyyәti;
xarici vәtәndaşlar, hüquqi şәxslәr, dövlәtlәr vә beynәlxalq maliyyә tәşkilatları, habelә vәtәndaşlığı
olmayan şәxslәr tәrәfindәn hәyata kecirilәn xarici investisiya fәaliyyәti.
hamısı

158 Maliyyә mexanizminin qanunauyğun tәnzimlәnmәsi necә hәyata keçirilir

•

maliyyә nazirliyinin xüsusi dәstәyindәn istifadә etmәklә hәyata keçirilir.
bölgü,pul resurslarından sәmәrәli istifadә etmәklә hәyata keçirilir.
infilyasiyanı aradan qaldırmaq üçün müxtәlif metodlardan istifadә etmәklә hәyata keçirilir.
yeni iş yerlәrinin yaradılmasından istifadә etmәklәhәyata keçirilir.
iqtisadi inkişaf nazirliyinin xüsusi tövsiyyәlәrindәn istifadә etmәklә hәyata keçirilir.

159 İnvestisiya qoyuluşlarının maliyyәlәşdirilmәsindә xarici borc vәsaitlәrindәn istifadә edilirmi.

•

Bütün variantlar doğrudur.
Investisiya qoyuluşlarının maliyyәlәşdirilmәsi vә tәnzimlәnmәsi üçün xarici borc vәsaitlәrindәn dә geniş
istifadә edilir.
Investisiya qoyuluşlarının maliyyәlәşdirilmәsi vә tәnzimlәnmәsi üçün heç bir xarici borc vәsaitindәn
istifadә olunmur.
Fövqәladә hallar zamanı istifadә olunur.
Xarici işlәr nazirinin icazәsi olduqda istifadә olunur.

160 xarici borclar vә kreditlәr hansı formada verilir

•

Heç bir formada verilmir.
Müxtәlif formalarda; investisiya kreditlәrini,ixracat kreditlәrini,tәdiyyә bölmәsinin tәnzimlәnmәsi
mәqsәdilә verilәn kreditlәri vә s. Göstәrmәk olar.
Ancaq investisiya kreditlәri formasında verilir.
Ancaq ixracat kreditlәri formasında verilir.
Ancaq tәdiyyә balansının tәnzimlәnmәsi mәqsәdilә verilir.

161 İnvestisiya kreditlәri nә mәqsәdlә verilir.
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•

Investisiya kreditlәri yeni iş yerlәri açmaq üçün verilir.
Investisiya kreditlәrini yalnız investisiya qoyuluşlarının maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdi üçün verilir.
Investisiya kreditlәri yalnız işsizliyi aradan qaldırmaq üçün verilir.
Investisiya kreditlәri yalnız inflyasiyanın qarşısını almaq üçün verilir
Investisiya kreditlәri bütün mәqsәdlәr üçün verilir.

162 İnvestisiya kreditlәri hansı müddәtdә verilir.

•

Heç bir müddәtdә verilmir
Investisiya kreditlәri uzunmüddәtli olmaqla verilir
Konkret 1 il müddәtinә verilir
1 ildәn 3 ilә qәdәr olan müddәtdә verilir
Ömürlük verilir

163 investisiya kreditlәri hansı layihәlәrә görә verilir

•

iqtisadi inkişaf nazirliyinin tәqdim etdiyi layihәyә görә
konkret layihәlәrә görә
hazırlanan layihәyә görә
layihә hazır olmayada bilәr
maliyyә nazirliyi tәrәfindәn tәqdim olunanlayihәlәrә görә

164 İnvestisiya kreditlәrini kim ala bilәr.

•

Heç kim ala bilmәz.
İnvestisiya kreditlәrini dövlәtin özü olmaqla yanaşı,hәr hansı bir firma üçün zәmanәt dә verә bilәr.
Ancaq dövlәtin özü ala bilәr
Ancaq fiziki şәxslәr ala bilәr.
Ancaq hüquqi şәxslәr ala bilәr.

165 birinci növ investisiya bankı

•

bütün cavablar doğrudur.
tamamilә qiymәtli kağızların yerlәşdirilmәsi
uzunmüddәtli kreditlәşmә ilә mәşğul olur
ancaq yerli investorlara kredit verir
ancaq xarici investorlara kredit verir

166 ikinci növ investisiya bankı

•

bütün cavablar doğrudur.
uzunmüddәtli kreditlәşmә ilә mәşğul olur
tamamilә qiymәtli kağızların yerlәşdirilmәsi ilә mәşğul olur
ancaq hüquqi şәxslәrә kredit verir
ancaq fiziki şәxslәrә kredit verir

167 Hazırda birinci növ investisiya bankları iqtisadiyyatda nә ilә mәşğul olur.

•

Bütün variantlar doğrudur.
Korporativ sektorun qiymәtli kağızlarla әmәliyyatların aparılması ilә
Korporativ sektorun ancaq yerli investorlarla kreditin verilmәsi ilә
Ancaq xarici investorlara kreditlәrin verilmәsi ilә
Infilyasiyanın qarşısını almaq üçün uzunmüddәtli kreditlәrin verilmәsi ilә

168 İnvestisiya banklarının müharibәdәn sonrakı dövrdә rolunun artması nә ilә әlaqәdardır.
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•

bütün variantlar doğrudur.
Müharibәdәn sonrakı dövrdә şәxsi korporasiyaların sәhm vә istiqrazlarının buraxılışının artması ilә
әksinә müharibәdәn sonrakı dövrdә investisiya banklarının rolu xeyli aşağı düşdü.
әhalinin sayının kәskin şәkildә aşağı düşmәsi ilә
sovetlәr birliyinin qalib gәlmәsi ilә

169 investisiya banklarının ehtiyatları payın әsasında formalaşır.

•

Ancaq hüquqi vә fiziki şәxslәrin hesabından
Bir qayda olaraq onların öz vәsaitlәrindәn vә kommersiya banklarından,elәcә dә digәr maliyyә kredit
tәşkilatlarından alınan borc hesabına
Yalnız öz vәsaitlәrindәn
Ancaq kommersiya banklarından
Yerli vә xarici investorların vәsaitlәrindәn

170 әksәr qәrb ölkәlәrindә investisiya bankları nәyә sәbәb olmuşdur.

•

inflyasiya,işsizliyin aradan qaldırılmasına,xarici investisiyaların hәcminin artmasına
әmәk bölgüsünә vә ixtisaslaşmaya
әmәk bölgüsünә
ixtisaslaşmaya
әmәk bölgüsünә,inflyasiyanın azalmasına,yeni iş yerlәrinin artmasına

171 İnvestisiya banklarının әsas vәzifәsi nәdir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Uzun müddәtli borc kapitalın sәfәrbәr edilmәsi vә yerlәşdirilmәsidir.
Borc kapitalın müddәtinin azaldılmasıdır
Xarici investorlara kredit verilmәsidir
әmәk haqqının artırılmasıdır.

172 Müasir dövrdә investisiya banklarının neçә növü fәrqlәndirilir?

•

1
2
3
4
5

173 Birinci növ investisiya bankları depozitlәrinqәbulunu hәyata keçirirmi.

•

Bütün cavablar doğrudur
hәyata keçirmir vә әgәr keçirsә dә bu mәhdud sәviyyәdә baş verir
mәhz bu bankların fәaliyyәti depozitlәrin hesabına formalaşır.
Yüksәk sәviyyәdә qәbul edir
Xarici investorların vәsaitlәrini qәbul edir

174 banklar nә zaman sindikat vә konsorsiumlar yaratmağa mәcbur olur.

•

Bütün variantlar doğrudur.
Bankların öz vәsaitlәrinin nisbәtәn az olması
Bankların öz vәsaitlәrinin hәddindәn artıq çox olması
Mәrkәzi bankın xüsusi göstәrişi olduqda
Ölkәdә infilyasiyanın sәviyyәsi artıqda

175 Portfel investoru sәhm paketini hansı müddәtdә alır.
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•

Ölkә başçısı icazә verdiyi müddәtә
Bir neçә gündәn bir neçә ilә qәdәr.
Hәmişәlik.
Heç almır.
Baxır o sәhm paketinә.

176 Portfel investorlar hansı formalarda çıxış edir

•

Yerli investorlar formasında.
Banklar,ixtisaslaşmış investisiya şirkәtlәri,investisiya fondları vә s.maliyyә qurumları formasında.
Hüquqi şәxslәr formasında.
Fiziki şәxslәr formasında.
Xarici investorlar formasında

177 İnvestisiya portfelinin növü vә strukturu nәdәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә asılıdır.

•

Bütün cavablar doğrudur.
Investisiya strtegiyasının mәqsәdlәr sistemindәn.
Yerli investorların fәaliyyәt istiqamәtindәn.
Xarici investorlarla yerli investorların münasibәtlәr sistemindәn.
Müәssisәlәrin fәaliyyәtindәn.

178 Geri qaytarılan vәsaitlәr hansı çәrçivәdә ayrılır

•

bunu vergilәr nazirliyi xüsusi qanunla tәnzimlәyir.
qüvvәdә olan qanunvericiliyә müvafiq olaraq verilәn kreditlәr çәrçivәsindә ayrılır.
bu barәdә qanunvericilik hәlәlik qüvvәyә minmәyib
iqtisadi inkişaf nazirliyinin sәlahiyyәtlәrinin göstәrişi ilә
bu investorların özlәrindәn asılıdır.

179 investisiya portfelinin hansı növlәri var

•

Yerli vә xarici investisiya portfeli
Real vә maliyyә investisiya portfellәri var.
Ancaq real investisiya portfeli var.
Ancaq maliyyә investisiya portfeli var
Az gәlirli,çox gәlirli investisiya növlәri

180 Real investisiya portfeli layihәlәri dedikdә nә başa düşürük?

•

Bütün variantlar doğrudur.
Real layihәlәrә investisiya qoyuluşları,bir qayda olaraq müәssisәlәrin inkişafına,onların tәsәrrüfat
fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә yönәldilir.
Bir qayda olaraq müәssisәlәrin bazarda yerinin möhkәmlәndirilmәsindәn.
Başqa müәssisәlәrin fәaliyyәtinin idarә edilmәsindәn gәlir әldә etmәk mәqsәdini daşıyır.
Ümumilikdә belә bölgü yoxdur.

181 İnvestisiya portfelinin formalaşması vә onun idarә edilmәsinin әsas mәrhәlәsi

•

Gәlirliliyin,riskliliyin , likvidliliyin qiymәtlәndirilmәsi vә investisiya portfelinin idarә edilmәsi.
Bütün mәrhәlәlәr әsasdır.
Müәssisәnin investisiya strategiyasının reallaşdırılmasının tәmin edilmәsi.
Investisiyanın müxtәlif növlәrinin proporsionallığını tәmin etmәk.
Optimal profilin formalaşdırılmasının tәmin edilmәsi.

182 İnvestisiya portfelinin tәsniflәşdirilmәsi hansı sәviyyәlәrdә aparılır
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•

Bütün cavablar doğrudur
Investisiya obyektlәri,investisiya strategiyası vә investisiya strategiyasının mәqsәdinә nail olmaq
sәviyyәsi üzrә müәyyәn edilir.
Investisiya obyektlәri ilә subyektlәrinin tәzahürünün sәviyyәsi ilә müәyyәn edilir.
Investisiyanın birbaşa vә ya dolayısı strtegiyasının sәviyyәsi ilә
Yerli vә xarici investorların seçdiyi strtegiyanın mәqsәdinә nail olmaq sәviyyәsi

183 İnvestisiya portfelinin formalaşdırılmasında әsas mәqsәd nәdir?

•

Balanslaşdırılmış portfel strategiyasından istifadәnin tәnzimlәnmәsini nәzәrdә tutur.
Müәssisә portfelindәn daha sәmәrәli vә tәhlükәsiz real investisiya layihәlәri vә maliyyә vasitәlәri seçmәk
yolu ilә investisiya strategiyasının mәqsәdәuyğun reallaşdırılmasını tәmin etmәkdәn ibarәtdir.
Bank kapitalından daha sәmәrәli vә tәhlükәsiz istifadә yoli ilә investisiya strategiyasının mәqsәdәuyğun
reallaşdırılmasını tәmin etmәkdәn ibarәtdir.
Qiymәtli kağızlar portfelindәn daha sәmәrәli vә tәhlükәsiz istifadәsinin reallaşdırılmasını tәmin etmәkdәn
ibarәtdir.
Bütün variantlar doğrudur.

184 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә hansı investorlar fәaliyyәt göstәrir

•

Müstәqil fәaliyyәt göstәrәn investorlar.
Strateji vә portfel investorlar.
Yerli vә xarici investorlar.
Portfelli vә portfelsiz investorlar.
Dövlәtdәn asılı olan investorlar.

185 Portfel investorunun mәqsәdi.

•

Yeniyeni layihәlәrlә çıxış etmәkdir.
Hәm dividentlәrin formasında,hәm dә sahib olduğu sәhm paketini alış qiymәtindәn baha satmaq hesabına
investisiya gәliri әldә etmәkdir.
Hansı yolla olurolsun öz pulunu artırmaqdır.
Xarici investorun müәssisәlәrinә sahiblәnmәkdә.
Vergidәn azad olmaqdır

186 Portfel investisiya qoyuluşlarının mәqsәdi............

•

Bütün cavablar doğrudur.
Faiz ya da pay gәliri әldә etmәkdir.
Ölkә iqtisadiyyatını möhkәmlәndirmәkdir.
Xarici investisiyaları aradan qaldırmaqdır.
Vergilәrin faizini artırmaqdır

187 Portfel investisiya qoyuluşları adәtәn........

•

Bütün cavablar doğrudur.
Kapitalın mәnfәәt vә faiz sәviyyәsi aşağı olan ölkәlәrdәn digәr ölkәlәrә axmasıdır.
Kapitalın mәnfәәt vә faiz sәviyyәsi yüksәk olan ölkәlәrdәn digәr ölkәlәrә axmasıdır.
Qәrb ölkәlәrdәn şәrq ölkәlәrinә axmasıdır.
Inkişaf etmiş ölkәlәrdәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә axmasıdır.

188 Qiymәtli kağızlar portfeli nәyә deyilir.

•

Bütün cavablar doğrudur.
Investor maliyyә vәsaitlәrini bir növdәn olan qiymәtlikağızlara qoymur.İnvestor onların mәcmusunu
formalaşdırır ki,buna da qiymәtli kağızlar portfeli deyilir.
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Investor maliyyә vәsaitlәrini bir növdәn olan qiymәtli kağızlara qoyur.İnvestor onların dәyәrini
qiymәtlәndirir ki,buna da qiymәtli kağızlar portfeli deyilir.
Investor maliyyә vәsaitlәrini ancaq qızıla qoyur ki,buna da qiymәtli kağızlar portfeli deyilir.
Qiymәtli kağızlar portfeli olmur.

189 Nә üçün investorlar balanslaşdırılmış portfel yaratmağa çalışır

•

Bütün cavablar yanlışdır.
Çünki bu tәhlükәsizlik,gәlirlilik,kapitalın artımı vә likvidlik baxımdan arzu olunan nәticәlәri әldә etmәk
mümkündür.
Çünki bu zaman yerli investorlarla xarici investorların arasında bәrabәrliyә gәtirib çıxarır.
Investorların hüquq vә vәzifәlәrinin toxunulmazlığını tәmin etmәk üçün
Bütün cavablar doğrudur.

190 Sahibkarlıq kapitalı hansılardır

•

Ancaq konservativ investisiyadan ibarәtdir.
Birbaşa investisiya vә portfel investisiyalardan ibarәtdir.
Konservativ vә dolayısı investisiyalardan ibarәtdir.
Ancaq birbaşa investisiyadan ibarәtdir.
Ancaq portfel investisiyasından ibarәtdir.

191 Birbaşa investisiyalarla,portfel investisiyaları fәrqlәndirәn әsas cәhәtlәr.

•

Müәssisәnin fәaliyyәti ilә
Birincisi,xarici investisiya qoyuluşunun idarәedilmәsi ilә,ikincisi investorun kimliyi ilә әlaqәdardır
Ancaq investorun kimliyi ilә әlaqәdardır.
Ancaq xarici investisiya qoyuluşunun idarәedilmәsi ilә
Maliyyә mәnbәlәri ilә

192 Attestasiya tәlәb edәn xüsüsi növ işlәrin siyahısını kim müәyyәn edir?

•

Maliyyә nazirliyi
Nazirlәr kabineti
Xarici işlәr nazirliyi
İqtisadi inkişaf nazirliyi
Milli Mәclis

193 İnvestisiya tsiklinә görә neçә cür olur?

•

6
3
2
5
7

194 Qrant verәn nacә adlanır?

•

menecer
investor
donor
maliyyәçi
rezident

195 Fiziki maddi aktivlәr qrupu nәdi?
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•

Bu qrupa pul vәsaitlәri, mәqsәdli bank әmanәtlәri, kreditlәr, paylar, sәhmlәr, hissә sәnәdlәri aid edilir;
Bu qrupa portfel aktivlәr qrupu da deyilir. Qrupa maliyyә vәsaitlәrinin bütün növlәri: pul vәsaitlәri,
mәqsәdli bank әmanәtlәri, kreditlәr, paylar, sәhmlәr, hissә sәnәdlәri vә s. aid edilir;
Bu qrupa çox vaxt real aktivlәr qrupu da deyilir vә buraya әsasәn avadanlıq, yarımfabrikatlar, binalar,
qurğular vә s. digәr daşınan vә daşınmaz sәrvәtlәr aid edilir;
Bu qrupa ixtiralar, nouxau vә patentlәr, marketinq vә menecment tәcrübәsi, müxtәlif növ istehsal tәyinatlı
texnologiyalar vә digәr intellektual dәyәrlәr başa düşülür;
Bu qrupa müxtәlif növ istehsal tәyinatlı texnologiyalar vә digәr intellektual dәyәrlәr başa düşülür;

196 Maliyyә aktivlәr qrupu nәdi?

•

Bu qrupa pul vәsaitlәri, mәqsәdli bank әmanәtlәri, kreditlәr, paylar, sәhmlәr, hissә sәnәdlәri aid edilir;
Bu qrupa çox vaxt real aktivlәr qrupu da deyilir vә buraya әsasәn avadanlıq, yarımfabrikatlar, binalar,
qurğular vә s. digәr daşınan vә daşınmaz sәrvәtlәr aid edilir;
Bu qrupa portfel aktivlәr qrupu da deyilir. Qrupa maliyyә vәsaitlәrinin bütün növlәri: pul vәsaitlәri,
mәqsәdli bank әmanәtlәri, kreditlәr, paylar, sәhmlәr, hissә sәnәdlәri vә s. aid edilir;
Bu qrupa ixtiralar, nouxau vә patentlәr, marketinq vә menecment tәcrübәsi, müxtәlif növ istehsal tәyinatlı
texnologiyalar vә digәr intellektual dәyәrlәr başa düşülür;
Bu qrupa müxtәlif növ istehsal tәyinatlı texnologiyalar vә digәr intellektual dәyәrlәr başa düşülür;

197 İntellektual (qeyrimaddi) aktivlәr qrupu nәdi?

•

Bu qrupa pul vәsaitlәri, mәqsәdli bank әmanәtlәri, kreditlәr, paylar, sәhmlәr, hissә sәnәdlәri aid edilir;
Bu qrupa portfel aktivlәr qrupu da deyilir. Qrupa maliyyә vәsaitlәrinin bütün növlәri: pul vәsaitlәri,
mәqsәdli bank әmanәtlәri, kreditlәr, paylar, sәhmlәr, hissә sәnәdlәri vә s. aid edilir;
Bu qrupa ixtiralar, nouxau vә patentlәr, marketinq vә menecment tәcrübәsi, müxtәlif növ istehsal tәyinatlı
texnologiyalar vә digәr intellektual dәyәrlәr başa düşülür;
Bu qrupa çox vaxt real aktivlәr qrupu da deyilir vә buraya әsasәn avadanlıq, yarımfabrikatlar, binalar,
qurğular vә s. digәr daşınan vә daşınmaz sәrvәtlәr aid edilir;
Bu qrupa müxtәlif növ istehsal tәyinatlı texnologiyalar vә digәr intellektual dәyәrlәr başa düşülür;

198 Müәssisәnin maliyyә ehtiyatlarının ilkin mәnbәyini nә tәşkil edir?

•

investisiya fondları
bank hesabı
müәssisәnin Nizamnamә fondu
büdcә sisteminin bir hissәsi
kapital

199 Büdcә kәsirinin baş vermәmәsi üçün dövlәt әsasәn nә etmәlidir?

•

dövlәt kәsirinin mәblәğini müәyyәn etmәlidir
bazara pul buraxmalıdır
dövlәt bütün pul sistemlәrinә nәzarәti güclәndirmәlidir
subsidiyalarla sahibkarlara yardım etmәlidir
qanunları dәyişdirmәlidir

200 Real kapital formasında investisiya hara yönәldilir.

•

Real kapital formasında investisiya bankların iqtisadi fәaliyyәtinin yenilәnmәsinә yönәldilir.
Real kapital formasında investisiya birbaşa tәkrar istehsala,әsas fontların yaradılmasına vә ya
yenilәnmәsinә yönәldilir.
Real kapital formasında investisiya qeyri istehsal sahәlәrinin yenilәnmәsinә yönәldilir.
Real kapital formasında investisiya iqtisadi sektorların fәaliyyәtinin yenilәnmәsinә yönәldilir.
Real kapital formasında investisiya beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin yenilәnmәsinә yönәldilir.

201 Maliyyә kapitalı formasında çıxış edәn investisiyalar nәyi xarakterizә edir
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•

Onlar beynәlxalq valyutanı xarakterizә edir.
Onlar qiymәtli kağızlar vә kreditlәr formasında tәzahir edәn maliyyә vәsaitini xarakterizә edir.
Onlar pul vә әmtәә nişanlarını xarakterizә edir.
Onlar beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin әsas ünsürlәrini xarakterizә edir.
Onlar dövlәtlәrin öz milli pullarını xarakterizә edir.

202 Portfel investisiyaların seçilmәsi nәzәriyyәsini kim işlәyib hazırlayıb.

•

Polmer Keyn
Nobel mükafatı lauratı Ceyms Tobin
Nobel mükafatı lauratı Ceyms Keyns
Ford kavelli
Kordinal Riselye

203 İnvestisiya qoyuluşları konkret olaraq hansı formada әks olunur

•

İnvestisiya qoyuluşları konkret olaraq heç bir formada әks olunmur.
Ümumiyyәtlә ,investisiya qoyuluşları onu reallaşdıran subyektdәn, yaxud da maliyyәlәşmә mәnbәyindәn
asılı olmayaraq, kankret layihәlәr formasında әks olunur.
Ümumiyyәtlә ,investisiya qoyuluşları onu reallaşdıran subyektdәn, yaxud da maliyyәlәşmә mәnbәyindәn
asılı olaraq, konkret layihә formasında әks olunmur.
Ümumiyyәtlә ,investisiya qoyuluşları ilk növbәdә maliyyә mәnbәyindәn asılı olaraq әks olunur.
Ümumiyyәtlә ,investisiya qoyuluşları onu reallaşdıran subyektdәn asılı olaraq әks olunur.

204 İnvestisiya siyasәtini neçә yerә bölmәk olar.

•

Ancaq xarici investisiya siyasәti mövcuddur
Iki yerә, daxili investisiya siyasәti vә xarici investisiya siyasәtinә
Investisiya siyasәti vahiddir.
Üç yerә,daxili,zarici,yerli,investisiya siyasәtinә
Ancaq daxili investisiya siyasәti mövcuddur

205 Birbaşa investisiyalar әsasәn kimlәr tәrәfindәn qoyulur

•

Әsas etibarı ilә fiziki şәxslәr tәrәfindәn qoyulur.
Әsas etibarı ilә Transmilli şirkәt tәrәfindәn qoyulur.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tәrәfindәn qoyulur.
Nazirlәr kabineti tәrәfindәn qoyulur.
Vergilәr Nazirliyi tәrәfindәn qoyulur

206 Portfel investisiyaları fiziki şәxslәr qoya bilәrlәrmi.

•

Bütün cavablar doğrudur.
Bilәrlәr.
Bilmәzlәr.
Ancaq İqtisadi İnkişaf naziri qoya bilәr.
Ancaq hüquqi şәxslәr tәrәfindәn qoyula bilәr.

207 Birbaşa investisiya qoyuluşlarından әldә edilәcәk gәlir nәdәn asılıdır

•

Bütün cavablar doğrudur.
Dövriyyәdәn vә dövlәtlәrin müәyyәn etdiyi mәhdudiyyәtlәrdәn.
Özәı sektorun müәyyәn etdiyi mәhdudiyyәtlәrdәn
Xarici investorların müәyyәn etdiyi mәhdudiyyәtlәrdәn
Yerli vә xarici investorların müәyyәn etdiyi mәhdudiyyәtlәrdәn
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208 Portfel investisiyasında gәlir nәdәn asılıdır.

•

Bütün cavablar doğrudur
Porfel investisiyalarında gәlir әvvәlcәdәn reallaşır.
Portfel investisiyasında gәlir dövlәt başçısından asılıdır.
Portfel investisiyasında gәlir hüquqi şәxslәrdәn asılıdır.
Portfel investisiyasında gәlir fiziki şәxslәrdәn asılıdır.

209 Investisiya fәaliyyәtinin dayandırılmasına kimlәr xitam verә bilәr?

•

sәfirliklәr
yalnız investorlar
yalnız sәlahiyyәtli dövlәt orqanları
investorlar vә sәlahiyyәtli dövlәt orqanları
beynәlxalq tәşkilatların yerli nümayәndәlәri

210 İnnovasiyalı inkişaf modeli iqtisadiyyatın hansı növünә aiddir:

•

kapitalist iqtisadiyyatı
sosial yönümlü iqtisadiyyat
bazar iqtisadiyyatı
davamlı iqtisadiyyat
postindustrial iqtisadiyyat

211 İnnovasiyalı inkişaf tiplәri hansı sәviyyәdә olur?

•

makro, mezo
lokal, makro
makro, mikro
mezo, mikro
lokal, mezo

212 İnvestisiyalar müxtәlif kriteriyalara görә neçә formada olur?

•

10
5
3
4
7

213 әsas kapitala istiqamәtlәndirilmәsinә görә investisiyalar neçә cür olur?

•

7
3
5
6
2

214 ARnın investisiya fondları haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu nәyә xidmәt edir.

•

Bu qanun Azәrbaycan Respublikasında yerli vә xarici investorların “İnvestisiya fondları” yaratmaları
üçün lazımi hüquq vә vәzifәlәri müәyyәnlәşdirir.
Bu qanun Azәrbaycan Respublikasında investisiya fondlarının hüquqi statusu,yaradılması vә idarә
edilmәsinin әsasları,dövlәt qeydiyyatına alınması vә fәaliyyәtinә nәzarәt xüsusiyyәtlәrini vә
s.tәnzimlәyir.
Bu qanun Azәrbaycan Respublikasında hәlәlik qәbul olunmayıb.
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Qanun MMin müzakirәsindәn hәlәlik keçmәyib.
Respublikada belә bir qanunun mövcudluğuna ehtiyac yoxdur.

215 İnvestisiya fәaliyyәti ilә әlaqәdar dövlәt siyasәtinin birinci istiqamәti öz әksini harada tapıb.

•

Bütün cavablar doğrudur.
“İnvestisiya fәaliyyәti haqqında” qanunun II fәslindә
ARnın konstitutsiyasının 52ci maddәsindә
Vergilәr Nazirliyinin buleteinlәrindә
Respublika Prezidentinin fәrman vә sәrәncamlarında

216 layihәlәrin ekspertizası dedikdә nә başa düşürük?

•

Bütün cavablar doğrudur
Bu dövlәtin investisiya fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindәki hüquqi mexanizmlәrindәn biridir.
Ümumiyyәtlә layihәlәrin ekspertizası olmur.
Layihәlәrә müxtәlif ekspertlәrin cәlb olunmasıdır
Layihәlәrin ekspertlәrinin dәyişdirilmәsidir.

217 Layihәlәrin ekspertizasında әsas mәqsәd nәdir.

•

Yerli vә xarici investorların vergilәrdәn azad edilmәsi.
Investisiya fәaliyyәtinin subyektlәrinin hüquqlarının qorunması.
Yerli investorların hüquq vә vәzifәlәrinin qorunması
Xarici investorlara müxtәlif sәlahiyyәtlәrin verilmәsi
Layihәlәrә yeni ekspertlәrin cәlb edilmәsi.

218 İnvestisiya layihәlәrinin dövlәt ekspertizası kim tәrәfindәn müәyyәn edilir.

•

Qanunvericiliyә әsasәn investisiya layihәlәrinin dövlәt ekspertizası özәl sektor tәrәfindәn müәyyәn edilir.
Qanunvericiliyә uyğun olaraq investisiya layihәlәrinin dövlәt ekspertizası Azәrbaycan Respublikası
hökümәti tәrәfindәn müәyyәn edilir.
Qanunvericiliyә uyğun olaraq investisiya layihәlәrinin dövlәt ekspertizası Azәrbaycan Respublikası
İqtisadi İnkişaf Naziri tәrәfindәn müәyyәn edilir.
Qanunvericiliyә uyğun olaraq investisiya layihәlәrinin dövlәt ekspertizası investorların özlәri tәrәfindәn
müәyyәn edilir.
Investisiya layihәlәrinin dövlәt ekspertizasına ehtiyac yoxdur.

219 әsas kapitala istiqamәtlәnmәsinә görә investisiyaların növlәrinә aşağıdakı variantlardan hansı aid
deyil?

•

Qeyri maddi (intelektual) investisiyalar;
Maddi (rial) investisiyalar;
Şәxsi, riskli investisiyalar;
İntelektual (qeyri maddi) investisiyalar
Maliyyә (portfel) investisiyalar;

220 İnvestisiya iqliminә birbaşa vә dolayısı ilә tәsir edәn amillәrә aşağıdakı variantlardan hansı aid
deyil?

•

qlobal amillәr;
siyasi amiilәr;
hәrbi amillәr;
iqtisadi amillәr;
sosialmәdәni amillәr;
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221 Reallaşdırma formalarına görә investisiyaların növlәrinә aşağıdakı variantlardan hansı aiddir?

•

Rial, intelektual, portfel;
Maddi (rial) investisiyalar, qeyri maddi (intelektual) investisiyalar, maliyyә (portfel) investisiyalar;
Dövlәt, şәxsi;
Etibarlı, riskli;
Uzun müddәtli, qısa müddәtli;

222 Riskin sәviyyәsinә görә investisiyaların növlәrinә aşağıdakı variantlardan hansı aiddir?

•

Rial, intelektual, portfel;
Maddi (rial) investisiyalar, qeyri maddi (intelektual) investisiyalar, maliyyә (portfel) investisiyalar;
Etibarlı, riskli;
Dövlәt, şәxsi;
Uzun müddәtli, qısa müddәtli

223 İnvestisiya tsiklinә görә investisiyaların növlәrinә aşağıdakı variantlardan hansı aiddir?

•

Rial, intelektual, portfel;
Maddi (rial) investisiyalar, qeyri maddi (intelektual) investisiyalar, maliyyә (portfel) investisiyalar;
Uzun müddәtli, qısa müddәtli;
Etibarlı, riskli;
Dövlәt, şәxsi;

224 әsas kapitala istiqamәtlәnmәsinә görә investisiyaların növlәrinә aşağıdakı variantlardan hansı
aiddir?

•

Rial, intelektual, portfel;
Uzun müddәtli, qısa müddәtli;
Maddi (rial) investisiyalar, qeyri maddi (intelektual) investisiyalar, maliyyә (portfel) investisiyalar;
Etibarlı, riskli, dövlәt
Dövlәt, riskli, şәxsi;

225 İnvestisiyaların tiplәrinә aşağıdakı variantlardan hansı aiddir?

•

Rial, intelektual, portfel investisiyalar;
Uzun müddәtli, qısa müddәtli investisiyalar;
Qeyrimaterial aktivlәrә, maliyyә (portfel), real (kapital әmәlә gәtirici) investisiyalar;
Etibarlı, riskli, dövlәt investisiyalar;
Dövlәt, riskli, şәxsi investisiyalar;

226 İnvestisiya fәaliyyәtinin dövlәt tәnzimlәnmәsi vasitәlәrlәrinә aid olmayan variant hansıdı?

•

vergitutma subyektlәrinin vә obyektlәrinin, vergi dәrәcәlәrinin vә güzәştlәrinin fәrqlәndirildiyi vergi
sistemlәrinin tәtbiqi;
dövlәt norma vә standartlarının müәyyәnlәşdirilmәsi;
torpaqdan, sudan vә başqa tәbii sәrvәtlәrdәn istifadәnin azad olması;
antiinhisar tәdbirlәrin görülmәsi;
ayrıayrı region, sahә vә istehsalatların inkişafı üçün subvensiya, subsidiya büdcә borclarının verilmәsi;

227 Azәrbaycan Respublikası Beynәlxalq Valyuta Fonduna (BVF) neçәnci ildә üzv seçilib?

•

2005ci il;
1994cü il;
1992ci il;
1999cu il;
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2000ci il;

228 Azәrbaycan Respublikası Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankına (BYİB) neçәnci ildә üzv
seçilib?

•

2005ci il;
1994cü il;
1992ci il;
1999cu il;
2000ci il;

229 Azәrbaycan Respublikası Beynәlxalq Valyuta Fonduna (BVF) neçәnci ildә üzv seçilmәklә
әlaqәdar müraciәt etmişdir?

•

2005ci il;
1994cü il;
1992ci il;
1999cu il;
2000ci il;

230 Azәrbaycan Respublikası Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankına (BYİB) neçәnci ildә üzv
seçilmәklә әlaqәdar müraciәt etmişdir?

•

2005ci il;
1994cü il;
1992ci il;
1999cu il;
2000ci il;

231 İnvestisiya fәaliyyәtinin subyektlәri arasında münasibәtlәri tәnzimlәyәn әsas hüquqi sәnәd necә
adlanır?

•

Azәrbaycan Respublikasının Konstitutsiyası
Müqavilә (kontrakt)
İqtisadi qanunlar toplusu
Azәrbaycan Respublikasının investisiya fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi ilә bağlı 1992ci ildә qәbul edilmiş
qanun.
Respublika Prezidentinin müvafiq sәrәncamları.

232 Müqavilәnin baglanması, tәrәflәrin seçilmәsi,öhdәliklәrin, tәsәrrüfat münasibәtlәrinin
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә zidd olmayan hәr hansı şәrtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
kimә mәxsusdur.

•

Xüsusi qanunlara daxildir.
İnvestisiya fәaliyyәti subyektlәrinin müstәsna sәlahiyyәtinә daxildir.
Prezidentin sәlahiyyәtinә daxildir
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sәlahiyyәtinә daxildir.
Vergilәr Nazirliyinin sәlahiyyyәtinә daxildir.

233 Keçid dövrünün üçüncü qanunauyğunluğu nә adlanır

•

İqtisadi uyğunluq
Transformasional tәnәzzül
Transformasional yüksәliş
Transformasional infilyasiya
İqtisadiyyatın tәkrar yüksәlişi
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234 Layihәlәr formasında әks olunan investisiya qoyuluşları tam reallaşan kimi hansı dövrü әhatә
edir.

•

Hәmin layihәlәrin reallaşdırılması müxtәlif fazalardan ibarәt bir dövr kimi tәsvir edilir.
Hәmin layihәlәr ilkin ideyadan başlayaraq tam reallaşdırılmaya qәdәr üç fazadan ibarәt bir dövr kimi
tәsvir edilir.
Hәmin layihәlәr ilkin ideyadan başlayaraq tam reallaşdırmaya qәdәr 10 fazadan ibarәt bir dövr kimi tәsvir
edilir.
Hәmin layihәlәr ilkin ideyadan başlayaraq tam reallaşdırmaya qәdәr 6 fazadan ibarәt bir dövr kimi tәsvir
edilir.
Hәmin layihәlәr sonuncu ideyadan başlayaraq qismәn reallaşdırmaya qәdәr yalnız bir fazadan ibarәt bir
dövr kimi tәsvir edilir.

235 Ödәnilmә vaxtının hesablama alqoritmi nәdәn asılıdır?

•

Bunun heç nә ilә asılılığı yoxdur.
İnvestisiyadan proqnozlaşdırılan gәlirlәrin bölgüsündәn asılıdır.
Investisiyadan asılı olan gәlirlәrin artımından asılıdır.
Investisiyadan asılı olmayan gәlirlәrin azlığından asılıdır.
Bunun investisiya ilә heç bir asılılığı yoxdur.

236 . İnvestisiya qoyuluşunun sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan mәnfәәt indeksi
metodu nәdir?

•

sadalanan halların hamısı düzdür
Bu metod xalis cari dәyәr metodunun nәticәsidir vә konkret formulla hesablanır
Bu metod pul daxil olmalarının vaxt ardıcıllığını nәzәrdә tutmayan әn sadә metoddur
Bu metod layihәnin xalis cari dәyәrinin sıfıra bәrabәr olan zaman diskontlaşdırma әmsalının qiymәtini әks
etdirir.
Belә bir metod yoxdur.

237 İnvestisiyanın orta ölçüsü necә tapılır?

•

Xәrc vә gәlirlәrin dinamikasından tapılır.
Kapital qoyuluşlarının son mәblәğini ikiyә bölmәklә tapılır
Kapital qoyuluşlarının son mәblәğini üçә bölmәklә tapılır.
Investisiyanın orta ölçüsü yoxdur.
Ilk ölçü ilә son ölçünün müqayisәsi zamanı meydana gәlir.

238 Akselerator konsepsiyası nәdir?

•

Akselerator investisiya prosesinin mәrhәlәlәrini göstәrir.
Akselerator investisiyaların artımının gәlirlәrin artımından asılılığını göstәrir.
Akselerator investisiyaların azalmasının gәlirlәrin azalmasından asılılığını göstәrir
Akselerator investisiyaların azalmasının gәlirlәrin azalması ilә tәrs mütәnasibliyini bildirir.
Akselerator investisiyalarla gәlirlәrin arasında heç bir әlaqәnin olmamasını göstәrir

239 İnvestisiya qoyuluşlarının hәyata keçirilmәsindә hüquqi baza nә dәrәcәdә rol oynayır?

•

Bütün cavablar doğrudur.
Investisiya qoyuluşlarının hәyata keçirilmәsindә hüquqi bazanın yaradılması vacib amillәrdәndir.
Heç bir hüquqi bazaya ehtiyac yoxdur
Bu dövlәtlәrin şәxsi işidir.
Investorlar istәsәlәr hüquqi bazanı yaradarlar,istәmәsәlәr yox.

240 Hüquqi tәminat nәdir?
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•

Bütün cavablar doğrudur
Hüquqi tәminat dedikdә dövlәtin aidiyyatı sahәlәr üzrә müvafiq qanun,qәrar vә normativ aktların mövcud
olmasının zәruriliyi sәrtlәndirilir.
Hüquqi tәminat investorların özlәri tәrәfindәn yaratmış olduqları qanunlar toplusudur
Hüquqi tәminat investorlar arası mövcud münasibәtlәri tәnzimlәmәk üçün nәzәrdә tutulub
Heç bir hüquqi tәminatın mövcudluğundan söhbәt gedә bilmәz

241 investisiyalarla bağlı hüquqi sәnәdlәr hansı sahәdәki münasibәtlәri müәyyәnlәşdirir

•

bütün cavablar doğrudur.
әsaәn vergi,kömrük,bank,sığorta vә digәr sahәlәrdә.
xarici investorlarla,yerli investorlar arasındakı münasibәtlәri
özәl sektorla dövlәr sektoru arasındakı münasibәtlәri
investisiyalarla bağlı hüquqi sәnәdlәr mövcud deyil.

242 Müәyyәnlik şәraiti dedikdә nә başa düşülür?

•

Müәyyәnlik şәraiti dedikdә vәziyyәtin qeyri qanunauyğunluğun daha dәqiq tәsәvvürü başa düşülür
Vәziyyәtin qanunauyğun şәkildә daha dәqiq tәsәvvürü başa düşülür.
Müәyyәnlik şәraiti dedikdә vәziyyәtin qanunauyğun şәkildә qeyri müәyyәn tәsәvvürü başa düşülür.
Müәyyәnlik şәraiti dedikdә investorların müәyyәn etdiyi şәrait nәzәrdә tutulur.
Dövlәtin müәyyәn etdiyi şәrait nәzәrdә tutulur.

243 İnkişafın müşahidә olunduğu ölkәlәrdә.......

•

Amortizasiya vә investisiyalar arasında düz mütәnasiblik yaranır.
Investisiyalar amortizasiyanı üstәlәyir vә kapitalın artımı baş verir.
Investisiyalar amortizasiyanı üstәlәmir vә kapital inkişafdan qalır.
Amortizasiya vә investisiyalar arasında tәrs mütәnasiblik yaranır.
Köhnәlmәnin ödәnilmәsi fondunun artımı surәtlәnir.

244 Azәrbaycanda investisiya proseslәrinin tәnzimlәnmәsinin әsas hüquqi bazasını nә tәşkil edir?

•

Investorların özlәri tәrәfindәn hazırlanmış qanunlar mәsәlәlәri
“İnvestisiya fәaliyyәti haqqında” vә Xarici investisiyaların qorunması haqqında” ARnın qanunları.
Iqtisadi inkişaf nazirliyinin qanunlar toplusu
Iqtisadi hüququn mәsәlәlәri
ARnın prezidentinin fәrmanları

245 Faktor yanaşma :

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Investisiya iqlimin ümümilәşdirilmiş qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә olunur;
Investisiya iqliminә tәsir edәn amillәr mәcmusudur;
Investor ücün investisiya cәlbediciliyinin risklә nisbәtdә qiymәtlәndirmәk imkanı verir;
hec biri

246 Faktor – risk yanaşma :

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Investisiya iqlimin ümümilәşdirilmiş qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә olunur;
Investisiya iqliminә tәsir edәn amillәr mәcmusudur;
Investor ücün investisiya cәlbediciliyinin risklә nisbәtdә qiymәtlәndirmәk imkanı verir;
hec biri
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247 Pul – kredit vasitәlәri :

•

Yığımın artmasını tәmin edir vә onların investisiya resurslarına cevirir
Investisiya proseslәri arasında әlaqә yaradılır
Dövlәt qabaqcıl texnologiyaları tәtbiq edәn müәsisәlәri dәstәklәyir
Dövlәt investisiya mühitini yaxşılaşdırır
hec biri

248 Vergi krediti vasitәsi ilә:

•

Yığımın artmasını tәmin edir vә onların investisiya resurslarına cevirir
Investisiya proseslәri arasında әlaqә yaradılır
Dövlәt qabaqcıl texnologiyaları tәtbiq edәn müәsisәlәri dәstәklәyir
Dövlәt investisiya mühitini yaxşılaşdırır
Hec biri

249 Dövlәtin antiinhisar siyasәti:

•

Hec biri
Bazarın istәnilәn sahәsinә daxil olma risklәrinin azaldır
Dövlәt qabaqcıl texnologiyaları tәtbiq edәn müәsisәlәri dәstәklәyir
Dövlәt investisiya mühitini yaxşılaşdırır
Yığımın artmasını tәmin edir vә onların investisiya resurslarına cevrilmәsi ücün

250 İnvestisiya fәaliyyәtini aktivlәşdirir:

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
ÜDM artımı;
mülayim inflyasiya templәri;
faiz dәrәcәsinin azalması;
әhalinin yığımlarının artması;

251 Regional qeyrikommersiya risklәrini necә qruplaşdırmaq olar?

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
cinayәtkarlıq sәviyyәsi;
işsizlik sәviyyәsi;
siyasi sabitlik sәviyyәsi;
әhalinin gәlirlәrinin diferensiyasiyası sәviyyәsi;

252 İnvestisiya mühiti belә müәyyәn olunur:

•

investiisya potensialı = investisiya iqlimi – investisiya risklәri
investisiya iqlimi = investisya potensialı – investisiya risklәri
investisiya iqlimi = investiisya potensialı + investisiya risklәri
investisiya iqlimi = investiisya potensialı ∕ investisiya risklәri
investisiya iqlimi = investisiya risklәri ∕ investiisya potensialı

253 İnvestisiya iqliminin qiymәtlәndirilmәsi nәticәsindә necә olur?

•

hec biri
әlverişli vә әlverişsiz
riskli vә risksiz
real vә qeyrireal
tәbii vә suni
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254 Investisiya mühiti hansı sәviyyәdә reallaşa bilәr?

•

hec biri
iqtisadi vә siyasi
sosial vә ekoloji
mikro vә makro
riskli vә risksiz

255 Dar yanaşma :

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Investisiya iqlimin ümümilәşdirilmiş qiymәtlәndirilmәsi üçün istifadә olunur;
Investisiya iqliminә tәsir edәn amillәrin mәcmusudur;
Investor ücün investisiya cәlbediciliyinin risklә nisbәtdә qiymәtlәndirmәk
hec biri

256 İnvestisiya iqliminә tәsir edәn әsas iqtisadi amillәr:

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
makroiqtisadi amillәr
normativhüquqi amil
vergi sisteminin keyfiyyәti vә vergi yükünün sәviyyәsi
informasiya tәminatı

257 Makroiqtisadi amil nәdir?

•

Investisiya qoyuluşunun sәmәrәliliyinin tәmin edilmәsi;
ÜDM dinamikası,inflayasının vә faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi,ÜDMdә yığım sәviyyәsi
qanunvericilik bazasının keyfiyyәti vә sabitliyi,mülkiyyәt hüququnun vә investorlarının müdafiәsi,bazar
inzibati vә digәr maneәlәrin olması iqtisadiyyatın acıq olması vә s.;
ölkә üzrә bütöblükdә,o cümlәdәn ayrıayrı kompaniyarın investisiya imkankanları haqqında mәlumatın әl
catan olması,informasiya mәnbәlәrinin movcudluğu;
Hec biri

258 İnvestisiya kapitalı nәdi?

•

hec biri
real investisiya fәaliyyәti  әsas kapitala kapital qoyuluşu nәzәrdә tutulur
makroiqtisadi xarakteristikaları nәzәrә alır
investisiya fәaliyyәti nәticәsindә ola bilәcәk itkilәr
ölkә iqtisadiyyatının sruktur yenidәnqurmasını tәıin etmәk

259 İnvestiisya mühiti asılıdır:

•

hec biri
innovasiya siyasәtidәn
makroiqitsadi siyasәtdәn
investisiya siyasәtindәn
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

260 Muzd müqavilindә investora (sifarişçiyә)vasitәçilik xidmәtlәri göstәrәn şәxs necә adlanır?

•

icraçı
sahibkar
broker
makler
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biznesmen

261 Vergi ödәyicisinә aid mәlumat digәr şәxsә necә verilә bilәr?

•

qeyrihökumәt tәşkilatının icazәsi ilә;
xüsusi icazә ilә;
vergi ödәyicisinin yazılı icazәsi ilә;
vergi ödәyicisinin şifahi icazәsi ilә;
vergi ödәyicisinin qәrarı ilә;

262 Vergi öhdәliyinin yerinә yetirilmәsi başqa şәxsin üzәrinә qoyula bilәrmi?

•

qonşuların
bәli
xeyr
ümumi tәsәrrüfatı birgә idarә edәn yaxın qohumların üzәrinә qoyula bilәr
yalnız әrin (arvadın) üzәrinә qoyula bilәr

263 Kimin qәrarı ilә investorlara vergilәrin ödәnilmәsi müddәti uzadılır?

•

Banklar vә ya Әdliyyә Nazirliyinin qәrarı ilә
sahibkarın özünün qәrarı ilә
Vergilәr Nazirliyinin qәrarı ilә
vergi agentinin qәrarı ilә
Yerli icra Hakimiyyәti orqanının qәrarı ilә

264 Müәyyәn olunma üsuluna görә beynәlxalq alәmlә gömrük rüsumlarının hansı növlәri vardır?

•

antidemping rüsumlar  kompensiya rüsumları
 xüsusi rüsumlar  sadә rüsumlar
 konvension rüsumları  muxtar rüsumları
muxtar rüsumlar  müstәqil rüsumlar
 spesifik rüsumlar  advalor rüsumlar

265 Vergi hüquq münasibәtlәrinin subyekti kimi investitisiya bankların rolu?

•

maliyyәnin vahid bazaya toplanaraq bölüşdürülmәsi prosesini idarә edәn vә әhalinin әmanәtlәrinә nәzarәt
edәn orqan
bat işlәrini bir mәrkәzdә cәmlәyәn vә sonra paylayan idarә
vergi vә rüsumların büdcәyә köçürüçlmәsinә dair ödәmә tapşırıqlarını icra edәn idarәlәr
Maliyyә Nazirliyinin digәr tәdbirlәri üzrә birbaşa xәrclәri hәyata keçirәn idarә
dövlәt büdcәsinin icrası prosesindә onun gәlirlәrinin tәsdiq edilmiş hissәsini idarә edәn orqan

266 Vergi dövrü neçә aydı?

•

5 ay
8 ay
3 ay
4 ay
2 ay

267 İnvestisiya prosesinin mәrhәlәlәrindәn biri mәnfәәtә keçid nә demәkdir?

•

Artıq nәzәrdә tutulmuş mәhsulun istehsalı bağlanır.
Yәni bu zaman proqnozlaşdırılan mәnfәәtin reallaşması baş verir.
Hazır mәhsul yerli vә xarici bazarda realizasiya olunur.
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Qarşı tәrәf ilә rәsmi danışıqlar üçün müvafiq sәnәdlәrin hazırlanmasına başlanır.
İnvestorlar ilә investisiyanın tәlәbatı olan tәrәf arasında danışıqlar aparılır.

268 İnvestisiya mühiti nәdir?

•

Hec biri
Mәhsulu investisiya şәklindә cıxış edәn iqtisadiyyatın sahәlәrinin mәcmusudur
Investisiya aktivliyinin artıran bir biri ilә әlaqәli mәqsәdlәr kompleksidir
Hәr konkret dövr ücün investiisyaların hәcmi vә qruluşunu müәyyәn edir
Investisiya bazarının hәcmi,cәlbediciliyi,risk sәviyyәsini müәyyәn edәn daxili

269 İnvestisiya iqliminin formalaşması neceә tәrkib hissәdәn ibarәtdir?

•

7
2
5
4
1

270 İnvestisiya mühitinә cәmiyyәt tәrәfindәn tәsir edәn amillәri necә qrupa tәsniflәşdirmәk olar?

•

7
2
5
4
1

271 İnvestisiya aktivliyi necә qrup amilllәrlә müәyyәn edilir ?

•

7
2
5
4
1

272 İnvestisiya risklәri necә qrupa bölünür?

•

2
5]
1
7
4

273 İnvestisiya iqlimi hansı parametrlәrdәn ibarәtdir?

•

hec biri
iqtisadi vә siyasi
sosial vә ekoloji
giriş vә cıxış
real vә qeyri real

274 әlverişli investisiya iqliminin formalaşmasında dövlәtin iqtisadi siyasәti necә istiqamәtdәn
ibarәtdir?

•

2
5
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1
7
4

275 İnvestisya mühiti qiymәtlәndirilmәsinә necә yanaşma mövcuddur?

•

7
1
3
5
4

276 Ölkә investorları ücün qeyrişәffaflıq hansı standartların meyarlara görә qiymәtlәndirilir?

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
qanunvericilik bazasının
iqtisadi sistemin
maliyyә siyasәtinin
biznesdә münasibәtlәrin

277 Vergi güzәştlәri mexanizmi vasitәsi ilә:

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
investisiya prosesinin mәsrәflәri azalır;
qoyulan kapitalın gәlirlik sәviyyәsini artırır;
kapital qoyuluşlarının mәnbәlәri artır;
investorları aktiv stmullaşdırır;

278 Sürәtlәndirilmiş amortizasiyanın tәtbiqi nәticәsindә:

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
әmtәә bazarlarının hәcmi artır;
investisiyalara tәlәb artır;
milli iqtisadiyyatın dayanaqlı inkişafı ücün şәrait yaradılır;
hec biri

279 Hüquqi formasına görә ödәmәlәrin növlәri?

•

şәxsi yığım;  mәqsәdli yığım;  birdәfәlik;  dolayı yığım.
 vergi;  rüsum;  yığım;  kvazivergi;
vergi;  rüsum;  gәlir;  kvazivergi;
vergi;  rüsum;  әlavә dәyәr;  ödәmә;
vergi;  rüsum;  şәxsi yığım;  ödәmә;

280 Azәrbaycan Respublikasında vergilәr hansı normativ aktla müәyyәn edilir?

•

yalnız Mülki Mәcәllә ilә
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanı ilә
yalnız Vergi Mәcәllәsi ilә
Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә
bәlәdiyyәlәrin qәrarı ilә

281 Kimlәr vergi ödәyicisi sayılır?

•

Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq bütün hüquqi şәxslәr
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq bütün hüquqi şәxslәr
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•

Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq vergitutma obyektlәrindәn vergi ödәmәli olan istәnilәn şәxs
Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq bütün hüquqi vә fiziki şәxslәr
Mülki Mәcәllәyә uyğun olaraq sahibkarlar

282 Hansı fiziki şәxslәr gәlir vergisinin ödәyicilәridirlәr?

•

işlәyәn fiziki şәxslәr
fәrdi sahibkarlar
rezident vә qeyrirezident fiziki şәxslәr
pensiyaçılar
әcnәbilәr

283 Dövlәt vergi orqanlarına hansılar aiddir?

•

Vergilәr vә İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Vergilәr vә Maliyyә Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi vә bilavasitә ona tabe olan vergi orqanları
Vergilәr Nazirliyi vә Gömrük Komitәsi
Vergilәr Nazirliyi vә bәlәdiyyәlәrin uyğun vergi idarәlәri

284 Verginin anlayışı?

•

büdcәyә sahibkaeların әvәzsiz ödәniş siyasәtidir
dövlәt qarşısında duran vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün pul vәsaitlәrinin yığılması siyasәtidir
vergi dövlәtin vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatı mәqsәdi ilә vergi ödәyicilәrinin
mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin özgәnikilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә
köçürülәn mәcburi, fәrdi әvәzsiz ödәnişdir
vergi ümmәcburi, fәrdi, әvәzsiz, pul ödәmәsi olaraq, fiziki vә hüquqi şәxslәrin gәlirlәrindәn
qanunvericilikdә müәyyәn edilәn mәblәğlәrdә köçürülmә siyasәtidir
vergi dövlәtin vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin pul tәminatı mәqsәdi ilә vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә
olan maliyyәnin özgәnikilәşdirilmәsi şәklindә dövlәt büdcәsinә әvәzsiz ödәniş siyasәtidir

285 Verginin ödәniş vasitәlәri?

•

Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsinin 5cu maddәsilә rus pulu ilә
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsinin 19cu maddәsilә dollar
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsinin 9cu maddәsilә manatla
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsinin 3cu maddәsilә yevro
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsinin 19cu maddәsilә funtsterlinq

286 Vergi hüquq münasibәtlәrinin subyekti kimi bankların rolu?

•

maliyyәnin vahid bazaya toplanaraq bölüşdürülmәsi prosesini idarә edәn vә әhalinin әmanәtlәrinә nәzarәt
edәn orqan
hesabat işlәrini bir mәrkәzdә cәmlәyәn vә sonra paylayan idarә
vergi vә rüsumların büdcәyә köçürüçlmәsinә dair ödәmә tapşırıqlarını icra edәn idarәlәr
Maliyyә Nazirliyinin digәr tәdbirlәri üzrә birbaşa xәrclәri hәyata keçirәn idarә
dövlәt büdcәsinin icrası prosesindә onun gәlirlәrinin tәsdiq edilmiş hissәsini idarә edәn orqan

287 Azәrbaycan Respublikasında vergi sisteminin hansı modelindәn istifadә edilir?

•

romanqerman
anqlosakson
qarışıq
avrokontinental
latınamerikan
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288 Bankların vergi ödәyicilәrinin uçotu ilә bağlı vәzifәlәri hansı qanunla tәnzimlәnir?

•

“Müәssisәlәrin vә tәşkilatların mәnfәәt vergisi haqqında”Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә;
“Sahibkarlıq fәaliyyәti” haqqında Qanunu ilә;
Azәrbaycan Respublikasının Vergi Mәcәllәsi ilә;
Azәrbaycan Respublikasında Mülki Mәcәllәsi ilә;
“Banklar haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә;

289 әrazi prinsipi üzrә investorlara tәtbiq edilәn vergilәr ?

•

torpaq vergisi;  yol vergisi;  dövlәt vergisi;
әlavә dәyәr vergisi;  aksizlәr;  rüsumlar;
әlavә dәyәr vergisi;  fiziki şәxslәrdәn әmlak vergisi;  aksizlәr;
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi;  müәssisәlәrin mәnfәәt vergisi;  müәssisәlәrin әmlak vergisi;
özәl subyektlәrin vergisi;  ümumi subyektlәrin vergisi;  xüsusi subyektlәrin vergisi;

290 İnsan kapitalının iqtisadiyyata tәsiri cox olan dövlәt:

•

İsveç
Fransa
Yaponiya
ABŞ
Böyük Britaniya

291 Beynәlxalq sәviyyәdә inteklektual mülkiyyәtin qimәtlәndirilmәsinin xәrc metoduna daxil deyil:

•

hec biri
ilkin xәrclәrin müәyyәn edilmәsi
ekspertin qiymәtlәndirlmәsi
ekspertin qiymәtlәndirlmәsi
c
bәrpa sahәlәrinin hesablanması

292 İntelektual kapitalın ikinci mәrhәsinә aiddir:

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
pul formasından istehsal kapitalın intelektual formasına cevrilmәsi baş verir.
istehsal kapitalının elementlәri intelektual mәhsulun istehsal olunmasında
intelektual kapital satılaraq pula cevrilir,şirkәtә gәlir vә pul gәtirir.
hec biri

293 İntelektual kapitalın üçüncü mәrhәsinә aiddir:

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
pul formasından istehsal kapitalın intelektual formasına cevrilmәsi baş verir.
istehsal kapitalının elementlәri intelektual mәhsulun istehsal olunmasında iştirak
intelektual kapital satılaraq pula cevrilir, şirkәtә gәlir vә pul gәtirir.
hec biri

294 Intelektual kapitalın ikinci mәrhәlәsinә aiddir

•

şirkәtin korporativ mәdәniyyәti yüksәlir.
istehsal kapitalının elementlәri intelektual mәhsulun maddilәşmәsinә imkan
pul formasından istehsal kapitalın intelektual formasına cevrilmәsi baş verir.
intelektual kapital satılaraq pula cevrilir,şirkәtә gәlir vә pul gәtirir.
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intelektual әmәyin motivasiyası,yaradıcılıq aktivliyi artırılır.

295 İntelektual kapital tәsәrufat fәaliyyәtindә istifadәsinә görә:

•

innovasiya resursu vә torpaq resursu
innovasiya resursu vә insan resursu
insan resursu vә istehsal resursu
innovasiya resursu vә istehsal resursu
torpaq resursu vә insan resursu

296 İntelektual kapital risk sәviyyәsinә görә bölünür:

•

Hec biri
2 vә yüksәk
riskli vә risksiz
etibarlı vә riskli
2 vә risksiz

297 Qiymәtlәrin maddi vә intelektula obyektlәrinin qiymәtlәndirilmәsi texnologiyasına aşağıdakılar
aiddir:

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
qiymәtlәrin obyektinin vә predmetinin müәyyәn edilmәsi;
qiymәtlәrin mәqsәd vә mәnbәsinin müәyyәn edilmәsi;
zәruri vә kifayәt qәdәr informasiyanın tәşkili;
qiymәtlәrin obyektinin daha sәmәrәli istifadәsinin müәyyәn edilmәsi;

298 Intellektual mülkiyyәt hansı tәrkib hissәlәrә ayrılır?

•

hüquqi baza vә sәnaye mülkiyyәti
hüquqi baza vә şәxsi mülkiyyәt
sәnaye mülkiyyәti vә şәxsi mülkiyyәt
hüquqi baza vә dövlәt mülkiyyәti
sәnaye mülkiyyәti vә dövlәt mülkiyyәti

299 Müasir intellektual mülkiyyәt bazarı formalaşır:

•

gәlir vә xәrclәrin nisbәtinә görә
tәlәb vә tәklifә görә
dövlәtin iqtisadi siyasәtinә görә
qiymәtlәrә görә
bazanın rәqabәt quruluşuna görә

300 İnsan kapitalına qoyulan investisiyaların әsas hissәsini hәyata keçirir:

•

bәlәdiyyәlәr
hüquqi şәxslәr
fiziki şәxslәr
dövlәt
xarici vәtәndaşlar

301 İnsan kapitalı :

•

xalis mәnfәәtin әsasıdır.
ÜDM nin artımının әsasıdır
ÜMM nin artımının әsasıdır
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xalis milli mәhsulun artımının әsasıdır
milli gәlirin artımının әsasıdır

302 İnsan kapitalının dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsindә diskont metodu hesablanır :

•

milli gәlirin gәlirlilik normsi üzrә
ÜDM nin gәlirlilik norması üzrә
Mәcmu milli sәrvәtin gәlirlilik normsi üzrә
ÜMM nin gәlirlilik normsi üzrә
x alis milli mәhsulun gәlirlilik normsi üzrә

303 Milli innovasiya sisteminә daxildir:

•

dövlәt vә qeyridövlәt qurumları
dövlәt qurumları
qeyri dövlәt qurumları
sәhiyyә xidmәti
beynәlxalq tәşkilatlar

304 Milli innovasiya sisteminin әsas mәqsәdi nәdir?

•

makro sәviyyәdә investisya iqliminin formalaşması
investisiya layihәlәrinә tәsir edәn amillәrlә әlaqәli risklәr
elmtutumlu sahәlәrin inkişafı hesabına dayanaqlı iqtisadi artımı tәmin edәn
investisiya siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
әlverişli investisya mühitinin formalaşması

305 Elmi texniki siyasәtin mәqsәdi nәdir?

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Elmin iqtisadi inkişafa töhfәsini artırmaq
Dünya yüksәk texnologiyalar bazarlarında ölkәnin mövqelәrinin möhkәmlәtmәk
Ölkәnin elmitexniki potensialının inkişafı
Heç biri

306 Elmitexniki tәhsil vә kadr hazırlığına ixtisaslaşdırılmış ali tәhsilin hansı sәviyyәlәrini әhatә edir?

•

Magistr
Bakalavr
Doktor dәrәcәlәrini almaq üçün hazırlığı
Mühәndislәrin tәhsil almaq sistemi
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

307 Elmitexniki siyasәtin metodlarına nә daxildir?

•

Elm vә tәhsil sahәsindә tәşkilatı qarşılıqlı fәaliyyәtin strukturunun formalaşması
Elmitexniki infrastrukturun formalaşması
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
ETTKİ sahәsindә mülkiyyәt hüququnun müdafiәsi
Tәdqiqatların birbaşa vә dolayı maliyyәlәşdirilmәsi

308 Elm vә texnikanın dövlәt dәstәyi formaları hansılardır?

•

Layihә maliyyәlәşdirilmәsi
Tәdqiqatların bilavasitә maliyyәlәşdirilmәsi
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
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•

Heç biri
Mәqsәdli proqramların maliyyәlәşdirilmәsi

309 İnnovasiya infrastrukturu nәdir?

•

Intellektual aktivliyin inkişafı
müxtәlif yeniliklәri yeni әmtәә vә xidmәtlәrә çevirәn, bazar şәraitindә onların yayılması vә istehlakını
tәşkil edәn birbiri ilә әlaqәli innovasiya fәaliyyәti obyektlәrin mәcmusudur
hәr bir sahә üzrә mәdәniyyәt sahәlәrinin ixtisaslaşması
heç biri
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

310 Kiçik biznes inkubatoru nәdir?

•

heç biri
kiçik müәssisәlәrә inkişaf edib maliyyә müstәqilliyi әldә edәnәdәk kömәk edәn şirkәtlәr
әsas vә dövriyyә aktivlәrinin mәcmusu
mәdәniyyәt vә incәsәnәtә qoyulan investisiyaya
iqtisadi azadlığa qoyulan investisiyalar

311 ABŞ da әn iri elmi park hardadır?

•

Miçiqan Universitetindә
qton Universitetindә
Stenford Universitetindә
Kaliforniya Universitetindә
Pitsburq Universitetindә

312 Portfel investisiya dedikdә nә başa düşülür?

•

maliyyә lizinqinin inkişafı
sәmәrәli investisiya
kapital qoyuluşları
qiymәtli kağızlara vәsait qoyuluşu
investorların maraqlarının qorunması

313 Portfel dәyәrinin artımı neçә yerә bölünür?

•

12
4
7
6
9

314 İnvestorlar neçә yerә ayrılır?

•

2
3
5
7
10

315 Portfel investisiyaları neçә mәrhәlәyә ayrılır?

•

5
7
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8
10
1

316 İnvestisiya portfelinin metodu neçә cür olur?

•

4
3
8
5
7

317 İnvestisiya portfelinin idarә olunmasi dedikdә nә başa düşülür?

•

meyar mәcmusu
obyektlәr mәcmusu
subyektlәr mәcmusu
metodlar mәcmusu
növ mәcmusu

318 Maliyyә aktivlәri neçә idarәetmә üsulla ayrılır?

•

9
5
7
4
2

319 İdarәetmә strategiyası hansıdır?

•

yenilik
aktiv
lokal
dәyişkәn
struktur

320 İdarәetmә strategiyası hansıdır?

•

lokal
struktur
dәyişkәn
passiv
tәhlil

321 Müxbir hesab nәdi?

•

vәtәndaşların pulları
firma adları
bankların hesabları
müәssisә formaları
xarici rezidentlәrin hesabları

322 Aşağıdakı variantlardan investitsiyadan gәlәn gәlirlәrә hansı variant aid deyil?

•

mövsümi işdәn әldә edilәn gәlir;
muzdlu işlә әlaqәdar әldә edilәn gәlir;
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•

çirkli pulların yuyulmasından әldә edilәn gәlir;
muzdlu işә aid olmayan fәaliyyәtdәn әldә edilәn gәlir;
vergilәrdәn azad edilәn gәlirlәrdәn başqa bütün digәr gәlirlәr;

323 İnvestisiya prosesinin son mәqsәdi nәdir?

•

Inşaat.
mәnfәәt.
Uzun müddәtli proses.
İstehsalat.
Mәnfәәtә keçid.

324 investisiya prosesindә işlәdilәn risk anlayışı nә demәkdir ?

•

Dövlәtin investorlar üçün şәrait yaratmaması.
Investor tәrәfindәn qoyulan vәsaitin itirilmәsi vә ya arzuolunmaz nәticәlәrlә üzlәşmәsi ehtimalından
ibarәtdir.
Investorların iqtisadi stabillik olmayan ölkәlәrdә fәaliyyәtә başlaması.
Investorların siyasi sabitlik olmayan ölkәlәrdә fәaliyyәtә başlaması.
Investorların ciddi qanun pozğunluqları ilә üzlәşmәsi.

325 İnvestisiya sahәsindә mövcud olan risklәr әsasәn hansı qruplarda müәyyәnlәşir

•

dövlәt vә özәl sektorların razılaşmaları әsasında 3 qrupa bölünür. 1. İqtisadi vәziyyәtlә bağlı olan risklәr.
2. Siyasi şәraitdәn asılı olan risklәr. 3. Beynәlxalq şәraitin doğurduğu risklәr.
Ümumiyyәtlә bu sahәdә mövcud olan risklәr müxtәlif olsalar da onlar әsasәn iki qrupda müәyyәnlәşdirilir.
1. Ölkәnin siyasi iqtisadi vәziyyәti ilә xarakterik olan ümumi risklәr 2. Konkret obyektlә bağlı
kommersiya riski formasında çıxış edәn risklәr
ümumiyyәtlә bu sahәdә mövcud olan risklәr müxtәlif olsalar da onlar әsasәn üç qrupda müәyyәnlәşdirilir.
1. ölkәnin siyasi iqtisadi vәziyyәti ilә xarakterik olan ümumi risklәr. 2. kommersiya riski
müxtәlof olsalarda qruplara bölünmür.
qruplara bölgü investorların özlәri tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilir. .

326 Risk әmsalı dedikdә nә başa düşülür.

•

Xarici investorlarla yerli investorlar arasında maliyyә resurslarının müqayisәsi risk әmsalı kimi
müәyyәnlәşdirilir
Yaranan riskin hәcmi ilә investorun maliyyә resurslarının müqayisәsi riskin sәviyyәsini xarakterizә
etmәklә risk әmsalı kimi müәyyәnlәşdirilir.
Yaranmaqda olan riskin hәcmi ilә dövlәtin maliyyә resurslarının müqayisәsi risk әmsalı kimi
müәyyәnlәşdirilir
Dövlәtlә investorlar arasında yaranan anlaşılmaz maliyyә resurslarının müqayisәsi risk әmsalı kimi
xarakterizә olunur.
Ümumiyyәtlә risk әmsalı deyilәn bir şey mövcud deyil.

327 Risk әmsalının müәyyәn edilmәsi üçün hansı formuldan istifadә edilir?

•

S = L/R
R = L/S
S = R/L
L = R/S
R = S/L

328 Risk oblastı dedikdә nә başa düşürük?
Istәnilәn investisiya layihәsi müzakirә edilәrkәn,onun hәyata ktçirilmәsinә tәsir göstәrә bilәcәk amillәrin
öyrәnilmәsi risk oblastı adlanır

•
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•

Elә bir ümumi itkilәr zonası nәzәrdә tutulur ki,onun sәrhәdlәrindә Itkilәr tәrtib olunmuş risk sәviyyәsinin
son qiymәtlәrindәn yüksәk olmur.
Elә bir ümumi itkilәr zonası nәzәrdә tutulur ki,sәviyyәsinin ilkin qiymәtlә bәrabәr olsun.
Elә bir ümumi itkilәr zonası nәzәrdә tutulur ki,onun sәrhәdlәrindә itkilәr tәrtib olunmuş risk sәviyyәsinin
son qiymәtindәn yüksәk olsun.
Ümumiyyәtlә risk oblastı deyilәn bir anlayış mövcud deyil.

329 Qiymәtli kağızlar hansı vәzifәni yerinә yetirmәlidir?

•

Sosial tәbәqәni tәmin etmәlidir.
Bazarı,pula malik vә pula ehtiyacı olan subyektlәri әlaqәlәndirmәk vәzifәsini yerinә yetirmәlidir.
Özәl sektoru dirçәltmәlidir.
Tәhsil sistemini dirçәltmәlidir
Qızıla olan ehtiyacı aradan qaldırmalıdır.

330 Azәrbaycan İnvestisiya Şirkәti divident ala bilәrmi

•

Bu mәsәlә dövlәtin sәlahiyyәtinә aid olan bir mәsәlәdir.
Şirkәt öz payına mütәnasib divident ala bilәr.
Şirkәt özәl sektorun payına mütәnasib divident ala bilәr.
Şirkәt dövlәt sektorunun payına uyğun divident ala bilәr.
O şirkәtlәrin heç bir divident almaq sәlahiyyәti yoxdur.

331 Şirkәtlәrin divident almaq mexanizmi hansı ölkәdә daha geniş yayılıb.

•

Türkiyә cümhuriyyәtindә.
Ingiltәrәdә.
Rusiya federasiyasında.
Azәrbaycanda.
Afrika ölkәlәrindә

332 Dövlәt investisiya siyasәtinin istiqamәti deyil:

•

heç biri
investisiya resurslarının sәfәrbәr olunub formalaşması
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
büdcә vәsaiti hesabına dövlәtin investisiya fәaliyyәtindә bilavasitә işitirakı
öz vәsaitlәrindә mәqsәdyönlü istifadәyә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi

333 İnvestisiya fәaliyyәtinin subyektlәrinә kimlәr daxildir?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
investorlar
podratçılar
sifarişçilәr
kapital qoyuluşları obyektlәrinin istifadәçilәri

334 Podratçılar kimlәrdir?

•

hec biri
özlәrinin şәxsi vәsaitlәrindәn istifadә etmәklә kapital qoyuluşlarını hәyata
investorun tapşırığı ilә investisiya layihәlәrinin reallaşmasını hәyata kecirәn
müqavilә vә dövlәt kontraktı üzrә işlәri yerinә yetirәn fiziki vә hüquqi şәxslәr;
fiziki vә hüquqi şәxslәr,xarici şәxslәr,dövlәt orqanları, xarici

335 Lizenziyalaşdırılma işlәrin vә fәaliyyәt növlәrinin hәyata kecirilmәsinә lisenziyaya malik olurlar:
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•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
investorlar
sifarişçilәr
podratçılar
kapital qoyuluşu obyektlәrinin istifadәçilәri

336 İnvestora aid deyil

•

dövlәt qanunvericiliyi ilә tәyin olunmuş kapital qoyoluşları formasında
müqavilә ilә nәzәrdә tutulan digәr hüquqların hәyata kecirmәk;
öz vәsaitlәrindәn mәqsәdyönlü istifadәyә nәzarәtin hәyata kecilmәk;
kapital qoyuluşlarının hәcm vә istiqamәtlәrinin müstәqil müәyyәn etmәk;
prioritet investisiya layihәlәrinin qeydiyyat qaydalarını tәsdiq etmәk;

337 Hansı ARnın sәlahiyyәtlәrinә aiddir:

•

heç biri deyil
müqavilә ilә nәzәrdә tutulan digәr hüquqların hәyata kecirmәk;
milli layihәlәrin seçimi, tәrtibi, maliyyәlәşdirilmәsi
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
regional sәviyyәli layihәlәrin ekspertizası vә siyahıların formalaşması

338 Aqressiv qiymәtli kağızlar portfeli nәdir.

•

ancaq hüquqi şәxslәr tәrәfindәn istifadә olunan qiymәtli kağızların mәcmusudur.
aktiv vә satılan qiymәtli kağızların mәcmusudur.
daha az gәlirli qiymәtli kağızların mәcmusudur.
daha az satılan qiymәtli kağızların mәcmusudur.
fiziki şәxslәrindә istifadәçisi olduqları qiymәtli kağızların mәcmusudur.

339 Konservativ qiymәtli kağızlar portfeli nәdir?

•

Daha az satılan qiymәtli kağızların mәcmusudur.
Daha az gәlirli,lakin etibarlı,yәni az riskli qiymәtli kağızlardan ibarәtdir.
Aktiv vә satılan qiymәtli kağızların mәcmusudur.
Daha çox gәlirli,lakin etibarlı qiymәtli kağızlardan ibarәtdir.
Daha çox riskli qiymәtli kağızlardan ibarәtdir.

340 Maliyyә investisiya portfeli dedikdә nә başa düşürük.

•

Bütün variantlar doğrudur.
Müәssisәlәrin bazarda yerinin möhkәmlәndirilmәsindәn vә başqa müәssisәlәrin fәaliyyәtinin idarә
edilmәsindәn gәlir әldә etmәk mәqsәdini daşıyır
Müәssisәlәr bazarda yerinin dәyişdirilmәsindәn gәlir әldә etmәk mәqsәdini daşıyır.
Bir qayda olaraq müәssisәlәrin inkişafına,onların tәsәrrüfat fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә
yönәldilir.
Ümumilikdә belә bölgü yoxdur.

341 İnvestisiya qoyuluşları hansı formalarda hәyata keçirilir.

•

Ancaq qiymәtli kağızlar formasında
İnvestisiya qoyuluşları hansı formalarda hәyata keçirilir.
Ancaq maliyyә formasında
Ancaq әşya formasında
Ancaq qızıl formasında
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342 İnvestisiya fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün onun.....

•

Qanunlar toplusu olmalıdır.
Maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri olmalıdır.
Yaxşı investorları olmalıdır.
Zәngin tәbii sәrvәtlәri olmalıdır.
Yaxşı işçi qüvvәsi olmalıdır.

343 Bütün maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrini hansı әlamәtlәr üzrә tәsniflәşdirmәk olar.

•

Bütün variantlar doğrudur.
Mülkiyyәt münasibәtlәrinin әlamәtlәri üzrә
Qızıl ehtiyatlarının әlamәtlәri üzrә
Yerli investorların şәxsi mülkiyyәtlәri üzrә
Xarici investorların şәxsi mülkiyyәtlәri üzrә

344 Maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri mülkiyyәt münasibәtlәrinә görә hansılara bölünür

•

İqtisadi İnkişaf Nazirinin xüsusi sәrәncamı ilә bölünür.
Mәnbәlәr mülkiyyәt münasibәtlәrinә görә xüsusi cәlb edilmiş vә borc vәsaitlәrinә bölünür.
Mәnbәlәr mülkiyyәt münasibәtlәrinә görә ümumi cәlb edilmiş vә nәğd vәsaitlәrinә bölünür.
Mәnbәlәr mülkiyyәt münasibәtlәrinә görә heç bir bölgüyә ehtiyac duymur.
Mәnbәlәr mülkiyyәt münasibәtlәrinә görә investorların şәxsi istәyindәn asılı olaraq bölünür.

345 Kapital qoyuluşlarında dövlәtin iştirakı neçә növ vә formada olur?

•

5
13
15
18
7

346 Dövlәt kapital qoyuluşlarının maliyyә xәrclәri neçә qayda üzrә planlaşdırılır?

•

10
5
7
2
3

347 Hәm dövlәt sәviyyәsindә,hәm dә müstәqil tәsәrrüfat subyektlәri sәviyyәsindә investisiya
qoyuluşlarının maliyyәlәşmә mәnbәlәri.....

•

Bu iqtisadi inkişaf nazirliyinin sәviyyәsindә fәrqlәnә bilәr.
Prinsipcә analoji olsa da mәzmununa görә müәyyәn fәrqlәrә malikdir.
Prinsipcә analoji olduğu kimi mәzmununa görә müxtәliflik yoxdur.
Heç bir sahәdә fәrqlәri yoxdur
Variantların hansı doğrudur.

348 İnvestisiya qoyuluşlarının maliyyәlәşmә mәnbәlәri hansı qruplarda aparılır.

•

Dövlәt borcları
Dövlәt resursları vә müәssisә resursları
Ancaq dövlәt resursları
Ancaq müәssisә resursları
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Büdcә resursları

349 İnvestisiya qoyuluşlarının maliyyәlәşmә mәnbәlәrinin dövlәt resursları hansı növlәri әhatә edir

•

Heç bir növü әhatә etmir.
Xüsusi vәsait,cәlb olunan vәsait,borc vәsait
Ancaq xüsusi vәsait olur
Cәlb olunan vәsait,xüsusi vәsait vә ümumi vәsait
Borc vәsaiti vә ümumi vәsait

350 İnvestisiya qoyuluşlarının maliyyәlәşmә mәnbәlәrinin müәssisә resursları hansı növlәrә bölünür

•

Ümumi vә xüsusi vәsait
Xüsusi vәsait,cәlb olunmuş vәsait,borc vәsaiti
Ancaq xüsusi vәsait
Ancaq cәlb olunmuş vәsait
Borc vәsaiti vә ümumi vәsait

351 Dövlәt resurslarının xüsusi vәsait növü dedikdә nә düşürük

•

Müәssisәnin xüsusi investisiya ehtiyatları
Dövlәt büdcәsi vә yerli büdcәlәr,büdcәdәn kәnar fondlar.
Dövlәtin kredit sistemi
Dövlәtin sığorta sistemi
Dövlәt borcları

352 Dövlәt resurslarının cәlb olunan vәsait növü dedikdә nә başa düşürük.

•

müәssisәnin maliyyә mәnbәlәri
Dövlәtin kredit sistemi,dövlәtin sığorta sistemi
Dövlәt borcları
Dövlәt büdcәsi
Müәssisәnin xüsusi investisiya ehtiyatları

353 Dövlәt resurslarının borc vәsaiti dedikdә nә başa düşürük

•

Paylar,bağışlanmalar
Dövlәt borcları (dövlәt borcu,xarici borclar,beynәlxalq kredit)
Dövlәtin kredit sistemi
Dövlәtin sığorta sistemi
Dövlәt büdcәsi

354 müәssisә resurslarının xüsusi vәsait növü dedikdә nә başa düşürük.

•

Dövlәtin kredit sistemi.
Müәssisәnin xüsusi investisiya ehtiyatları
Paylar,bağışlanmalar.
Investisiya şirkәtlәrinin investisiya ehtiyatları
Rezident sığorta şirkәtlәrinin investisiya resursları

355 Mülkiyyәt növlәrinә görә maliyyәlәşmә mәnbәlәri necә fәrqlәndirilir.

•

Xarici investorların vәsaitlәri,xarici işlәr nazirliyinin maliyyә resursları
Dövlәt maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri,tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyә resursları,xarici investorların
vәsaitlәri.
Dövlәt maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri,iqtisadi inkişaf nazirliyinin maliyyә resursları.
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Tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyә resursları,vergilәr nazirliyinin maliyyә resursları.
Xarici investorların vәsaitlәri,yerli investorların vәsaitlәri.

356 dövlәt maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri dedikdә nә başa düşürük?

•

dövlәt resursları
buraya büdcә vә büdcәdәnkәnar fondların vәsaiti,dövlәt borcu vә dövlәt әmlakı da daxil olmaqla digәr
resurslar daxildir.
ancaq büdcә vә büdcәdәn kәnar fondların vәsaiti nәzәrdә tutulur.
ancaq dövlәt borcu vә dövlәt әmlakı daxildir.
xarici investorlardan alınan vәsaitlәr daxildir.

357 Qarışıq investiyalaşdırma әsasında obyektlәrin maliyyәlәşdirilmәsi kreditlәşdirilmәsi hansı vәsait
hesabına hәyata keçirilir.

•

xarici investorların vәsaitlәrindәn
Dövlәt büdcәli müәssisә,tәşkilatlar vә digәr hüquqi şәxslәrin öz vәsaitlәri hesabına hәyata keçirilir.
ancaq dövlәtin büdcәsi tәrәfindәn
hüquqi vә fiziki şәxslәr tәrәfindәn
iqtisadi inkişaf nazirliyinin maliyyә fondu tәrәfindәn

358 Azәrbaycan Respublikasında investisiya fәaliyyәtinin aşağıdakı növü vardır?

•

hec biri
şәxsi
dövlәt
beynәlxalq
hamısı

359 Investor investisiya fәaliyyәtindә hansı statusda cıxış edә bilmәz?

•

hec biri
әmanәtci
kreditor
alıcı
debitor

360 Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasında investisiya fәaliyyәtinin subyekti ola bilәr?

•

hamısı
ARnın hüquqi vә fiziki şәxslәri
xarici ölkәlәrin hüquqi şәxslәri
xarici ölkәlәrin fiziki şәxslәri
vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr

361 Rezidentlәrinin xarici ölkәdәki investisiya fәaliyyәti tәnzimlәnә bilmәz?

•

hәr biri ilә
Azәrbaycan Respublikasının kostitutsiyası ilә
“İnvestisiya fәaliyyәti haqqında” Azәrbaycan Respublikasının qanunu ilә
“Xarici investisiyanın qorunması haqqında” Azәrbaycan Respublikasının qanunu ilә
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin fәrmanı ilә

362 Aşağıdakılardan kimlәr Azәrbaycan Respublikasında xarici investor kimi cıxış edә bilmәz?

•

xaricdә yalnız daimi yaşayış yeri olan Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşları
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•

xarici hüquqi şәxslәr
xarici dövlәtlәr
beynәlxalq tәşkilatlar
xarici vәtәndaşlar

363 Investisiya fәaliyyәtindә beynәlxalq müqavilәlәrin müddüәları nә zaman tәtbiq olunur?

•

investisiya fәaliyyәti dayandırıldıqda
investorun istәdiyi zaman
dövlәtin istәdiyi zaman
müvafiq qanunda әks olunan qaydalardan fәrqli qaydalar müәyyәn olunduqda
müqavilә qüvvәyә mindikdә

364 Azәrbaycan dövlәti ölkә әrazisindә hansı investisiyaların qorunmasına tәminat verir?

•

hec birinә
dövlәt investisiyalarının
xarici investisiyaların
daxili investisiyaların
bütün investisiyaların

365 Müәyyәn prinsiplәr әsasında qurulan dövlәtin investisiya fәaliyyәti ilә bağlı siyasәti....

•

Artıq tәnәzzülә yaxınlaşır
Sabit deyil
Sabitdir
Mövcud deyil
Yaranmaqdadır

366 Azәrbaycan Respublikasında investorlar nәyi müstәqil surәtdә müәyyәn edә bilәrlәr?

•

hәr birini
investisiyanın mәqsәdini
investisiyanın növünü
investisiyanın istiqamәtini
investisiyanın hәcmini

367 İnvestisiya siyasәtinin mәqsәdlәri neçә yerә ayrılır?

•

9
12
10
7
8

368 İnnovasiya siyasәti neçә istiqamәtdә aparılır?

•

5
9
7
3
4

369 İnnovasiyaların tәsniflәşdirilmәsi neçә cür olur?
8
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•

7
4
5
10

370 İnnovasiyaların tәsnifatına görә meydana çıxma stimulunun neçә növü var?

•

5
3
2
7
6

371 Investisiya riski nәdir?

•

arzuolunmaz halların yaranması imkanı ilә bağlı müәyyәnlik
investisiya fәaliyyәtinin mәqsәdәuyğun istiqamәti
dövlәt tәrәfindәn edilәn güzәşt
investisiya fәaliyyәtinin bir mәrhәlәsi
arzuolunmaz halların yaranması imkanı ilә bağlı qeyrimüәyyәnlik

372 Radikallıq dәrәcәsinә görә innovasiyalar neçә növә ayrılır?

•

6
1
3
2
7

373 Tәtbiq xarakterinә görә innovasiyalar neçә cür olur?

•

2
5
7
6
3

374 Tәkrar istehsal prosesindә roluna görә innovasiyalar neçә cür olur?

•

9
5
3
2
4

375 Tәkrar istehsal prosesindә roluna görә innovasiyalar hansılardır?

•

texnoloji
istehlakçı
mürәkkәb
kompleks
bazar

376 Miqyasına görә innovasiyalar neçә cür olur?
5
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•

9
7
2
10

377 Miqyasına görә innovasiyalar neçә cür olur?

•

9
11
7
8
10

378 İnvestisiyaların yeniliklәrә yönәldilmәsi neçә cür olur?

•

7
9
6
5
10

379 İnnovasiya siyasәtinin neçә mәqsәdi var?

•

12
5
4
9
10

380 İnvestisiyainnovasiya siyasәti neçә formada tәsniflәşdirilir?

•

3
11
9
7
5

381 Dövlәtin investiisiya innovasiya siyasәti neçә prinsiplә tәnzimlәnir?

•

5
7
8
6
3

382 Dövlәtin investiisiya innovasiya siyasәtinin tәnzimlәmә prinsiplәri hansılardır?

•

ardıcıl
bazar xarakterli
kompleksli
sәmәrәli
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

383 İnnovasiya siyasәtinin neçә vәzifәsi var?
15
http://exam.unec.edu.az/exam/index.jsp#

57/106

1/3/2016

•

8
6
9
12

384 Dövlәt orqanlarının innovasiyalarla bağlı әsas funksiyaları neçә yerә bölünür?

•

12
15
10
9
8

385 İnnovasiya siyasәtinin neçә prinsipi var?

•

9
13
15
21
19

386 İdxala aid olmayan variant hansıdı?

•

Mәcmu Daxili Mәhsulun vә Milli Gәlirin artırılması
beynәlxalq standartlar sәviyyәsindә milli mәhsul vә xidmәtlәr hәcminin artırılması;
ölkәnin ixracyönlü mәhsul vә xidmәtlәrin xarici bazarlara çıxarılması
ölkәyә yeni texnologiya, tәcrübә vә s. cәlb edilmәsi;
ölkә әhalisinin mәşğulluq sәviyyәsinin hәll edilmәsi vә işsizliyin aradan qaldırılması;

387 İxraca aid olmayan variant hansıdı?

•

gәlir әldә etmәk vә daxili bazarı tәminatlı xarici mәhsullarla (әsasәn yarımfabrikatlar, ehtiyat hissәlәri vә
s.) tәmin etmәk üçün ölkәdә xarici istehsalın genişlәndirilmәsi;
ölkәnin ixracyönlü mәhsul vә xidmәtlәrin xarici bazarlara çıxarılması;
ölkәyә yeni texnologiya, tәcrübә vә s. cәlb edilmәsi;
bank sisteminin tәkmillәşdirilmәsi vә valyuta әmәliyyatlarının effektivliyinin qaldırılması;
siğorta sisteminin tәkmillәşdirilmәsi, siğorta fәaliyyәtinin aktivlәşdirilmәsi;

388 Kapitalın beynәlxalq hәrәkәtini şәrtlәndirәn әsas sәbәblәrә aid olmayan variant hansıdı?

•

Kapital ixrac edәn ölkәlәrdә xammal vә iş qüvvәsinin ucuz olması
Dünya tәsәrrüfatının müxtәlif hәlqәlәrindә kapitala tәlәb vә tәklifin üstüstә düşmәsi;
daha yüksәk mәnfәәtin әldә edilmәsi;
Kapital ixracı imkanı;
Yeni bazarların mövcudluğu vә onlara çıxış imkanı

389 İnvestisiya iqliminә birbaşa vә dolayısı ilә tәsir edәn siyasi amil hansıdı?

•

işçi qüvvәsinin tәşkilatçılıq qabiliyyәti, elmiixtisas sәviyyәsi; ölkәdә baş verәn mәdәni dәyişikliklәr;
aparılan iqtisadi islahatların sәviyyәsi; vergi, gömrük vә digәr güzәştlәrin tәtbiqi vә ya onların lәğvi
inflyasiya sәviyyәsi; kreditin qiymәti (verilmә müddәti, faizi); iş qüvvәsinin qiymәti vә әmәk
resurslarından istifadә qaydaları, daxili bazarın sәviyyәsi;
dövlәt investisiya siyasәti; beynәlxalq müqavilәlәrin, sövdәlәşmә vә razılaşmaların yerinә yetirilmәsi;
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilә sәviyyәsi; dövlәt icra aparatının fәaliyyәtinin sәmәrәlik dәrәcәsi;
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bu qrupa әsasәn beynәlxalq sәviyyәdә gedәn proseslәrin coğrafi dәyişikliklәrinin vә tәbii hadisәlәrin tәsir
amillәri toplanmışdır ki, bunlar ölkәnin investisiya mühitinә dolayısı ilә dә olsa, tәsir edir; konfliktlәr
(әsasәn müharibәlәr, ölkәlәrarası ziddiyyәtlәr vә s.); iqtisadi böhranlar (dünya bazarında müxtәlif növ
resursların qiymәtlәrinin qalxıbdüşmәsi); tәbii fәlakәtlәr vә coğrafi dәyişikliklәr;
ölkә әhalisinin xarici kapitala vә şәxsi mülkiyyәtә münasibәt, әhalinin sosial tәminatının sәviyyәsi; işçi
qüvvәsinin tәşkilatçılıq qabiliyyәti, elmiixtisas sәviyyәsi; ölkәdә baş verәn mәdәni dәyişikliklәr;

390 İnvestisiya iqliminә birbaşa vә dolayısı ilә tәsir edәn iqtisadi amil hansıdı?

•

işçi qüvvәsinin tәşkilatçılıq qabiliyyәti, elmiixtisas sәviyyәsi; ölkәdә baş verәn mәdәni dәyişikliklәr;
dövlәt investisiya siyasәti; beynәlxalq müqavilәlәrin, sövdәlәşmә vә razılaşmaların yerinә yetirilmәsi;
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilә sәviyyәsi; dövlәt icra aparatının fәaliyyәtinin sәmәrәlik dәrәcәsi;
bu qrupa әsasәn beynәlxalq sәviyyәdә gedәn proseslәrin coğrafi dәyişikliklәrinin vә tәbii hadisәlәrin tәsir
amillәri toplanmışdır ki, bunlar ölkәnin investisiya mühitinә dolayısı ilә dә olsa, tәsir edir; konfliktlәr
(әsasәn müharibәlәr, ölkәlәrarası ziddiyyәtlәr vә s.); iqtisadi böhranlar (dünya bazarında müxtәlif növ
resursların qiymәtlәrinin qalxıbdüşmәsi); tәbii fәlakәtlәr vә coğrafi dәyişikliklәr;
aparılan iqtisadi islahatların sәviyyәsi; vergi, gömrük vә digәr güzәştlәrin tәtbiqi vә ya onların lәğvi
inflyasiya sәviyyәsi; kreditin qiymәti (verilmә müddәti, faizi); iş qüvvәsinin qiymәti vә әmәk
resurslarından istifadә qaydaları, daxili bazarın sәviyyәsi;
ölkә әhalisinin xarici kapitala vә şәxsi mülkiyyәtә münasibәt, әhalinin sosial tәminatının sәviyyәsi; işçi
qüvvәsinin tәşkilatçılıq qabiliyyәti, elmiixtisas sәviyyәsi; ölkәdә baş verәn mәdәni dәyişikliklәr;

391 İnvestisiya iqliminә birbaşa vә dolayısı ilә tәsir edәn qlobal amil hansıdı?

•

işçi qüvvәsinin tәşkilatçılıq qabiliyyәti, elmiixtisas sәviyyәsi; ölkәdә baş verәn mәdәni dәyişikliklәr;
dövlәt investisiya siyasәti; beynәlxalq müqavilәlәrin, sövdәlәşmә vә razılaşmaların yerinә yetirilmәsi;
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilә sәviyyәsi; dövlәt icra aparatının fәaliyyәtinin sәmәrәlik dәrәcәsi;
bu qrupa әsasәn beynәlxalq sәviyyәdә gedәn proseslәrin coğrafi dәyişikliklәrinin vә tәbii hadisәlәrin tәsir
amillәri toplanmışdır ki, bunlar ölkәnin investisiya mühitinә dolayısı ilә dә olsa, tәsir edir; konfliktlәr
(әsasәn müharibәlәr, ölkәlәrarası ziddiyyәtlәr vә s.); iqtisadi böhranlar (dünya bazarında müxtәlif növ
resursların qiymәtlәrinin qalxıbdüşmәsi); tәbii fәlakәtlәr vә coğrafi dәyişikliklәr;
aparılan iqtisadi islahatların sәviyyәsi; vergi, gömrük vә digәr güzәştlәrin tәtbiqi vә ya onların lәğvi
inflyasiya sәviyyәsi; kreditin qiymәti (verilmә müddәti, faizi); iş qüvvәsinin qiymәti vә әmәk
resurslarından istifadә qaydaları, daxili bazarın sәviyyәsi;
ölkә әhalisinin xarici kapitala vә şәxsi mülkiyyәtә münasibәt, әhalinin sosial tәminatının sәviyyәsi; işçi
qüvvәsinin tәşkilatçılıq qabiliyyәti, elmiixtisas sәviyyәsi; ölkәdә baş verәn mәdәni dәyişikliklәr;

392 İnvestisiya iqliminә birbaşa vә dolayısı ilә tәsir edәn sosialmәdәni amil hansıdı?

•

işçi qüvvәsinin tәşkilatçılıq qabiliyyәti, elmiixtisas sәviyyәsi; ölkәdә baş verәn mәdәni dәyişikliklәr;
dövlәt investisiya siyasәti; beynәlxalq müqavilәlәrin, sövdәlәşmә vә razılaşmaların yerinә yetirilmәsi;
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilә sәviyyәsi; dövlәt icra aparatının fәaliyyәtinin sәmәrәlik dәrәcәsi;
ölkә әhalisinin xarici kapitala vә şәxsi mülkiyyәtә münasibәt, әhalinin sosial tәminatının sәviyyәsi; işçi
qüvvәsinin tәşkilatçılıq qabiliyyәti, elmiixtisas sәviyyәsi; ölkәdә baş verәn mәdәni dәyişikliklәr;
aparılan iqtisadi islahatların sәviyyәsi; vergi, gömrük vә digәr güzәştlәrin tәtbiqi vә ya onların lәğvi
inflyasiya sәviyyәsi; kreditin qiymәti (verilmә müddәti, faizi); iş qüvvәsinin qiymәti vә әmәk
resurslarından istifadә qaydaları, daxili bazarın sәviyyәsi;
bu qrupa әsasәn beynәlxalq sәviyyәdә gedәn proseslәrin coğrafi dәyişikliklәrinin vә tәbii hadisәlәrin tәsir
amillәri toplanmışdır ki, bunlar ölkәnin investisiya mühitinә dolayısı ilә dә olsa, tәsir edir; konfliktlәr
(әsasәn müharibәlәr, ölkәlәrarası ziddiyyәtlәr vә s.); iqtisadi böhranlar (dünya bazarında müxtәlif növ
resursların qiymәtlәrinin qalxıbdüşmәsi); tәbii fәlakәtlәr vә coğrafi dәyişikliklәr;

393 İnvestisiya iqliminә tәsir edәn sosial risk nәdi?

•

Bu risk tipi kredit alan şәxslәri üçün aktual olaraq qalır;
Bu risk tipi әsasәn borc kapitalı verilәn tәrәfin sonradan onu ödәmә qabiliyyәtinә әsaslanır. Bu risk
qrupun problemi kredit alan dövlәtlәr vә onların digәr hüquqi şәxslәri üçün aktual olaraq qalır;
Bu risk tipi ölkәdә iqtisadi vәziyyәtә tәsir edә bilәcәk vә xarici kapital itkisinә sәbәb ola bilәcәk sosial
siyasi vәziyyәtin dәyişә bilmәsi baxımından nә dәrәcәdә sabit olduğu anlayışına әsaslanır;
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Bu risk tipi özü dә 2 yerә bölünür: a)xarici ticarәt fәaliyyәti üçün risk (başqa sözlә xarici ticarәt riski).
b)istehsal fәaliyyәti üçün risk (istehsal riski);
Bu risk tipi istehsal fәaliyyәti üçün risk sayılır;

394 İnvestisiya iqliminә tәsir edәn sosial risk nәdi?

•

Bu risk tipi kredit alan şәxslәri üçün aktual olaraq qalır;
Bu risk tipi әsasәn borc kapitalı verilәn tәrәfin sonradan onu ödәmә qabiliyyәtinә әsaslanır. Bu risk
qrupun problemi kredit alan dövlәtlәr vә onların digәr hüquqi şәxslәri üçün aktual olaraq qalır;
Bu risk tipi özü dә 2 yerә bölünür: a)xarici ticarәt fәaliyyәti üçün risk (başqa sözlә xarici ticarәt riski).
b)istehsal fәaliyyәti üçün risk (istehsal riski);
Bu risk tipi ölkәdә iqtisadi vәziyyәtә tәsir edә bilәcәk vә xarici kapital itkisinә sәbәb ola bilәcәk sosial
siyasi vәziyyәtin dәyişә bilmәsi baxımından nә dәrәcәdә sabit olduğu anlayışına әsaslanır;
Bu risk tipi istehsal fәaliyyәti üçün risk sayılır;

395 İnvestisiya iqliminә tәsir edәn әmәliyyat risklәri nәdi?

•

Bu risk tipi kredit alan şәxslәri üçün aktual olaraq qalır
Bu risk tipi ölkәdә iqtisadi vәziyyәtә tәsir edә bilәcәk vә xarici kapital itkisinә sәbәb ola bilәcәk sosial
siyasi vәziyyәtin dәyişә bilmәsi baxımından nә dәrәcәdә sabit olduğu anlayışına әsaslanır;
Bu risk tipi әsasәn borc kapitalı verilәn tәrәfin sonradan onu ödәmә qabiliyyәtinә әsaslanır. Bu risk
qrupun problemi kredit alan dövlәtlәr vә onların digәr hüquqi şәxslәri üçün aktual olaraq qalır;
Bu risk tipi özü dә 2 yerә bölünür: a)xarici ticarәt fәaliyyәti üçün risk (başqa sözlә xarici ticarәt riski).
b)istehsal fәaliyyәti üçün risk (istehsal riski);
Bu risk tipi istehsal fәaliyyәti üçün risk sayılır;

396 İnvestorların hüquqları hansı üsullarla müdafiә olunur?

•

burda düz cavab yoxdur
intizam, maddi, mülki, cinayәt prosessual vә mülki prosessual
intizam, maddi, mülki, inzibati vә cinayәt
intizam, mülki, inzibati vә әmәk
intizam, maddi, mülki, inzibati vә konstitusiya

397 Faiz dәrәcәsinin gәlirә nisbәtәn az olması nәyi göstәrir

•

Beynәlxalq bankların fәaliyyәti zәiflәyir.
Kredit alınmalarına stimul yaradır.
Kreditin faizinin yüksәldilmәsinә sәbәb olur.
Bankların kredit vermәsinә mane olur
Xarici bankların fәaliyyәti güclәnir.

398 İnvestisiya multipikatoru nәdir.

•

Investisiya qoyuluşlarının dünya iqtisadiyyatındakı yerini vә rolunu müәyyәnlәşdirir.
Investisiya qoyuluşlarının artımı ilә ÜDMun artımı arasındakı әlaqәni xarakterizә edir.
Investisiya qoyuluşlarına qoyulan vәsaitin miqdarını göstәrir
Investisiya qoyuluşlarına qoyulan vәsaitin artım surәtini xarakterizә edir.
Investisiya qoyuluşlarının fәrqli xüsusiyyәtlәrini xarakterizә edir.

399 Keçid dövrünün üçünçü qanunauyğunluğu nәdir.

•

Transformasional inkişaf
Transformasional tәnәzzül
Transformasional infilyasiya
Transformasional qayıdış
Transformasional zәiflik
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400 Transformasional tәnәzzül terminini iqtisad elminә kimi gәtirib

•

Alman alimi Osvold Spinqler
Macar alimi Yanoş Kornai
Albert Kongel
Macar alimi Tixer Urari
Keyns

401 İqtisadi әdәbiyyatlarda teztez rast gәlinәn investisiya multipikatoru anlayışı nә demәkdir ?

•

İnvestisiya qoyuluşlarının ÜDMun artımından daha artıq olmasını göstәrir.
İnvestisiya qoyuluşlarının artımı ilә ÜDMun artımı arasındakı әlaqәni xarakterizә edir.
ÜDMun artım tempini xarakterizә edir.
İnvestisiya qoyuluşlarının artımının göstәricisidir.
Daxili bazarla xarici bazar arasındakı qarşılıqlı münasibәtlәri әks etdirir

402 İnvestisiya qoyuluşlarının reallaşdırılması prosesindәki hansı mәrhәlәlәr faza kimi fәrqlәndirilir

•

Investisiya qabağı faza,investisiya fazası,istismar fazası,investisiyanın son fazası.
İnvestisiya qabağı faza, investisiya fazası, istismar fazası.
İnvestisiya qabağı faza, istismar fazası, investisiyanın son fazası.
İnvestisiya fazası, ilkin faza, yekun faza.
nvestisiyafazası,istismar fazası,yekun faza.

403 Nәyә әsasәn şirkәtlәrin investisiya fәaliyyәti haqda hökm yürütmәk olar.

•

Bütün cavablar doğrudur.
Kapital qoyuluşlarının dinamikasına görә.
Şirkәtin şәxsi nüfuzuna görә.
Şirkәtin mәxsus olduğu ölkәnin dünya miqyasındakı yerinә görә.
Şirkәtin investisiya fәaliyyәti yoxdur.

404 Keyns nәzәriyyәsindә multiplikator effekti nәdir?

•

Keyns qeyd edirdi ki, iqtisadi inkişafın artım tempi sürәtlәndikcә investisiyaların azalması baş verir.
O investisiya qoyuluşu ilә milli gәlir arasında asılılığı aşkar etmiş vә onu “multiplikator effekti”
adlandırmışdır.
Keyns nәzәriyyәsindә multiplikator effekti” yoxdur.
O investisiya artımının milli gәlirdәn asılılığına әsaslanır.
Keyns iddia edirdi ki, iqtisadi inkişafın artım tempi azaldıqca investisiyaların azalması baş verir.

405 İnvestorlar adәtәn hansı ölkәlәrdә işlәyir

•

Özlәri harada istәsәlәr.
Siyasi vә iqtisadi sabitlik olan ölkәlәrdә.
Müharibә şәraitindә olan ölkәlәrdә
Asılı ölkәlәrdә.
Hansı ölkә istәsә orada.

406 Keynsin ardıcılları onun multiplikator effekti konsepsiyasına necә yanaşdılar?

•

Bu konsepsiya üçün dövlәtdәn külli miqdarda vәsait tәlәb etdilәr.
Onun müddәalarını vә tövsiyyәlәrini tamamlayıb kokretlәşdirdilәr.
Onun bu konsepsiyasını lazımsız hesab etdilәr.
Bir sıra nöqsanlarını aşkarladılar.
Ümumiyyәtlә Keynsin ardıcılları olmayıb.
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407 İnvestisiyalara meyil nә vaxt artır?

•

Bütün cavablar doğrudur.
Faiz dәrәcәlәrinin aşağı sәviyyәsindә.
Faiz dәrәcәlәrinin yüksәk sәviyyәsindә.
Investisiyalara meyl hәmişә güclü olur.
Investisiyalara heç vaxt meyl olmur.

408 İnvestisiyalara meyil nә zaman azalır?

•

Bu asılıdır investorların fәaliyyәtindәn
Faiz dәrәcәsi investisiyadan әldә olunan gәlirin sәviyyәsini ötdükcә, investisiyalara meyl azalır.
Faiz dәrәcәsi investisiyadan әldә olunan gәlirin sәviyyәsindәn az olduqca,investisiyalara meyl azalır.
Dövlәt yerli investorlara üstünlük vermәlidir.
Dövlәt xarici investorlara üstünlük vermәlidir

409 İnvestisiya qoyuluşlarının cәlb olunmasında tәsirli amillәrdәn sayılan qlobal amillәr nәdir?

•

Iqtisadiyyatın tәnәzzülә uğraması.
bu amillәrә әsasәn beynәlxalq sәviyyәdә gedәn proseslәrin coğrafi dәyişikliklәrin vә tәbii hadisәlәrin
tәsirlәri nәzәrdә tutulur.
Qlobal amillәr investisiya qoyuluşlarına tәsir etmir
Ölkәnin geosiyasi mövqeyi başa düşülür.
Müharibә şәraitindә olması.

410 Dövlәtin investisiya fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün mövcud olan proqramlar nәyә
әsaslanmalıdır?

•

Bu proqramı investorlarla xüsusi mәslәhәtlәşmәdәn sonra әrsiyә gәtirirlәr.
Proqramlar ümumi iqtisadi siyasәtdәn asılı olmaqla,ona uyğun tәrtib olunmalı vә dövlәtin xarici iqtisadi
fәaliyyәtindәki strategiya ilә balanslaşdırılmalıdır.
Bu proqram müstәqil siyasәt hәyata keçirmәlidir.
Bu proqramın ümumi iqtisadi siyasәtdәn heç bir asılılığı olmamalıdır vә dövlәtin xarici iqtisadi
fәaliyyәtindәki strategiyası ilә tәrs mütәnasib olmalıdır.
Ümumiyyәtlә belә bir proqramın mövcudluğuna ehtiyac duyulmur.

411 İnvestisiya iqlimi ilә mühiti arasında hansı fәrqlәr var

•

Bunlar arasında tәrs mütәnasiblik mövcuddur.
Heç bir fәrq yoxdur.
Biri siyasi,digәri isә iqtisadi vәziyyәti nәzәrdә tutur.
Siyasi vәziyyәtdәn asılı olaraq bunlar dәyişir.
Iqlim geosiyasi vәziyyәti,mühit isә coğrafi vәziyyәti nәzәrdә tutur.

412 Post sovet ölkәlәrindә investisiya mühitinin tәşәkülünün әsasını nә qoymuşdur?

•

ABŞın müdaxilәsindәn sonra belә bir mühit formalaşmışdır.
İnzibati amirlik iqtisadi sistemindәn bazar iqtisadiyyatına keçid investisiya mühitinin tәşәkkülünün
әsasını qoymuşdur.
Post sovet respublikalarının müstәqillik әldә etmәsi bu mühitin yaranmasına şәrait yaratmışdır.
Investisiya mühiti sovetlәrin mövcudluğu dövründәn mövcud idi.
Bu mühit qәrbin razılığından sonra bәrqәrar olmuşdur.

413 İnvestisiya fәaliyyәti ilә bağlı hәyata keçirilәn dövlәt tәdbirllәri necә xarakterizә olunur?
Dövlәtin iqtisadi qanunlar toplusu kimi xarakterizә olunur.

•
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•

Dövlәtin investisiya siyasәti kimi xarakterizә olunur.
Dövlәtin xarici siyasәt fәaliyyәt kimi xarakterizә olunur.
Dövlәtin investisiya fondu kimi xarakterizә olunur.
Dövlәt bu sahәdә siyasәt yürütmür.

414 Struktur böhranlarının tsiklik böhranlarından әsas fәrqi?

•

Struktur böhranların aradan qaldırılması dövlәt tәrәfindәn,tsiklik böhranların aradan qaldırılması isә әhali
tәrәfindәn hәyata keçirilir.
Struktur böhranları tsiklik böhranlardan fәrqli olaraq uzun dövrü әhatә edir vә kifayәt qәdәr konkret
sәbәblәri mәlum olur
Struktur böhranları ilә tsiklik böhranların elә dә әhәmiyyәtli fәrqi yoxdur.
Tsiklik böhranları yalnız keçid dövründә deyil,digәr zamanlarda da baş verә bilәr
Struktur böhranları yalnız keçid dövründә deyil,digәr zamanlarda da baş verә bilәr.

415 İnvestisiya monitorinqinin milli sisteminin yaradılması.....

•

Investisiya monitorinqinin milli sisteminin yaradılması mümkün deyil.
әlverişli investisiya mühitinin tәminatında az rol oynamır.
әlverişli investisiya mühitinin tәminatında heç bir rol oynamır.
әlverişsiz investisiya mühitinin tәminatına zәmin yaradır.
Hәm köhnәlmiş kapitalı,hәm dә real kapitalı artırmaq üçün şәrait yaradır.

416 Investisiyanın faydalılığı nәyә görә dәyişir.?

•

Geosiyasi vәziyyәtә.
Zamana.
Pula.
Tәbii ehtiyatlara.
Dövlәt başçısının dәyişmәsinә.

417 Özәllәşdirmәnin investisiya mühitinә tәsiri?

•

Bu dövlәt başçısının sәlahiyyәti çәrçivәsindә reallaşa bilәn bir mәsәlәdir.
Keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәrdә investisiya mühitinә hәlledici dәrәcәdә tәsir edәn amillәrdәn biri
özәllәşdirmәdir.
Heç bir ölkәdә özәllәşdirmә investisiya mühitinә tәsir göstәrmir.
Infilyasiyanın tuğyan etdiyi ölkәlәrdә özәllәşdirmә investisiya mühitinә tәsir göstәrir.
Özәllәşdirmәnin investisiya mühitinә tәsir göstәrmәsi birbaşa investorların sәlahiyyәtindә olan mәsәlәdir.

418 Dövlәtin investisiya siyasәtinin başlıca vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

Investorların vәziyyәtini yaxşılaşdırmaqdan ibarәtdir.
Başlıca olaraq investisiya mühitinin әlverişli hala gәtirib çıxarılmasından ibarәtdir.
Dövlәtin bu sahәdә heç bir siyasәti yoxdur.
Dövlәtin büdcәsini zәnginlәşdirmәkdәn ibarәtdir.
Ölkәdәki investisiyanın qarşısını almaqdan ibarәtdir.

419 Dövlәtin hәyata keçirdiyi investisiya siyasәti nәyin әsasında müәyyәn edilir?

•

Dövlәtin coğrafi durumu әsasında
Iqtisadi siyasәt әsasında müәyyәn edilir.
Sosial siyasәt әsasında müәyyәn edilir.
Dövlәtin xarici siyasәti әsasında.
Investorların hüquq vә vәzifәlәri әsasında
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420 ARnın investisiya fәaliyyәtinin dövlәt tәnzimlәnmәsindә başlıca mәqsәd nәdir?

•

Infilyasiyanın qarşısını almaq üçün şәrait yaratmaqdan ibarәtdir.
Vahid iqtisadi,elmitexniki vә sosial siyasәtin yeridilmәsindәn ibarәtdir.
Qonşu dövlәtlәrlә münasibәtin tәnzimlәnmәsindәn ibarәtdir.
Ölkәnin nüfuzunu artırmaqdan ibarәtdir
O qәdәr dә önәmli rol oynamır.

421 Müasir dövrdә Azәrbaycanda hәyata keçirilәn investisiya siyasәtinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Müasir dövrdә Azәrbaycanda investisiya siyasәti sahәsindә elә bir mühüm siyasәt hәyata keçirilmir.
Dövlәt sәrmayәlәrinin әsasәn infrastruktur obyektlәrinә yönәldilmәsindәn,investisiya layihәlәrinin özәl
qurumların,xüsusilә xarici investorların hesabına hәyata keçirilmәsindәn ibarәtdir.
Dövlәt sәrmayәlәrinin infrastruktur obyektlәrindәn uzaqlaşdırılmasından,dövlәtin investorlardan yüksәk
faiz tәlәb etmәsindәn ibarәtdir.
Investisiya layihәlәrinin ancaq xarici investorların hesabına hәyata keçirilmәsindәn ibarәtdir.
Investisiya layihәlәrinin ancaq özәl qurumların hesabına hәyata keçirilmәsindәn ibarәtdir

422 Azәrbaycan investisiya şirkәti nin әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir

•

Şirkәtin әsas vәzifәsi iqtisadi inkişaf nazirliyinin göstәrişlәri әsasında müәyyәn olunur.
Ölkә iqtisadiyyatının qeyrineft sektorunda fәaliyyәt göstәrәn kommersiya tәşkilatlarında iştirak payı vә
sәhm almaqla,onların maddi vә texnoloji bazasının yenilәşdirilmәsinә müddәtli investisiya qoyur.
Ölkә iqtisadiyyatının neft sektorunda fәaliyyәt göstәrәn kommersiya tәşkilatlarında iştirak,onların maddi
vә texnoloji bazasının yenilәşdirilmәsinә müddәtli investisiya qoyur.
Ölkә iqtisadiyyatının qeyrineft sektorunda fәaliyyәt göstәrәn kommersiya tәşkilatlarının beynәlxalq
arenada bәrqәrar olması üçün müddәtsiz investisiyalar qoyur.
Şirkәtin әsas vәzifә vә sәlahiyyәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi Prezidentin şәxsi göstәrişlәri әsasında
müәyyәn olunur.

423 Hansı investisiya layihәlәri ekspertizadan keçir.

•

Ancaq yerli investisiya layihәlәri mülkiyyәt formasından asılı olaraq onların tәsdiq olunmasınadәk
ekspertizadan keçmәlidir.
Bütün investisiya layihәlәri mülkiyyәt formasından vә maliyyәlәşmә mәnbәyindәn aslı olmayaraq onların
tәsdiq olunmasınadәk ekspertizadan keçmәlidir.
Ancaq xarici investisiya layihәlәri mülkiyyәt formasından asılı olaraq onların tәsdiq olunmasınadәk
ekspertizadan keçmәlidir.
Ancaq yerli investisiya layihәlәri maliyyәlәşmә mәnbәyindәn asılı olmayaraq onların tәsdiq
olunmasınadәk ekspertizadan keçmәlidir
Ancaq xarici investisiya layihәlәri mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq onların tәsdiq olunmasınadәk
ekspertizadan keçmәlidir.

424 Az rentbelli lakin strateji cәhәtdәn önәmli sahәlәr hansılar hesab olunur

•

Az rentabelli sahәlәrin heç biri strateji cәhәtdәn önәmli hesab oluna bilmәz.
sosial proqramları,o cümlәdәn sәhiyyә,tәhsil,mәdәniyyәt,tәbiәtin mühafizәsi ilә bağlı proqramları vә s.
göstәrilә bilәr.
әtraf rayonlarda yerlәşәn sahәlәr
tikinti sektoru
xarici investorlar üçün qapalı elan olunan sahәlәr.

425 dövlәt qayğısına vә investisiya layihәlәrinin reallaşdırılmasına ehtiyac olan sahәlәri,prioritet
istiqamәtlәri kim müәyyәnlәşdirir.

•

Xarici investorlar tәrәfindәn müәyyәn edilir.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi müәyyәn edir vә büdcә hesabına müәyyәnlәşdirilir
Vergilәr Nazirliyi müәyyәn edir vә büdcә hesabına maliyyәlәşdirilir.
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Prezident özu müәyyәn edir.
Yerli investorlar tәrәfindәn müәyyәn edilir.

426 investisiya siysәtindә dövlәtin marağı öz әksini nәdә tapır

•

heç biri
Maraq öz әksini ölkә iqtisadiyyatının inkişaf etdirilmәsindә tapır.
Maraq öz әksini ölkәyә çoxlu sayda xarici investorların cәlb olunmasında tapır
Maraq öz әksini infilyasiyanın qarşısının alınmasında görür.
Maraq öz әksini yerli investorların sayının xarici investorların sayından çox olmasından görür.

427 İnvestisiya siyasәtindә dövlәtin mәqsәdlәri hansılar ola bilәr.

•

Iqtisadi tәminat vә gәlirlәrin әdalәtli bölgüsü.
Bütün variantlar doğrudur.
Iqtisadi inkişaf,tam mәşğulluq
Iqtisadi sәmәrәlilik,sabit qiymәtlәr
Iqtisadi azadlıq,ticarәt balansı

428 investisiya siyasәtini yürütmәk üçün dövlәtin nәyi olmalıdır

•

Yaxşı stradegiyası olmalıdır.
Investisiya proqramı vә bu proqramı hәyata keçirmәk üçün seçilmiş strategiyası olmalıdır.
Çoxlu pul ehtiyatı olmalıdır
Çoxlu qızıl ehtiyatı olmalıdır.
Xarici investorları ölkәyә cәlb etmәk üçün maraq dairәsi olmalıdır.

429 Strateji investora................

•

Fiziki şәxslәr.
Bazara çıxan korporasiyalar.
Dövlәtdәn asılı olan investorlar
Yerli investorlar.
Hüquqi şәxslәr

430 Strateji investor hәmişә çalışır ki,........

•

Yeniyeni layihәlәr irәli sürsün.
Müәssisәnin nәzarәt sәhm paketini alsın.
Xarici investorla әlaqә yaratsın
Ölkәdә mövcud olan infilyasiyaya tәsir göstәrsin.
Işsizliyin aradan qaldırılmasına kömәk göstәrsin.

431 İnvestisiya – kapitalın yaranması vә gәlәcәkdә gözlәnilәn istehlakın genişlәndirilmәsi
naminә,hazırda gәlirin cari isthlaka xәrclәnmәsindәn imtina etmәk demәkdir . Hansı iqtisadçının
fikridir?

•

K.Marks
A.Smit
P.Stivelson
S.M.Keyns
D.Rivardi

432 İnvestisiya – firma tәrәfindәn kapital ehtiyatını artırılmasına avadanlığın alınmasına, bina vә
qurğuların tikilmәsinә sәrf olunan vәsaitdir hansı iqtisadçının fikridir?

•
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•

S.M.Keyns
P.Savelson
A.Smit
D.Rivardi
K.Marks

433 İnvestisiya fәaliyyәtinin subyekti kimi kimlәr çıxış edә bilәr:

•

sifarişçilәr
xarici ölkә vәtәndaşları
investisiya kompaniyaları
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
podratçılar

434 İqtisadi xarakterinә görә investisiyalar neçә fәrqlәnir?

•

maliyyә, dolayı, birbaşa
birbaşa, dolayı, portfel
real, maliyyә, intellektual
real, birbaşa, dolayı.
portfel maliyyә, intellektual

435 İnvestisiya fәaliyyәti deyәrkәn nә başa düşülür?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
konversiya
idarәetmә
sosial proseslәr
elmi tәdqiqatlar

436 Yeniliyin tәtbiqi nәticәsindә rәqabәtüstünlüyünü tәmin edәn hansı innovasiyalara aiddir

•

sosial strukturun yaranması
bazis
reaktiv
yanlış
strateji

437 Strateji innovasiyanı tәtbiq etdiyi rәqiblәrinә çatmaq mәqsәdilә hәyata keçirilәn innovasiyalar
hansılardır?

•

yeni texnologiyalar.
yanlış
bazis
reaktiv
yeni әmtәә vә xidmәt

438 Sәmәrә vermәdәn vә ya mәnfi effekt verәn köhnәlmәş texnika vә texnoloqiyanın
yaxşılaşdırılmasına yönәldilәn investisiyalar hansı inovasiya növünә aiddir?

•

yaxşılaşdırılan innovasiyalar
bazis innovasiyalar
tәkmillәşdirilәn innovasiya
sәmәrә vermәyәn innovasiyalar
yanlış innovasiyalar
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439 Dövlәtin kapital qoyuluşu sәviyyәsi az, xüsusi kapital qoyuluşları sәviyyәsi çox olan siyasәti
hansı investisiya siyasәtidir?

•

formalaşdırılmış
idarәetmә
mәrkәzlәşdirilmiş
liberal
qeyri formalaşdırılmış

440 Birbaşa vә inzibati üsuldan istifadә olunan investisiya siyasәti hansıdır?

•

hüquqi bazası
qeyriformallaşdrılmış
formallaşdırılmamış
liberal
mәrkәzlәşdirilmiş

441 İnvestisiya dedikdә nә başa düşülür?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
әsaslı pul vәsaiti
mәqsәdli bank әmanәtlәri
qiymәtli kağızlar
intellektual sәrvәtlәr

442 19601970 ci illәrdә Hindistanda hansı siyasәt aparılırdı ?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
ixrac әvәzolunma vә strateji sahәlәrin millilәşdirilmәsi
xarici ticarәtin liberallaşması
kapital bazarının liberalaşması
heç biri

443 Cәnubi Koreyda hansı mәrkәzlәşdirilmiş planlaşdırılma tәtbiq edilirdi ?

•

2 müddәtli planlar
Qısa müddәtli planlar
2 müddәtli planlar, uzun müddәtli planlar,mәqsәdli proqramlar
Uzun müddәtli planlar
Mәqsәdli proqramlar

444 Çindә ikinci mәrhәlәdә nә nәzәrdә tutulmuşdu ?

•

İqtisadiyatda struktur dәyişikliklәr proqramının qәbul edilmәsi
Mәcmu milli mәhsulun 3 dәfә artırılması
Xarici ticarәtin liberallaşması
Kapital bazarının liberalaşması
Strateji sahәlәrin millilәşdirilmәsi

445 Avropa ölkәlәrinin investisiya strategiyası әsaslanır?

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Yüksәk kapital qoyuluşları
Yüksәk kapital qoyuluşları
Dövlәtin sosial xәrclәrinә
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Digәr ümumi xәrclәrә

446 Avropa ölkәlәrinin iqtisadiyyatı necә adlanır?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
sosial istiqamәtlәnmiş iqtisadiyyat
siyasi istiqamәtlәnmiş iqtisadiyyat
ictimai istiqamәtlәnmiş iqtisadiyyat
heç biri

447 Finlandiyada rәqabәt qabiliyyәtli postindustrial iqtisadiyyatın uğurla yaradılmasının әsas amillәri
nәdir?

•

inflyasiyanın aşağı olması
onun bürokratiyasının aşağı sәviyyәdә korrupsiyaya uğraması
insan kapitalının ümumi sәviyyәsinin yüksәk olamsı
onun bürokratiyasının aşağı sәviyyәdә korrupsiyaya uğraması,insan kapitalının ümumi sәviyyәsinin
yüksәk olamsı
vergi sistemindә uğurlu siyasәt

448 Çebullar:

•

bir ailә klanın nәzarәti altında olan 12 qeyri müstәqil hüquqi firma
bir ailә klanın nәzarәti altında olan 2030 müstәqil hüquqi firmadan ibarәt olan konqlomeratlardır
bir neçә ailә klanın nәzarәti altında olan 2030 müstәqil hüquqi firmadan ibarәt olan konqlomeratlardır
bir ailә klanın nәzarәti altında olan 12 müstәqil hüquqi firma
bir ailә klanın nәzarәti altında olan 2030 qeyri müstәqil hüquqi firmadan ibarәt olan konqlomeratlardır

449 Çindә ikinci mәrhәlәnin nәticәsi necә oldu?

•

ÜDMnin hәcmi әvvәlki illәrә nisbәtәn azalmışdır
Heç bir dәyişiklik olmadı
İslahatlar başlayandan 2000ci ilә qәdәr ÜDM 6 dәfә artmışdır
İslahatlar başlayandan ÜDM 5 dәfә azalmışdır
Dövlәt büdcәsindә ciddi kәsir yaranmışdır

450 Irlandiyanın Avropa İqtisadi Cәmiyyәtinә mәxsusluğu nә ilә әlaqәdardır?

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Avropa bazarına daxil olmaq üçün ticari vә digәr manelәri aradan qaldırmış
AŞ fondlarından plkәnin subsidiyalaşma miqyasını әhәmiyyәtli dәrәcәdә artırmış
Rәqabәti artıraraq sәmәrәliliyin artırılmasına stimul yaratmış
Heç biri

451 Aşağıdakılardan hansı adambaşına düşәn ÜDM üzrә dünyanın qabaqcıl ölkәlәrinә yaxınlaşmağı
mәqsәd qoyan ölkәlәrә aiddir?

•

Misir, Fransa,İtaliya
Fransa , Tyvan ,Çin,
CAR ,Misir,Çili
Tayvan,Braziliya,Meksika,Çin
İtaliya,ABŞ,İspaniya

452 Sәrqi Asiya ölkәlәrinin keçdiyi inkişaf yolu necә adlanır?
heç biri
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•

Asiya inkişaf yolu
Şәrqi Asiya inkişaf yolu
OPEK inkişaf yolu
Avropa İttifaqı inkişaf yolu

453 İnkişaf edәn ölkәlәr qarşısında hansı mәqsәdlәr durur?

•

Siyasi vә sosial sabitlik
ÜDM ә nisbәtәn yüksәk investisiyalar
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Bazar iqtisadiyyatında islahatlar keçirmәyә ,onu inkiçaf etmәyә qadir olan güclü hakimiyyәtin reallaşması
Heç biri

454 1956 1961 –ci illәrdә Hindistanda prioritet sahılır hansılar idi ?

•

kompuyter texnologiyaları
ağır sәnaye sahәsi
yeyinti sәnayesi
yüngül sәaye
kәnd tәsәrrüfatı

455 Elmitexniki xidmәtlәrә nә daxildir ?

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Muzeyvә botanik bağlar
Sosialiqtisadi proseslәrә dair göstәricilәrin toplanması
Sınaq, standartlaşma, metrologiya, keyfiyyәtә nәzarәt
Patentlisenziya fәaliyyәti

456 İqtisadiyyatın innovasiya yönümli olması nә ilә xarakterizә olunur?

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
İqtisadi sәrbәstlik sәviyyәsi
Tәhsil vә elmin yüksәk inkişaf sәviyyәsi
Yeni bazarların yaradılması
İnnovasiyalı tәklifin çox olması]

457 İqtisadiyyatın innovasiya yönümli olması nә ilә xarakterizә olunur?

•

İnsan kapitalının yüksәk keyfiyyәti
Bazarların müxtәlifliyi prinsipi
Hәyat keyfiyyәtinin yüksәk sәviyyәsi
Rәqabәt vә innovasiyalı mәhsula yüksәk tәlәbin olması
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

458 YUNESKOnun tәsnifatına görә elmitexniki fәaliyyәt hansı tәrkib hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

Heç biri]
Elmitexniki tәhsil vә kadr hazırlığına ixtisaslaşdırılmış ali tәhsilin bütün sәviyyәlәrini әhatә edir
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Elmitexniki vә tәcrübikonstruktor işlәri
Elmitexniki xidmәtlәr

459 Elmitexniki vә tәcrübikonstruktor işlәrinә hansı proseslәr daxildir?
Heç biri
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•

tәtbiqi tәdqiqatlar
klәrin işlәnib hazırlanması
fundamental tәdqiqatları
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

460 Elmitexniki xidmәtlәrә nә daxildir ?

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Elmitexniki sahәdә informasiya fәaliyyәti
Elmitexniki әdәbiyyatın tәrcümәsi, nәşri
Geoloji, topoqrafik, meteoroloji
Faydalı qazıntıların kәşfiyyatI

461 Elmi texniki siyasәti sahәsindә dövlәtin әsas vәzifәlәri hansılardır?

•

Heç biri
Elm vә texnikanın inkişaf prioritetlәrin müәyyәn edilmәsi
İntellektual mülkiyyәtin müdafiәsi
Elm vә istehsal arasında inteqrasiya
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

462 Elmi texniki siyasәti sahәsindә dövlәtin әsas vәzifәlәri hansılardır?

•

Elmi müәssisәlәr sisteminin formalaşması
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Elmi müәssisәlәr sisteminin koordinasiyası
Dövlәtin mәqsәdli layihә vә proqramlarının işlәnib hazırlanması
Dövlәtin mәqsәdli layihә vә proqramlarının reallaşması

463 Milli innovasiya sisteminin infrastruktur әsasını nә tәşkil edir?

•

Mütәxәssislәrin hazırlanması mәrkәzlәri
İnnovasiyatexnoloji mәrkәzlәr
Elmitәdqiqat vә tәcrübikonstruktor işlәrinә dәstәk fondları
İlkin vә vençur maliyyәlәşdirmә fondları,
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

464 İnnovasiya infrastrukturunun hansı tәrkib hissәlәri var?

•

Maliyyә institutları
Hüquqi infrastruktur
Yeniliklәrin patentlәşmәsi, marketinq tәdqiqatların aparılmasında tәlәb olunan informasiya ilә tәmin
olunmasına yönәlib
İxtisaslandırılmış innovasiya mәrkәzlәri
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

465 Şәrti olaraq texnoparkları hansı modeldә birlәşdirmәk olar?

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Amerikan
Yapon
Qarışıq
heç biri

466 Bütün texnopolislәr hansı meyarlara cavab vermәlidirlәr?
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•

Rahat yaşayış üçün mәdәni vә rekreasiya infrastrukturun olması zәruridir
Texnopolislәr yaxında ki, iri şәhәrlәrdәn 30 dәqiqәdәn uzaq olmayan mәsafәdә yerlәşmәlidir
Sahәsi 500 kv.m. artıq olmamalıdır;
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Gözәl mәnzәrәli yerdә yerlәşmәli

467 İnnovasiyanın Yapon modelinә xarakterikdir?

•

meqapolislәri nәzәrdә tutur
amerikan modeli ilә eynidir
texnopolis”i nәzәrdә tutur
aqlomerasiyaları nәzәrdә tutur
heç biri

468 Milli innovasiya sistemi nәdir?

•

İnvestisiya bazarının hәcminin öyrәnilmәsi
İnvestisiya proseslәrini hәyata keçirәn şәrait
Investisiya iqliminin qiymәtlәndirilmәsi
İnvestorların maraqlarının müdafiәsi
Fәaliyyәti innovasiyaların hәyata keçirilmәsi vә dәstәklәnmәsinә yönәlәn subyekt vә institutların
mәcmusudur

469 İnvestisiya inkişaf modellәrinә aiddir?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
xusüsi investisiyaların vergi vasitәsi ilә stimullaşdırılması
xüsusi layihәlәrin dövlәt tәrәfindәn maliyyәlәşdirilmәsi
xüsusi investorların fәaliyyәtinin razılaşdırılması vә nöqsanlar koordinasiya olunması
hec biri

470 Amerikan modelinә aiddir?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
xusüsi investisiyaların vergi vasitәsi ilә stimullaşdırılması
xüsusi layihәlәrin dövlәt tәrәfindәn maliyyәlәşdirilmәsi
xüsusi investorların fәaliyyәtinin razılaşdırılması vә nöqsanlar koordinasiya
hec biri

471 Yapon modelinә aiddir?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
xusüsi investisiyaların vergi vasitәsi ilә stimullaşdırılması
xüsusi layihәlәrin dövlәt tәrәfindәn maliyyәlәşdirilmәsi
xüsusi investorların fәaliyyәtinin razılaşdırılması vә nöqsanlar koordinasiya
hec biri

472 Tayvan modelinә aiddir?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
xusüsi investisiyaların vergi vasitәsi ilә stimullaşdırılması
xüsusi layihәlәrin dövlәt tәrәfindәn maliyyәlәşdirilmәsi
xüsusi investorların fәaliyyәtinin razılaşdırılması vә nöqsanlar koordinasiya olunması
hec biri

473 İnvestisiya strategiyasında edilәn dәyişikliklәr.
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•

Investisiya layihәsinin mәzmunundan asılı olaraq tәsir göstәrir
Investisiya prosesinә birbaşa tәsir göstәrir.
Investisiya prosesinә dolayısı ilә tәsir göstәrir.
Investisiya prosesinә heç bir tәsir göstәrmir.
Investorun şәxsi qәrarından asılı olaraq tәsir göstәrir.

474 İnvestisiya fәaliyyәti ilә bağlı dövlәt siyasәtinin hansı istiqamәtlәrini göstәrmәk olar.

•

Investisiya fәaliyyәti ilә bağlı dövlәt siyasәti ancaq inkişaf etmiş qәrb ölkәlәrinә mәxsusdur.
Iki istiqamәtini göstәrmәk olar. • investisiya fәaliyyәtinin sәrbәstlәşdirilmәsi yәni ayrıayrı subyektlәrә
Investisiya layihәlәrini maliyyәlәşdirmәkdә sәrbәstliyin verilmәsi • mәrkәzlәşdirilmiş investisiya
fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi.
Iki istiqamәtini göstәrmәk olar. • investisiya fәaliyyәtinin mәhdudlaşdırılması yәni hәr kәsin investisiya
fәaliyyәti ilә mәşğul olmaması • mәrkәzlәşdirilmiş investisiya fәaliyyәtinin aradan qaldırılması
Dövlәt bu sahәdә heç bir siyasәt yeritmir
Müharibә şәraitindә olan ölkәlәrdә dövlәtin bu cür siyasәtә ehtiyacı yoxdur

475 İnvestorlar investisiya prosesinә başlamazdan әvvәl müәyyәn mәqsәdә çatmaq üçün nә iş
görürlәr?

•

Birbirlәri arasında sövdәlәşmәlәr bağlayırlar.
Qarşısına qoyduğu müәyyәn mәqsәdә çatmaq üçün öz fәaliyyәt strategiyalarını seçirlәr
Qarşısına qoyduğu müәyyәn mәqsәdә çatmaq üçün mövcud pul ehtiyatlarını nәzәrdәn keçirirlәr.
Qarşısına qoyduğu müәyyәn mәqsәdә çatmaq üçün özlәrinә arxa axtarırlar.
Qarşısına qodruğu müәyyәn mәqsәdә çatmaq üçün dövlәt başçısı ilә görüşürlәr.

476 Müәyyәn olunmuş investisiya strategiyası sonradan nәyә çevrilir

•

Investorun bir daha bu işlә mәşğul olmamasına şәrait yaradır.
Investorun sonrakı fәaliyyәtindә investisiya strukturunun birbaşa tәyinatçısına çevrilir.
Investorun sonrakı fәaliyyәtindә ona külli miqdarda pul gәtirir
Investorun şәxsi nüfuzunun artmasına imkanlar yaradır.
Investorun yeni layihәlәrdә iştirakını şәrait yaradır.

477 Mümkün olan investisiya strategiyaları neçә qrupa bölünür

•

Bütün variantlar doğrudur.
2
3
Heç bir qrupa bölünmür.
Say mәhdudiyyәti yoxdur.

478 İnvestisiya strategiyaları hansılardır.

•

Uzunmüddәtli vә müddәtsiz investisiya strategiyası.
Aktiv investisiya strategiyası,passiv investisiya strategiyası.
Aktiv investisiya strategiyası.
Passiv investisiya strategiyası
Dönәmli vә dönәmsiz investisiya strategiyası .

479 Aktiv investisiya strategiyası dedikdә nә başa düşürük?

•

Köhnәlmiş istehsal vasitәlәrinin tәtbiqi investisiya strategiyasının әn ümdә göstәricisidir.
Bu yeni istehsal vasitәlәrinin tәtbiqi,tәlәbatı çox olan mәhsulların istehsalının yaradılması vә müәssisәnin
rәqabәt fәaliyyәtinin güclәndirilmәsi mәqsәdini daşıyan strategiyadır.
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Bu köhnәlmiş istehsal vasitәlәrinin tәtbiqi,uzun müddәt yaddan çıxmış mәhsulların istehsalının
yaradılması vә müәssisәnin rәqabәt fәaliyyәtinin bir mәqsәdә yönәlmәsinin tәmin edәn strategiyadır.
ümumi göstәricilәrin aşağı düşmәsi,sabit saxlanması üçün köhnә texnologiyaların dәyişdirilmәsi,işçi
heyәtinin tәlimi vә ya tәrkibinin yenilәşdirilmәsi istiqamәtindә aparılan investisiya strategiyasıdır.
ümumi göstәricilәrin stabil sәviyyәdә qalması,aktiv investisiya strategiyasının әn ümdә göstәricisidir.

480 Passiv investisiya strategiyası dedidkdә nә başa düşürük?

•

Yeni istehsal vasitәlәrinin tәtbiqi üçün yerli investorlarla xarici investorlar arasında mübadilә
aparılmasıdır.
ümumi göstәricilәrin aşağı düşmәsi,sabit saxlanması üçün köhnә texnologiyaların dәyişdirilmәsi,işçi
heyәtinin tәlimi vә ya tәrkibinin yenilәşdirilmәsi istiqamәtindә aparılan investisiya strategiyasıdır.
yeni istehsal vasitәlәrinin tәtbiqi,tәlәbatı çox olan mәhsulların istehsalının yaradılması vә müәssisәnin
rәqabәt qabiliyyәtini güclәndirilmәsi mәqsәdini daşıyan strategiyadır.
Ümumiyyәtlә strategiyanın passivi olmur.
Yeni istehsal vasitәlәrinin tәtbiqinin güclәndirilmәsi

481 İnvestisiya strategiyaları investisiya fәaliyyәtinin.........

•

Qanunlar mәsәlәsidir
Yönәldici amilidir.
Üst qurumudur.
Alt qurumudur.
Qanunlar toplusudur.

482 Birbaşa xarici investisiyalar:

•

İlkin qoyulan vәsaitlәrin qorunub saxlanılması
bilavasitә iqtisadiyyatın hansı sahәsinә yönәlir
insan kapitalına qoyulan investisiyalar
portfelin özәyinin idarә olunması
maksimal dәrәcәdә tez olaraq azgәlirli qiymәtli kağızlardan azad olma

483 Birbaşa xarici investisiyalar çox önәmlidir:

•

Zәif inkişaf etmiş dövlәtlәr üçün
İnkişaf etmiş ölkәlәr üçün
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün
Üçüncü dünya dövlәtlәri üçün
Reakrasiya ehtiyaları bol olan dövlәtlәr üçün

484 Birbaşa xarici investisiyaların inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üçün әhәmiyyәti:

•

Daxili investisiyaları mәhdudlaşdırır
Müasir texnika vә texnologiya, sahibkarlıq әnәnәlәri, işgüzar etika vә davranışı idxal olunur ki, bu da
ölkәni zәnginlәşdirir.
Heç bir әhәmiyyәti yoxdur
Ölkәni iqtisadi cәhәtdәn hәmin dövlәtdәn asılı vәziyyәtә salır
Ölkәdә siaysi sabitliyi pozur

485 Azad iqtisadi zonaların hansı növlәri var?

•

Hamısı
Azad ticarәt vә gömrük zonaları
Kompleks azad zonalar, Sәnaye zonaları;
Bank vә sığorta әmәliyyatları üçün güzәştli rejim zonaları;
Texnopolislәr
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486 AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası Proqramının reallaşması nәticәsinә aid deyil:

•

Innovasiya fәaliyyәtininkadr tәminatı güclәndiriәcәk
Innovasiya fәaliyyәti ücün әlverişli iqtisadi,hüquqi vә sosialmәdәni şәrait yaradılacaq
Istehsal sәnayesinin ümumi hәcmindә yeni mәhsulların xüsusi çәkisi artırılacaq
Innovasiya fәaliyyәtinin informasiya tәminatı artırılacaq
Әhalinin әmәk haqqları artırılacaq

487 İnvestisiya resurslarının kәmiyyәt vә keyfiyyәtinin icmal qiymәtlәndirilmәsini ifadә edir:

•

investisiya cәlbediciliyi vә rәqabәtqabilliyyәtliliyinin mәcmusu
investisiya risklәri
investisiya amillәri vә investisiya vasitәlәri
investisiya cәlbediciliyi vә qeyricәlbediciliyi amillәrinin mәcmusu
investisiya vәsaitlәrinin kәmiyyәt ölçüsünün mәcmusu

488 Hansı sәbәbdәn maliyyә vә istehlak potensialları göstәricilәrini qiymәtlәndirmәk mürәkkәbdir?

•

vergi dәrәcәsinin yüksәk olması
bazar konyukturası
qiymәt amili
inflyasiyanın tәsiri
tәnzimlәmә vasitәlәrinin mürәkkәbliyi

489 İstehlak potensialı hәm dә...

•

tәlәb potensilının kәmiyyәti ilә bağlıdır
xәrclәrin cәmidir
istehsal potensialıdır
maddi resursların kәmiyyәti ilә bağlıdır
әmәk resurslarının keyfiyyәti ilә bağlıdır

490 İnvestisiya potensialının region sәviyyәsi nә zaman daha da genişlәnir?

•

regionlar üzrә investisiya cәlbediciliyi artdıqca
investisiya qoyuluşlarının regionlar üzrә hәcmi artdıqca
institusional vә innovasiya potensiallarını qiymәtlәndirdikcә
regionlar üzrә investisiya tәhlili aparıldıqca
institusional idarәetmәdә investisiya cәlbediciliyi artdıqca

491 AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası proqramında nәzәrdә tutulur:

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Innovasiya sahәsindә rәqәbәtin güclәndirilmәsi;
Elmitexniki mәhsullar bazarının yaranması;
MİS tәrkib hissәlәrinin vә institusional strukturlarinın yaradılması;
Iqtisadiyyatın real sektorunun innovasiyalara tәlәbinin üdәnilmәsi;

492 Elmi –innovasiya koplekslәri üçün kadr potensialının inkişaf etdirilmәsindә әsas istiqamәtlәr:

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Elm sahәsindә çalışanların әmәk haqqının artırılması;
Elmi әmәyin nüfuzunun artırılması
Elmdә çalışanların tırkibini cavanlaşdırılması;
Elm vә texnologiyalar sajәsindә istedadlı cavanların cәlb edilmәsi;
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493 AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası Proqramının әsas vәzifәsinә aşağıdakılardan hansı aid deyil:

•

әhalinin intelektual vә yaradıcı aktivliyinin artırılması
innovasiya sisiteminin yaradılması
yüksәk texnologiyalara әsaslanan modernlәşdirilmәsi
maliyyә sistemindә nәzarәtin güclәndirilmәsi
yüksәk texnologiyalı ixracidxal sahәlәrin inkişafı

494 1980cı ildә ABŞda neçә investisiya yönümlü azad iqtisadi zona fәaliyyәt göstәrirdi?

•

15
56
130
200
150

495 AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası Proqramının layihәsi kim tәtәrindәn hazırlanıb?

•

Hec biri
Milli Elmlәr Akademiyası
Statistika komitәsi
Maliyyә nazirliyi
Milli Mәclis

496 AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası proqramı neçә sәviyyәdәn ibarәtdir?

•

7
2
3
6
4

497 AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası proqramın reallaşması nәticәsindә:

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Innovasiya fәaliyyәtinin informasiya tәminatı artırılacaq;
Innovasiya fәaliyyәtinin kadr tәminatı güclәndirilәcәk;
Innovasiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılması vә motivasiyası artırılması mexanizmlәri tәtbiq olunacaq;
Innovasiya fәaliyyәti ücün tәlәb olunan innovasiya infrastrukturu yaradılacaq;

498 İnvestisiya potrnsialı artımının necә strategiyasını fәrqlәndirmәk olar?

•

5
2
3
4
6

499 Dünya ticarәtinin neçә faizi azad iqtisadi zonanın payına düşür ?

•

15 %;
50 %;
30 %;
10 %;
20 %;
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500 Qiymәtli kağızlarla ticarәtin qaydalarına aşağıdakı variantlardan hansı aid deyil?

•

sifarişçilәrin elen olunması qaydaları
hәrracın keçirilmәsi qaydası vә şәrtlәri
hәrrac mәlumatlarının mәxviliyi
hәrrac iştirakçılarına olan tәlәblәr
mütәxәssislәrin funksiyaları, habelә onlara olan tәlәblәr

501 Barter, qarşılıqlı tәchizat, kommersiya üçbucağı әmәliyyatların hansı növlәrinә aiddir?

•

kommantit müqavilәsi
gömrük brokeri
әmtәә mübadilәsi
barter
kommersiya müqavilәsi

502 Latın mәnşәli Oferta sözünün mәnası nәdi ?

•

qәbul etmәk;
almaq;
tәklif etmәk;
satmaq;
yoxlamaq;

503 Ümumi formada azad iqtisadi zona çәrçivәsindә verilәn bütün güzәştlәr neçә qrupa bölünür?

•

6
3
4
5
2

504 Ümumi formada azad iqtisadi zona çәrçivәsindә verilәn gömrük güzәşti hansıdı?

•

müәssisәnin qeydiyat prosesinin sadәlәşdirilmәsi, xarici vәtәndaşların gediş gәlişinin asanlaşdırılması;
valyuta nәzarәtinin olmaması, rüsumun aşağı salınması, vergi dәrәcәlәrinin aşağı salınması, müәssisәnin
qeydiyat prosesinin sadәlәşdirilmәsi;
rüsumun aşağı salınması, yaxud da lәğv edilmәsi, xarici ticarәt әmәliyyatlarındakı qaydaların
sadәlәşdirilmәsi;
vergi qoyma bazarı üzrә güzәştlәr, vergi dәrәcәlәrinin aşağı salınması, vergidәn imtina;
güzәştli kredit, kommunal xidmәtlәrindә aşağı qiymәt formasında subsidiyalar, icarә ödәnişlәrinin aşağı
salınması, valyuta nәzarәtinin olmaması;

505 Ümumi formada azad iqtisadi zona çәrçivәsindә verilәn vergi güzәşti hansıdı?

•

müәssisәnin qeydiyat prosesinin sadәlәşdirilmәsi, xarici vәtәndaşların gediş gәlişinin asanlaşdırılması;
valyuta nәzarәtinin olmaması, rüsumun aşağı salınması, vergi dәrәcәlәrinin aşağı salınması, müәssisәnin
qeydiyat prosesinin sadәlәşdirilmәsi;
vergi qoyma bazarı üzrә güzәştlәr, vergi dәrәcәlәrinin aşağı salınması, vergidәn imtina;
rüsumun aşağı salınması, yaxud da lәğv edilmәsi, xarici ticarәt әmәliyyatlarındakı qaydaların
sadәlәşdirilmәsi
güzәştli kredit, kommunal xidmәtlәrindә aşağı qiymәt formasında subsidiyalar, icarә ödәnişlәrinin aşağı
salınması, valyuta nәzarәtinin olmaması;

506 Ümumi formada azad iqtisadi zona çәrçivәsindә verilәn maliyyә güzәşti hansıdı?
müәssisәnin qeydiyat prosesinin sadәlәşdirilmәsi, xarici vәtәndaşların gediş gәlişinin asanlaşdırılması
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•

valyuta nәzarәtinin olmaması, rüsumun aşağı salınması, vergi dәrәcәlәrinin aşağı salınması, müәssisәnin
qeydiyat prosesinin sadәlәşdirilmәsi;
güzәştli kredit, kommunal xidmәtlәrindә aşağı qiymәt formasında subsidiyalar, icarә ödәnişlәrinin aşağı
salınması, valyuta nәzarәtinin olmaması;
vergi qoyma bazarı üzrә güzәştlәr, vergi dәrәcәlәrinin aşağı salınması, vergidәn imtina;
rüsumun aşağı salınması, yaxud da lәğv edilmәsi, xarici ticarәt әmәliyyatlarındakı qaydaların
sadәlәşdirilmәsi

507 Ümumi formada azad iqtisadi zona çәrçivәsindә verilәn inzibati güzәştlәr hansıdı?

•

rüsumun aşağı salınması, yaxud da lәğv edilmәsi, xarici ticarәt әmәliyyatlarındakı qaydaların
sadәlәşdirilmәsi;
valyuta nәzarәtinin olmaması, rüsumun aşağı salınması, vergi dәrәcәlәrinin aşağı salınması, müәssisәnin
qeydiyat prosesinin sadәlәşdirilmәsi;
müәssisәnin qeydiyat prosesinin sadәlәşdirilmәsi, xarici vәtәndaşların gediş gәlişinin asanlaşdırılması;
vergi qoyma bazarı üzrә güzәştlәr, vergi dәrәcәlәrinin aşağı salınması, vergidәn imtina;
güzәştli kredit, kommunal xidmәtlәrindә aşağı qiymәt formasında subsidiyalar, icarә ödәnişlәrinin aşağı
salınması, valyuta nәzarәtinin olmaması;

508 Ümumi formada azad iqtisadi zona çәrçivәsindә verilәn xarici ticarәt güzәşti hansıdı?

•

müәssisәnin qeydiyat prosesinin sadәlәşdirilmәsi, xarici vәtәndaşların gediş gәlişinin asanlaşdırılması;
valyuta nәzarәtinin olmaması, rüsumun aşağı salınması, vergi dәrәcәlәrinin aşağı salınması, müәssisәnin
qeydiyat prosesinin sadәlәşdirilmәsi;
rüsumun aşağı salınması, yaxud da lәğv edilmәsi, xarici ticarәt әmәliyyatlarındakı qaydaların
sadәlәşdirilmәsi;
vergi qoyma bazarı üzrә güzәştlәr, vergi dәrәcәlәrinin aşağı salınması, vergidәn imtina;
güzәştli kredit, kommunal xidmәtlәrindә aşağı qiymәt formasında subsidiyalar, icarә ödәnişlәrinin aşağı
salınması, valyuta nәzarәtinin olmaması;

509 Dünya ticarәtinin tәxminәn neçә faizi azad iqtisadi zonanın payına düşür?

•

70%;
50%;
30%
20%
10%

510 Azad iqtisadi zonanın yaradılmasında uğursuzluğa sәbәb olan variant hansıdı?

•

dövlәtin nәzarәt etmәmәsi;
zonanın yerlәşdiyi әrazinin düzgün seçilmәsi;
zonanın yerlәşdiyi әrazinin düzgün seçilmәmәsi;
hava nәqliyyatının düzgün olmaması;
torpağın sahibkarlara mәxsus olmaması;

511 Dövlәtin investisiya siyasәti ……………vә sferalarına tәlәb olunan kapital qoyuluşlarının
sәviyyә vә strukturunun tәmin edәn investisiya aktivliyi birbiri ilә әlaqәli mәqsәdlәr kompleksidir:

•

bazar iqtisadiyyatında müxtәlif sahә
dünya iqtisadiyyatının eyni sahә
ölkә iqtisadiyyatında müxtәlif sahә
davamlı iqtisadiyyatda müxtәlif sahә
postindustrial iqtisadiyyatda seçilmiş sahәsi

512 İnvestisiya siyasәtinin әsas prinsiplәri hansılardır?
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•

xüsusi investisiya qoyuluşlarının dövlәt zәmanәti
iqtisadiyyatın real sektoruna yönәlәn investisiyaların sәmәrәliliyinin tәmin edәn faiz dәrәcәsinin
müәyyәn edilmәsi
vergi sisteminin sadәlәşdirilmәsi
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
amortizasiya siyasәtinin tәkmillәşdirilmәsi

513 İnvestisiya siyasәtinin әsas prinsiplәri hansılardır?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
investisiya cәlbediciliyi baxımından müәssisәlәrin yenidәn qurulmasına şәrait yaratması
әhalinin yığımlarını stimullaşdırmaq mәqsәdi ilә investisiya üsullarının azaldılması üçün şәraitin
tәkmillәşmәsi
büdcә vәsaitinin mәqsәdli istifadәsinә nәzarәtin güclәndirilmәsi
vergi sisteminin sadәlәşdirilmәsi

514 Aşağıdakılardan hansı investisia siyasәtinin istiqamәtlәridir?

•

amortizasiya siyasәtinin tәkmillәşdrilmәsi
vergi sisteminin sadәlәşdirilmәsi
prioritet investisiya layihәlәrin seçilmәsi
investisiya qoyuluşlarının sәmәrәliliyinin artırılması
ölkә iqtisadiyyatının strukturunun yenidәn qurulmasını tәmin etmәk

515 İnvestisiya siyasәtinin mәqsәdlәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

vençur investisiyaların formalaşması vә inkişafı üçün şәraitin yaradılması
ölkә iqtisadiyyatının struktur yenidәnqurulmasını tәmin etmәk
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
yeni iş yerlәrinin yaradılması
ipoteka kreditinin inkişafı üçün şәraitin yaradılması

516 İnvestisiya siyasәtinin mәqsәdlәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

yeni iş yerlәrinin yaradılması
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
investisiya mәqsәdi ilә әhalinin pul vәsaitlәri
kiçik biznes dәstәklәnmәsi
investisiya prosesinin hәyata keçirilmәsi üçün güzәşt sisteminin tәkmillәşdirilmәsi

517 …………. ölkәnin davamlı inkişafı, istehsal vә elmin vәhdәti üçün zәruridir cümlәsindә hansı
söz buraxılmışdır?

•

ekoloji siyasәt
davamlı inkişaf siyasәti
innovasiya siyasәti
sosial siyasәti
investisiya siyasәti

518 İnnovasiya siyasәtinin istiqamәti deyil:

•

investisiya fәaliyyәtindә lizinq xidmәtlәrinin inkişafı
elmin inkişafını tәmin edir
yeniliklәrә elmin tәlәbi dәstәklәmәsi ilә dövlәt gәlәcәkdә tәlәbin artmasını
heç biri
biznesin innovasiya aktivliyinin artırılması üçün proqramların işlәnib

http://exam.unec.edu.az/exam/index.jsp#

78/106

1/3/2016

519 Tәtbiq xarakterinә görә innovasiyalar aşağıdakılardan hansılardır?

•

yeni mәhsulun istehsalına vә istifadәsinә yönәldilәn
investisiya innovasiyaları
sadә
radikal
ordinal

520 Tәtbiq xarakterinә görә innovasiyalar aşağıdakı hansı variantlarda düzgün verilmişdir?

•

yeni texnologiyanın yaradılmasına vә tәtbiqinә istiqamәtlәnәn
istehsalın vә bazarın tәlәbi ilә şәrtlәnәn
yeni mәhsulların istehsalına vә istifadәsinә yönәldilәn
yeni strukturun qurulmasına vә fәaliyyәtinә yönәldilәn
istehlakçı vә investisiya innovasiyaları

521 Meydana çıxma stimuluna görә innovasiyalar hansılardır:

•

heç bir aid deyil
istehsalın tәlәbi
texnikanın tәlәbi
bazarın tәlәbi
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

522 İnvestisiyaların yeniliklәrә yönәldilmәsi aşağıdakılardan hansılardır?

•

hec biri
innovasiyaların inkişafı vә hәyata keçirilmәsi üçün әlverişli vәsait yaratmaq
innovasiyalı fәaliyyәti hәyata keçirәn kadrların hazırlanması, dövlәt tәrәfindәn dәstәklәnmәsi
xarici iqtisadi fәaliyyәtdә milli innovasiyalı mәhsulları dәstәklәmәk
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

523 İnnovasiya siyasәtinin mәqsәdlәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

innovasiya fәaliyyәti üçün iqtisadi, hüquqi vә tәşkilat şәraitinin yaradılması
yeni mәhsulların rәqabәt qabiliyyәtinin artırılması
elmitexniki potensialın inkişafının sәmәrәli yerlәşdirilmәsi
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin möhkәmlәndirilmәsi

524 İnnovasiya siyasәtinin mәqsәdlәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

әn mühüm sosial vәzifәlәrin reallaşması
şәxsiyyәt, cәmiyyәt vә dövlәt tәhlükәsizliyinin möhkәmlәndirilmәsi
elmitexniki potensialın strukturunun formalaşması
sosialiqtisadi mәsәlәlәrin hәlli
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

525 İnvestisiyainnovasiya siyasәtin formalaşmasına hansılar daxildir:

•

investisiya resurslarının formalaşması
bücә vasitәlәri hesabına dövlәtin investisiya prosesindә bilavasitә iştirakı
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
investisiya fәaliyyәti üçün әlverişli şәraitin yaradılması
investisiya resurslarının amortizasiyası
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526 İnvestisiya resurslarının formalaşmasına hansılar daxil deyildir?

•

bücә vasitәlәri hesabına dövlәtin investisiya prosesindә bilavasitә iştirakı
investisiya resurslarının amortizasiyası
investisiya fәaliyyәti üçün әlverişli şәraitin yaradılması
elmitexniki potensialın strukturunun formalaşması
investisiya resurslarının formalaşması

527 İnnovasiya siyasәtinin vәzifәlәri hansılardır?

•

innovasiya fәaliyyәtinin inkişafında elm sferalarının qarşılıqlı tәsirinin tәmin edilmәsi
dövlәt innovasiya siyasәti prioritetlәrinin müәyyәn edilmәsi vә reallaşdırılması
iqtisadiyyata mütәrәqqi struktur dәyişikliklәrinin tәmin edilmәsi
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
innovasiya fәaliyyәti infrastrukturunun yaradılması vә inkişafı

528 Tәkrar istehsal prosesindә roluna görә innovasiyalar hansılardır?

•

radikal innovasiyalar
elm inkişafı
investisiya innovasiyalar
radikal innovasiyalar
bazar innovasiyaları

529 Miqyasına görә innovasiyalar aşağıdakılardan hansılardır?

•

sosial
texnoloji
radikal
bazar
sadә

530 İnnovasiya siyasәtinin maliyyәkredit mexanizmi aşağıdakılardan hansılardır?

•

ola bilәr biri
yüksәk texnologiyalarla bağlı elmitәdqiqat işlәrini maliyyәlәşdirmәk
heç biri deyil
yüksәk texnologiyalarla bağlı tәcrübi konstruktor işlәrini maliyyәlәşdirmәk
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

531 İnvestisiyaların yeniliklәrә yönәldilmәsi aşağıdakılardan hansılardır?

•

heç biri
innovasiyalı fәaliyyәt nәticәsindә yaranan mәhsulun dövlәt sifarişinin vasitәsilә realizә etmәk
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
elmitexniki fәaliyyәtin nәticәlәri
innovasiyalı fәaliyyәtә tәlәb haqqısnda mәlumatlar toplamaq

532 Dövlәtin investisiya siyasәti dedikdә nә başa düşülür?

•

investisiya aktivliyini artıran mәqsәdlәr komponenti
ölkә iqtisadiyyatının müxtәlif sahәsinә kapital qoyuluşu
heç biri deyil
ölkә iqtisadiyyatının müxtәlif sferalarına kapital qoyuluşu
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
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533 İnvestisiya siyasәtinin әsas prinsiplәri hansılardır

•

xüsusi investisiya qoyuluşlarının dövlәt zәmanәti
büdcәnin resurs vәsaitlәrinin sәmәrәliliyini artırmaq üçün müsabiqә әsasında yerlәşdirilmәsi
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
prioritet investisiya layihәlәrinin qarışıq dövlәt kommersiya maliyyәlәşdirilmәsi
vergi sisteminin sadәlәşdirilmәsi

534 Aşağıdakılardan hansı investisiya siyasәtinin istiqamәtlәridir:

•

iqtisadiyyatın sadәlәşmәsindә yeniliklәrin tәtbiqi
prioritetlәrin seçilmәsi
yeni fәaliyyәt növlәrinin mәnimsәnilmәsi
elmitexniki vә sosialmәdәni meyar
elmitexniki proqramlar

535 Aşağıdakılardan hansı investisiya siyasәtinin istiqamәtlәridir:

•

hәr konkret dövr üçün mәqsәdәuyğun investisiyaların hәcmi vә strukturunun müәyyәn edilmәsi
dövlәt idarәetmә qurumunda toplanması
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
dövlәt aparatının yaranması
heç biri

536 İnvestisiya siyasәtinin mәqsәdlәri aşağıdakılardan hansıdır?

•

heç biri
sahibkarlıq vә xüsusi investisiyaların stimullaşdırılması
xaricdәn yeni investisiyaların cәlb edilmәsi
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
investisiya fәaliyyәtindә lizinq xidmәtlәrinin inkişafı

537 İnnovasiya siyasәtinin istiqamәtlәri hansılardır

•

heç biri
elmin inkişafını tәmin edir
yeniliklәrin sifarişçisi olaraq dövlәt elmin inkişafına kömәk edir
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
yeniliklәrә ilkin tәlәbin dәstәklәnmәsi ilә dövlәt gәlәcәkdә tәlәbin artmasını tәmin edir

538 İnnovasiya siyasәtinin prinsiplәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

aparıcı milli elmi mәktәblәrin qorunub saxlanılması
fundamental elmi tәdqiqatların inkişafının stimullaşdırılması
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
aparıcı milli elmi mәktәblәrin inkişafı
tәdqiqatların intellektual mülkiyyәt hüquqlarının müdafiәsi

539 İnnovasiya sferasının funksiyası deyil:

•

investisiya resurslarının amortizasiyası
innovasiyanın sosial vә ekoloji yönümlüyü tәmin olmaqla elmin prioritet istiqamәtlәrinin müәyyәn
edilmәsi
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Azәrbaycan regionlarında innovasiya proseslәrinin tәnzimlәnmәsi
heç biri deyil
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540 Dövlәt orqanlarının әsas funksiyalarına aşağıdakı hansılar aiddir?

•

rәqabәtin stimullaşdırılması
prioritet elmi tәdqiqatlara vә innovasiyalara resursların ayrılması
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
intellektual mülkiyyәtin mühafizәsi
heç biri deyil

541 İnnovasiya siyasәtinin mәqsәdlәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

heç biri deyil
maddi istehsal sferasında struktur dәyişikliklәrinin tәmin olunması
ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin möhkәmlәndirilmәsi
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
texniki potensialın inkilşafı

542 Radikallıq dәrәcәsinә görә innovasiyalar hansılardır?

•

istehlakçı
sadә
mürәkkәb
ordinon
lokal

543 Meydana çıxma stimuluna görә aşağıdakı innovasiyalar hansılardır?

•

heç biri
elmin inkişafı
texnikanın inkişafı
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
istehsalın tәlәbatı

544 Radikallıq dәrәcәsinә görә innovasiyalar hansılardır?

•

istehsalın tәlәbi ilә şәrtlәnәn
radikal
istehlakçı
mürәkkәb
sadә

545 İnnovasiyanın dәrәcәlәrә görә tәsniflәşdirilmәsinin tәtbiqi hansılardır?

•

tәtbiqi
tәkrar istehsal prosesindә rolu
meydana çıxmış stimulu
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
müqayisә kompleksi

546 İnnovasiya siyasәtinin istiqamәti deyil:

•

heç biri
biznesin innovasiya aktivliyinin artırılması üçün proqramların işlәnib hazırlanması
elmin inkişafını tәmin edir
yeniliklәrә elmin tәlәbi dәstәklәnmәsi ilә dövlәt gәlәcәkdә tәlәbin artmasını tәlәb edir
xüsusi investisiyaların stimullaşdırılması
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547 İnvestisiya prosesinә hansı növlәr daxildir?

•

tәşkilatlar tәrәfindәn hәyata keçirilәn
qeyridövlәt
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
müәssisәlәr tәrәfindәn investisiya
idarәlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn investisiyalar

548 İnnovasiya meyarları aşağıdakılardan hansılardır?

•

reallaşan
rәqabәt qabiliyyәti
beynәlxalq alәm
yeni fәaliyyәt
elmi texniki tәrәqqi

549 İnnovasiya meyarları aşağıdakılardan hansılardır?

•

rәqabәt qabiliyyәti
sosial mәdәni
reallaşan
yeni fәaliyyәt
beynәlxalq alәm

550 Aşağıdakılardan hansı invesitisiya kriteriyasına görә formalaşan deyil?

•

investisiya tsiklinә görә
әsas kapitala istiqamәtlәnmәsinә görә
reallaşma formalarına görә
istehsal fәaliyyәti sferasının genişlәndirilmәsinә görә
riskin sәviyyәsinә

551 Şәrqi Asiya ölkәlәrinә xarakterikdir:

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Sәneyinin ixraca yönәlmiş sahәlәrinә kapital qoyuluşu
İEÖnün әn yeni texnologiyalarından yüksәk dәrәcәdә asılılıq
Baza tәlәblәrinә yüksәk adaptasiya qabiliyyәti
Dövlәt institutlarını demokratiyanın inkişaf sәviyyәsini dәyişmәk qabiliyyәti

552 İqtisadiyyatın diverfikasiyası:

•

Heç biri
Hәr bir ölkәnin inkişafına lazım olan daimi alәt
Ölkәnin rәqabәt üstünlüklәrini müәyyәn edir
Ölkә iqtisadiyyatının dayaq sahәlәrinin müxtәlifliyinin artırıklması
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

553 İnkişaf edәn ölkәlәr qarşısında hansı mәqsәdlәr durur?

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
cәlbedici investisiya iqliminin yaradılması
iqtisadi sәrbәstliyin artımı
insan kapitalının sәviyyәsinin artımı
heç biri
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554 İnkişaf edәn ölkәlәr qarşısında hansı mәqsәdlәr durur

•

ÜDMnin yüksәk aryım tempinin qorunub saxlanılması
Yeni texnologiyalara çıxışın әldә edilmәsi
Heç biri
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Әhalinin hәyat sәviyyәsi vә keyfiyyәytinin stabil artımı

555 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin iqtisadiyyatında hansı modellәrdәn istifadә olunur

•

hәrbi model
liberal model
Avropa İttifaqı modeli
ocaq model
liberal,qarışıq,ocaq

556 İrlandiya vә Finlaniya iqtisadiyatın hansı inkişaf modelindәn istifadә etmişlәr?

•

Heç biri
Şәrqi Asiya modeli
Avropa modeli
Ammerika modeli
Yaponiya modeli

557 1987 ci ildә İrlandiya iqtisadiyatında hәyata keçirilәn iqtisadi siyasәt hansılardır?

•

Heç biri
Fiskal stabillәşmә
Ticarәt vә investisiya rejiminin açıqlığı
Aktiv struktur siyasәti
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

558 İnternet istifadәçilәrinin sayına görә dünyada birinci yeri tutan dövlәt hansıdır?

•

Yaponiya
Rusiya
ABŞ
Finlandiya
İsveç

559 Finlandiya hansı sahәlәr üzrә dünyanın rәqabәt qabiliyyәtli ölkәlәrindәndir?

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
İnsan kapitalının keyfiyyәtinә görә
yuksәk tәhsil sәviyyәsinә görә
Elmi vә texnoloji sәviyyәyә görә
İqtisadiyyatın açıqlığına görә

560 İrlandiyada informasiya texnologiyaları sahәsindә dövlәt siyasәtinin mühüm istiqamәtlәri:

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
İnformasiya kompaniyaları üçün vacib infrastrukturların yaradılması
Müasir rabitә sistemlәrinin yaradılması
Müvafiq ixtisaslar üzrә tәhsilә edilәn dövlәt kapital qoyuluşları
Heç biri
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561 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr iqtisadi artım tempini yüksәk sәviyyәdә saxlamaq üçün nә edir?

•

xalis gәliri kәnd tәsәrrüfatına yatırırlar
milli gәlirin böyük hissәsini investisiyalara yönәltmәli olurlar
ÜDMnin 50%ni investisiyalara yatırır
heç biri
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

562 İnkişaf Etmәkdә Olan Ölkәlәrin ikinci qrupuna hansı ölkәlәr daxildir?

•

İspaniya,Partuqaliaya,Yunanıstan
Azәrbaycan,ABŞ,Rusiya
Türkiyә,Misir,Çili
Tayvan,Fransa,İtaliya
ABŞ,Fransa,İtaliya

563 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә xarakterikdir:

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Proteksionist siyasәt aparır
İxracın subsidiyalaşdırılması
İdxal edilәn avadanlıq vә texnologiyaların rüsumdan azad edilmәsi
İstehlak vә sәnaye mallarının ixracına kvotalar

564 İntelektual kapital neçә dövretmә kapitalından ibarәtdir?

•

5
1
2
3
4

565 İntelektual kapitalın birinci mәrhәsindә:

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
şirkәtin korporativ mәdәniyyәtinin yüksәlmәsi;
intelektual әmәyin motivasiyası,yaradıcılıq aktivliyinin artırılması;
innovasiyalı ideyaların işlәnib hazırlanması;
intelektual fәaliyyәtlә mәşğul olan insanların işә qәbul olunması;

566 Intelektual kapitalın birinci mәrhәlәsinә aid deyil:

•

intelektual fәaliyyәtlә mәşğul olan insanlar işә qәbul olunur
intelektual әmәyin motivasiyası,yaradıcılıq aktivliyi artırılır;
innovasiyalı ideyaların işlәnib hazırlanır;
intelektual kapital satılaraq pula cevrilir,şirkәtә gәlir vә pul gәtirir;
şirkәtin korporativ mәdәniyyәti yüksәlir

567 İntelektual kapital mülkiyyәt formasına görә hansı forması var:

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
xüsusi
kollektiv
dövlәt
qarışıq
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568 İntelektual kapital istifadә dövrünә görә bölünür:

•

qısamüddәtli
uzunmüddәtli vә qısamüddәtli
qısamüddәtli vә 2müddәtli
2müddәtli vә uzunmüddәtli
uzunmüddәtli, qısamüddәtli vә 2müddәtli

569 Beynәlxalq sәviyyәdә inteklektual mülkiyyәtin qimәtlәndirilmәsi neçә metodla tәnzimlәnir?

•

5
1
2
3
4

570 BMTdә intellektual mülkiyyәt ümumidünya tәşkilatı adlı ixtisaslaşdırılmış idarә heyәti neçәnci
ildә yaranmışdır?

•

1959
1961
1957
1958
1969

571 İlk dәfә müәlliflık hüququnun qorunması harada vә nә vaxt keçirilmişdir?

•

Fransa 1908
ABŞ 1907
Böyük Britaniya 1709
İsveçrә 1809
Norveç 1809

572 İntellektual mülkiyyәt elmi texniki vә innovasiya fәaliyyәtinin tәtbiqinә әsasәn neşә neyә ayrılır?

•

6
4
2
3
5

573 İntellektual mülkiyyәtin müәssisә daxilindә strategiyası neçә qrupa ayrılır?

•

6
4
3
2
5

574 Dünya Bankının insan kapitalının dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi üçün tәklif etdiyi metod hansıdır:
monoqrafiya
statistik
reqresiya
normativ

•

http://exam.unec.edu.az/exam/index.jsp#

86/106

1/3/2016

•

diskont

575 İntellektual kapital neçә tәrkib hissәlәrә ayrılır?

•

6
4
3
2
5

576 Saxlama ilә bağlı bütün xәrclәr kimin üzәrinә düşür?

•

hәr ikisinin
borclunun
kreditorun
heç birinin
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmayıb

577 İnvestitsiya fәaliyyәtindә müqavilәnin şәrtlәrini kim tәfsir edir?

•

borclu vә kreditor
kreditor
mәhkәmә
borclu
tәrәflәr

578 İnvestitsiya fәaliyyәtindә müqavilәnin şәrtlәri müqavilә bağlanana qәdәr yaranmış münasibәtlәrә
tәtbiq edilә bilәrmi?

•

bütün hallarda edilә bilmәz
heç bir halda edilә bimәz
tәrәflәrin razılaşması ilә edilә bilәr
bütün hallarda edilә bilәr
MMdә nәzәrdә tutulmuş konkret hallarda edilә bilәr

579 İnvestitsiya fәaliyyәtindә müqavilә hansı vaxtdan qüvvәyә minir?

•

notariat orqanında tәsdiq edildikdәn sonra
müqavilәdә göstәrildiyi andan
müqavilә bağlandığı andan
müqavilә üzrә tәrәflәrdәn birinin müqavilәnin icrası yönündә ilk hәrәkәtinin edildiyi andan
tәrәflәrin razılığı ilә

580 İnvestitsiya fәaliyyәti sahәsindә әşyalarla bağlı müqvilә tәlәblәri üzrә iddia müddәti neçә ildir?

•

1 il
5 il
3 il
2 il
4 il

581 İnvestisiya sahәsindә beynәlxalq qurumlar nәyә xidmәt göstәrir.

•

Özәl sektorla dövlәt sektoru arasındakı münasibәtlәri tәnzimlәyir.
Onların başlıca vәzifәsi ayrıayrı ölkәlәr üzrә investisiya mühitinin qiymәtlәndirilmәsindәn ibarәtdir.
Investisiya sahәsindә belә qurumlar fәaliyyәt göstәrmir.
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Dövlәtlәr arası münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsinә xidmәt göstәrir.
Özәl sektorunfәaliyyәtini tәhlil etmәk üçün fәaliyyәt göstәrir.

582 Beynәlxalq tәcrübә göstәrir ki,dövlәtin investisiya siyasәti......

•

Heç bir dәyişikliyә üğramasada zaman keçdikcә fәaliyyәtinә son qoyulur.
Zamanzaman dәyişir vә ölkәdә yaranmış iqtisadi durumdan asılı olaraq müәyyәn edilir.
Heç bir dәyişikliyә uğramır dövlәt rәhbәrinin sәlahiyyәtindәn asılı olaraq dәyişilir.
Zamanzaman dәyişir dә iqtisadi inkişaf Nazirliyinin xüsusi göstәrişindәn asılı olaraq müәyyәn edilir
Zamanzaman dәyişir vә ölkәdә yaranmış inflyasiya ilә aradan çıxır.

583 Xarici investisiyaları hәyata keçirmәyin hüquqi formalarına görә icarә (lesae: rent) hansılardır?

•

Bu filiallar da öz növbәsindә şöbәlәr, qız vә assosiasiya şәrkәtlәrinә bölünürlәr. Şöbәlәr xaricdә
qeydiyyatdan keçsәlәr dә, ayrıca balansa malik müstәqil şirkәt deyildir vә bütünlükdә (100 %) qohum
firmaya mәxsusdur
bu zaman xarici vә yerli müәssisәlәr hәr hansı konkret biznes aparmaq üçün öz güclәrini birlәşdirirlәr.
Nәzarәt vә qәrar qәbul etmә sәlahiyyәtlәri vә onlara uyğun olaraq risk vә mәnfәәtin bölüşdürülmәsi payda
iştirak dәrәcәsinә uyğun olaraq hәyata keçirilir;
әsas fondlara aid edilәn әmlakın müәyyәn haqq ilә müqavilә әsasında müvәqqәti olaraq xarici şirkәtlәrin
istifadәsinә verilmәsidir. İcarә müddәti, mәnfәәt, risk vә digәr amillәr müqavilә ilә tәsbitlәnir;
Torpağın tәkindә vә üstündәki bütün tәbii sәrvәtlәri ilә birgә öz әrazisinin bir hissәsinin xarici firmanın
mülkiyyәtinә vermәk barәdә öhdәlik götürәn ölkәnin bağladığı sazişdir. Әnәnәvi vә tәkmillәşdirilmiş
konsessiyalar bağlanılır. Әnәnәvi konsessiyalar 99 il müddәtindә çox böyük әrazi üçün ( indi demәk olar
ki, bu tip sazişlәr yoxdur), tәkmillәşdirilmiş konsessiyalar isә 30 il müddәtә vә kiçik әrazilәr üçün
bağlanılır;
Xüsusi tәsәrrüfat kompaniyalarının müvәqqәti ittifaqıdır. Qarşılıqlı işgüzar әmәliyyatları icra etmәk
mәqsәdilә firmalar vә ya banklar arasında ( o cümlәdәn müxtәlif ölkәlәrdә ) bağlanan sazişlәr nәzәrdә
tutulur. Mәs: Azәrbaycanda neft sektorunda yaradılmış neft konsorsiumları ABӘŞ, XBNŞ,ŞAӘŞ vә s;

584 Mülkiyyәtçi hüquqları әmlaka sahiblik edәnә hansı hallarda mәnsub ola bilәr?

•

bütün hallarda
yalnız MMdә nәzәrdә tutulan әsasla
MMdә vә ya müqavilәdә nәzәrdә tutulan әsasla
yalnız müqavilәdә nәzәrdә tutulan әsasla
mülkiyyәtçi hüquqları әmlaka sahiblik edәnә mәnsub ola bilmәz

585 Mülki hüquqda müqavilә termini hansı mәnada işlәdilir?

•

hüquqi fakt mәnasında
hüquqi fakt vә sәnәd mәnasında
hüquqi fakt, müqavilә öhdәliyi vә sәnәd mәnasında
sәnәd mәnasında
müqavilә öhdәliyi mәnasında

586 Xarici investisiyaları hәyata keçirmәyin hüquqi formalarına görә filialların qeydiyyatdan
keçirilmәsi (branch) hansılardır?

•

әsas fondlara aid edilәn әmlakın müәyyәn haqq ilә müqavilә әsasında müvәqqәti olaraq xarici şirkәtlәrin
istifadәsinә verilmәsidir. İcarә müddәti, mәnfәәt, risk vә digәr amillәr müqavilә ilә tәsbitlәnir;
bu zaman xarici vә yerli müәssisәlәr hәr hansı konkret biznes aparmaq üçün öz güclәrini birlәşdirirlәr.
Nәzarәt vә qәrar qәbul etmә sәlahiyyәtlәri vә onlara uyğun olaraq risk vә mәnfәәtin bölüşdürülmәsi payda
iştirak dәrәcәsinә uyğun olaraq hәyata keçirilir;
Bu filiallar da öz növbәsindә şöbәlәr, qız vә assosiasiya şәrkәtlәrinә bölünürlәr. Şöbәlәr xaricdә
qeydiyyatdan keçsәlәr dә, ayrıca balansa malik müstәqil şirkәt deyildir vә bütünlükdә (100 %) qohum
firmaya mәxsusdur
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Torpağın tәkindә vә üstündәki bütün tәbii sәrvәtlәri ilә birgә öz әrazisinin bir hissәsinin xarici firmanın
mülkiyyәtinә vermәk barәdә öhdәlik götürәn ölkәnin bağladığı sazişdir. Әnәnәvi vә tәkmillәşdirilmiş
konsessiyalar bağlanılır. Әnәnәvi konsessiyalar 99 il müddәtindә çox böyük әrazi üçün ( indi demәk olar
ki, bu tip sazişlәr yoxdur), tәkmillәşdirilmiş konsessiyalar isә 30 il müddәtә vә kiçik әrazilәr üçün
bağlanılır;
Xüsusi tәsәrrüfat kompaniyalarının müvәqqәti ittifaqıdır. Qarşılıqlı işgüzar әmәliyyatları icra etmәk
mәqsәdilә firmalar vә ya banklar arasında ( o cümlәdәn müxtәlif ölkәlәrdә ) bağlanan sazişlәr nәzәrdә
tutulur. Mәs: Azәrbaycanda neft sektorunda yaradılmış neft konsorsiumları ABӘŞ, XBNŞ,ŞAӘŞ vә s;

587 Ilk dәfә Milli innovasiya sistemi anlayışı nә zaman tәdqiq edilmişdir?

•

1999
1987
1990
1966
1960

588 Milli innovasiya sistemindә tәsvir edilmişdir?

•

heç biri
yaponiya innovasiya sistemini
amerikan innovasiya sistemi
fransa innovasiya sistemi
rusiya innovasiya sistemi

589 Milli innovasiya sisteminin struktur elementlәri nәdir?

•

heç bir
Dövlәt
Biznes
Tәhsil müәssәlәri
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

590 YUNESKOnun tәsnifatına görә elmitexniki fәaliyyәt neçә tәrkib hissәdәn ibarәtdir?

•

6
1
3
4
5

591 Dövlәtin elmi texniki siyasәti neçә istiqamәtdә aparılır?

•

6
1
4
2
5

592 İnnovasiya infrastrukturunun neçә tәrkib hissәsi var?

•

7
4
1
5
6
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593 İnnovasiya mәrkәzi :

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
İnvestor vә kreditorların axtarışı ilә mәşğul olurlar
Kiçik biznesin informasiya tәminatı hәyata keçirir
Marketinq tәdqiqatlarla mәşğul olur
Konsaltinq xidmәtlәr göstәrirlәr

594 Texnoparklar:

•

heç biri
elm vә sәnayenin inteqrasiya formasıdır
vergi bazasını optimallaşdırmaq
müәssisәdә ixtira fәaliyyәtini reallaşdırmaq
maliyyә resurslarının mәcmusu

595 İnkubatorun әsas vәzifәsi nәdir?

•

heç biri
kiçik biznes subyektlәrinin inkişafı vә dәstәklәnmәsi üçün әlverişli tәşkilatıiqtisadi şәraitin yaradılması
intelektual әmәyin motivasiyası
Hәr konkret dövr ücün investiisyaların hәcmi
investisiya layihәlәrinә tәsir edәn amillәrlә әlaqәli risklәr

596 Şәrti olaraq texnoparkları neçә modeldә birlәşdirmәk olar?

•

7
4
5
3
6

597 Amerikan modelindә neçә tip texnopark mövcuddur?

•

8
3
5
6
4

598 Texnopolislәr ilk dәfә nә vaxt yaradılıb?

•

2005
1970
1979
1982
2000

599 Müddәt әlamәtinә görә borc müqavilәsi neçә cür olur?

•

müddәtsiz
qarşılıqlı
müddәtli, müddәtsiz
bu sualın düzgün cavabı yoxdur
müddәtli
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600 Müddәtә görә beynәlxalq kapital qoyuluşları neçә hissәyә bölünür?

•

6
12
2
3
4

601 İstifadә olunma xarakterinә görә beynәlxalq kapital qoyuluşları neçә qrupa ayırılır?

•

5
6
2
3
4

602 Xarici investisiyaları hәyata keçirmәyin hüquqi formalarına görә birgә müәssisәlәr (a joint
venture) hansılardır?

•

Bu filiallar da öz növbәsindә şöbәlәr, qız vә assosiasiya şәrkәtlәrinә bölünürlәr. Şöbәlәr xaricdә
qeydiyyatdan keçsәlәr dә, ayrıca balansa malik müstәqil şirkәt deyildir vә bütünlükdә (100 %) qohum
firmaya mәxsusdur;
әsas fondlara aid edilәn әmlakın müәyyәn haqq ilә müqavilә әsasında müvәqqәti olaraq xarici şirkәtlәrin
istifadәsinә verilmәsidir. İcarә müddәti, mәnfәәt, risk vә digәr amillәr müqavilә ilә tәsbitlәnir;
bu zaman xarici vә yerli müәssisәlәr hәr hansı konkret biznes aparmaq üçün öz güclәrini birlәşdirirlәr.
Nәzarәt vә qәrar qәbul etmә sәlahiyyәtlәri vә onlara uyğun olaraq risk vә mәnfәәtin bölüşdürülmәsi payda
iştirak dәrәcәsinә uyğun olaraq hәyata keçirilir;
Torpağın tәkindә vә üstündәki bütün tәbii sәrvәtlәri ilә birgә öz әrazisinin bir hissәsinin xarici firmanın
mülkiyyәtinә vermәk barәdә öhdәlik götürәn ölkәnin bağladığı sazişdir. Әnәnәvi vә tәkmillәşdirilmiş
konsessiyalar bağlanılır. Әnәnәvi konsessiyalar 99 il müddәtindә çox böyük әrazi üçün ( indi demәk olar
ki, bu tip sazişlәr yoxdur), tәkmillәşdirilmiş konsessiyalar isә 30 il müddәtә vә kiçik әrazilәr üçün
bağlanılır;
Torpağın tәkindә vә üstündәki bütün tәbii sәrvәtlәri ilә birgә öz әrazisinin bir hissәsinin xarici firmanın
mülkiyyәtinә vermәk barәdә öhdәlik götürәn ölkәnin bağladığı sazişdir. Әnәnәvi vә tәkmillәşdirilmiş
konsessiyalar bağlanılır. Әnәnәvi konsessiyalar 99 il müddәtindә çox böyük әrazi üçün ( indi demәk olar
ki, bu tip sazişlәr yoxdur), tәkmillәşdirilmiş konsessiyalar isә 30 il müddәtә vә kiçik әrazilәr üçün
bağlanılır;

603 Xarici investisiyaları hәyata keçirmәyin hüquqi formalarına görә konsessiya ( consession)
hansılardır?

•

Bu filiallar da öz növbәsindә şöbәlәr, qız vә assosiasiya şәrkәtlәrinә bölünürlәr. Şöbәlәr xaricdә
qeydiyyatdan keçsәlәr dә, ayrıca balansa malik müstәqil şirkәt deyildir vә bütünlükdә (100 %) qohum
firmaya mәxsusdur;
bu zaman xarici vә yerli müәssisәlәr hәr hansı konkret biznes aparmaq üçün öz güclәrini birlәşdirirlәr.
Nәzarәt vә qәrar qәbul etmә sәlahiyyәtlәri vә onlara uyğun olaraq risk vә mәnfәәtin bölüşdürülmәsi payda
iştirak dәrәcәsinә uyğun olaraq hәyata keçirilir;
Torpağın tәkindә vә üstündәki bütün tәbii sәrvәtlәri ilә birgә öz әrazisinin bir hissәsinin xarici firmanın
mülkiyyәtinә vermәk barәdә öhdәlik götürәn ölkәnin bağladığı sazişdir. Әnәnәvi vә tәkmillәşdirilmiş
konsessiyalar bağlanılır. Әnәnәvi konsessiyalar 99 il müddәtindә çox böyük әrazi üçün ( indi demәk olar
ki, bu tip sazişlәr yoxdur), tәkmillәşdirilmiş konsessiyalar isә 30 il müddәtә vә kiçik әrazilәr üçün
bağlanılır;
әsas fondlara aid edilәn әmlakın müәyyәn haqq ilә müqavilә әsasında müvәqqәti olaraq xarici şirkәtlәrin
istifadәsinә verilmәsidir. İcarә müddәti, mәnfәәt, risk vә digәr amillәr müqavilә ilә tәsbitlәnir;
Xüsusi tәsәrrüfat kompaniyalarının müvәqqәti ittifaqıdır. Qarşılıqlı işgüzar әmәliyyatları icra etmәk
mәqsәdilә firmalar vә ya banklar arasında ( o cümlәdәn müxtәlif ölkәlәrdә ) bağlanan sazişlәr nәzәrdә
tutulur. Mәs: Azәrbaycanda neft sektorunda yaradılmış neft konsorsiumları ABӘŞ, XBNŞ,ŞAӘŞ vә s;

604 Xarici investisiyaları hәyata keçirmәyin hüquqi formalarına görә konsorsium (consortium)
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hansılardır?

•

Bu filiallar da öz növbәsindә şöbәlәr, qız vә assosiasiya şәrkәtlәrinә bölünürlәr. Şöbәlәr xaricdә
qeydiyyatdan keçsәlәr dә, ayrıca balansa malik müstәqil şirkәt deyildir vә bütünlükdә (100 %) qohum
firmaya mәxsusdur;
bu zaman xarici vә yerli müәssisәlәr hәr hansı konkret biznes aparmaq üçün öz güclәrini birlәşdirirlәr.
Nәzarәt vә qәrar qәbul etmә sәlahiyyәtlәri vә onlara uyğun olaraq risk vә mәnfәәtin bölüşdürülmәsi payda
iştirak dәrәcәsinә uyğun olaraq hәyata keçirilir;
Xüsusi tәsәrrüfat kompaniyalarının müvәqqәti ittifaqıdır. Qarşılıqlı işgüzar әmәliyyatları icra etmәk
mәqsәdilә firmalar vә ya banklar arasında ( o cümlәdәn müxtәlif ölkәlәrdә ) bağlanan sazişlәr nәzәrdә
tutulur. Mәs: Azәrbaycanda neft sektorunda yaradılmış neft konsorsiumları ABӘŞ, XBNŞ,ŞAӘŞ vә s;
Torpağın tәkindә vә üstündәki bütün tәbii sәrvәtlәri ilә birgә öz әrazisinin bir hissәsinin xarici firmanın
mülkiyyәtinә vermәk barәdә öhdәlik götürәn ölkәnin bağladığı sazişdir. Әnәnәvi vә tәkmillәşdirilmiş
konsessiyalar bağlanılır. Әnәnәvi konsessiyalar 99 il müddәtindә çox böyük әrazi üçün ( indi demәk olar
ki, bu tip sazişlәr yoxdur), tәkmillәşdirilmiş konsessiyalar isә 30 il müddәtә vә kiçik әrazilәr üçün
bağlanılır;
әsas fondlara aid edilәn әmlakın müәyyәn haqq ilә müqavilә әsasında müvәqqәti olaraq xarici şirkәtlәrin
istifadәsinә verilmәsidir. İcarә müddәti, mәnfәәt, risk vә digәr amillәr müqavilә ilә tәsbitlәnir

605 Şәxsin qiymәtli kağızlar, mallar vә ya pul vәsaitlәri gәlәcәkdә müәyyәn vaxtda vә müәyyәn
şәrtlәrlә bu cür kontraktının bağlandığı anda tәsbit edilmiş qiymәtlә әldә etmәyә (satmağa) öhdәliyini
tәsdiq edәn müqavilә necә adlanır?

•

Sığorta әmәliyyatlarının aparılması üzrә kontrakt;
Opsion Kontrakt;
Forvard kontrakt;
Veksel kontrakt;
Xüsusi kontrakt;

606 İnvestisiya prosesinә hansı növlәr daxildir?

•

heç biri
istehsalata elmitexniki tәrәqqini tәtbiq etmәklә;
sosial sahәlәrdә elmitexniki tәrәqqinin tәtbiq etmәklә
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn investisiya fәaliyyәti
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

607 İnnovasiya meyarı aşağıdakılardan hansıdır?

•

reallaşma
yeni fәaliyyәt
beynәlxalq Alәm
praktiki tәtbiq
rәqabәt qabiliyyәti

608 İnnovasiya meyarı aşağıdakılardan hansıdır

•

yeni fәaliyyәt
beynәlxalq alәm
rәqabәt qabiliyyәti
reallaşan
kommersiya

609 Müddәtinә görә investisiya tsikli necә fәrqlәnir?

•

qısa müddәtli; 45 ildәn
qısa müddәtli, uzun müddәtli
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•
orta müddәtli, uzun müddәtli
uzun müddәtli, 3 4 il
orta müddәtli; 5 – 10 il

610 Reallaşdırma formasına görә investisiyalar hansılardır?

•

biznes, kommersiya
kommersiya, dövlәt
dövlәt, şәxsi
özәl, dövlәt
sahibkar, şәxsi

611 İnnovasiya potensialına nә daxildir?

•

heç biri
istehlakçıların gәlәcәk tәlәblәrinә cavab verәn mәhsulların işlәnib hazırlanması
istehsalı, satışı tәşkil etmәk
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
yeni mәhsulun yönәldilmәsi

612 Diskontlaşdırma nәyә әsaslanır.

•

“Alternativ dәyәr” konsepsiyasına әsaslanır.
“xәrclәrfaydalar” vә “ Alternativ dәyәr” konsepsiyasına әsaslanır.
“faydalarәlavәlәr” vә “dәyәrli xәrclәr” konsepsiyasına әsaslanır
“Alternativ dәyәr” vә “dәyәrli xәrclәr” konsepsiyasına әsaslanır
“Faydalar xәrclәr” konsepsiyasına әsaslanır.

613 Faydaların vә mәsrәflәrin qiymәtlәndirilmәsi zamanı nә araşdırılır.

•

Heç nә araşdırılmır
Layihә hәyata keçirildikdәn sonrakı vәziyyәt deyil,layihәnin hәyata keçirilmәsinin son nәticәsi araşdırılır.
Layihә hәyata keçirildikdәn sonrakı vәziyyәt araşdırılır.
Layihәnin hәyata keçirilmәsinin ilkin mәrhәlәsi araşdırılır.
Layihә hәyata keçirilmәsinin bütün mәrhәlәlәri araşdırılır.

614 İnvestisiya xarakterli qәrarların qәbul olunması prosesinin әsasında nә durur.

•

Qәraraları qәbul edәn şәxslәrin şәxsi mövqeyinin araşdırılması
Nәzәrdә tutulan investisiya ilә gәlәcәkdә daxil olacaq vәsaitin müqayisәsi vә qiymәtlәndirilmәsi durur
Gәlәcәkdә daxil olacaq vәsaitin müqayisәsi nәzәrdә tutulur.
Nәzәrdә tutulan investisiyanın qiymәtlәndirilmәsi nәzәrdә tutulur.
İqtisadi vәziyyәtin tәhlil olunması nәzәrdә tutulur

615 Xalis cari dәyәr (net present value) NPV nәyә әsaslanır.

•

Mәnfәәt indeksinin vahiddәn böyüklüyünün ümumi mәblәği ilә müqayisәyә әsaslanır.
Son investisiyanın ölçüsünün proqnozlaşdırılan müddәtdә ondan әmәlә gәlәn diskontlaşdırılmış xalis pul
daxil olunmalarının ümumi mәblәği Ilә müqayisәyә әsaslanır.
Investisiyanın ilk mәrhәlәsinin son mәrhәlәsi ilә mütәnasibliyinin ümumi mәblәği ilә müqayisәyә
әsaslanır.
İnvestisiya qoyuluşunun sәmәrәliyinin qiymәtlәndirilmәsindә diskontlaş dırılmış xalis pul daxil
olmalarının ümumi mәblәği ilә müqayisәyә әsaslanır.
Investisiya layihәlәrinin iqtisadi sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinә әsaslanır.

616 Beynәlxalq Valyuta Fondu hansı sazişә әsasәn vә nә vaxt yaradılıb?
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•

TexVaş,1951
BrettonVuds,1945
HyusTex ,1958
BosSan, 1956
NyuVaş, 1953

617 Beynәlxalq Valyuta Fondunu әsas vәzifәlәri hansılardır?

•

hec biri
tövsiyәlәrin işlәnib hazırlanması;
ölkәlәr arası valyuta tәnzimlәnmәsi;
bank sisteminin sabitlәşdirilmәsindә iştirak.
hamısı

618 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı nә vaxt yaradılıb?

•

1973
1986
1958
1945
1964

619 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı nә vaxt fәaliyyәtә başlayıb?

•

1952
1951
1956
1957
1946

620 Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası nә vaxt yaranıb?

•

1960
1980
1970
1995
1986

621 Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası nә vaxt yaradılıb?

•

1998
1964
1974
1956
1985

622 İnvestisiyaların Zәmanәti Beynәlxalq Agentlik nә vaxt yaradılıb?

•

1994
1998
1995
1991
1993

623 Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı nә vaxt yaradılıb?
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•

1991
1990
1996
1998
1993

624 İslam İnkişaf Bankı nә vaxt yaradılıb?

•

1980
1973
1987
1986
1982

625 İslam İnkişaf Bankının digәr banklardan fәrqli cәhәti nәdir?

•

әn çox mәblәğdә krediti verir
әn geniş profillidir
sәlәmә pul vermir
miqyasi daha böyükdür
әnyüksәk faizli kredit verir

626 İslam İnkişaf Bankı nә vaxt fәaliyyәtә başlayıb?

•

1975
1986
1985
1984
1987

627 İslam İnkişaf Bankının tәsisçi ölkәlәri hansılardır

•

ABŞ,Rusiya,Sәudiyyә Әrәbistan,Almaniya
Sudan, Küveyt, Liviya,Fransa
Türkiyә, BӘӘ, İran, Misir
İndoneziya, Pakistan,ABŞ
Küveyt, Liviya,Sәudiyyә Әrәbistan,Almaniya

628 Azad iqtisadi zonalara daxildir:

•

hamısı
xarici investisiyalı müәssisәlәrin 1lәşdirilmiş qaydada qeydiyyata alınması;
güzәştli vergi norması
torpaq vә tәbii resursların istifadәsi üçün ödәniş normasının aşağı olması,
xüsusi gömrük rejimi:

629 Azad iqtisadi zonaların neçә növü var?

•

5
9
7
6
8

630 İnkişaf edәn ölkәlәrin hökumәti tәrәfindәn investisiya potensialının artırılması strategiyasında
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neçә vәzifә hәlli olunur?

•

9
6
7
11
4

631 Azәrbaycan investisiya şirkәti nin digәr qәrarlara veto hüququna malikdirmi?

•

Veto qoyma ancaq Nazirlәr kabinetinin vә iqtisadi inkişaf Nazirliyinin sәlahiyyәtindә olan işdir.
Dövlәt müәssisәsi hesab olunan şirkәt kommersiya tәşkilatlarının idarәetmә orqanlarında iştirak etmә vә
ya digәr qәrarlara veto hüququna malikdir.
Dövlәt müәssisәsi hesab olunmadığı üçün şirkәt kommersiya tәşkilatlarının idarәetmә orqanlarında iştirak
etmir vә heç bir qәrara veto hüququna malik deyil.
Dövlәt müәssisәsi hesab olunsada şirkәt heç bir qәrara veto hüququna malik deyil.
Dövlәt müәssisәsi hesab olunsada şirkәt kommersiya tәşkilatlarının idarәetmә orqanlarında iştirak etmir vә
heç bir qәrara veto hüququna malik deyil.

632 İnvestisiya potensialı artımının strategiyasına aid deyil.

•

hamısı aiddir
fәallaşdırma
aktivlәşmә
kompensasiya
qarşılıqlı tәsir

633 AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası proqramının әsas vәzifәlәri:

•

Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Milli innovasiya sisteminin yaradılması;
Yüksәk texnologiyalı ixracidxal sahәlәrin inkişafı;
İqtisadi vә energetik tәhlükәsizliyin tәmin olunması;
Әhalinin intelektual vә yaradıcı aktivliyinin artırılması;

634 Milli Strategiyanın hәyata keçirilmәsi ilә bağlı Dövlәt Proqramı hansı vәzifәlәrin hәyata
kecirilmәsinә yönәldilib?

•

Elm vә texnologiya sahәsindә yüksәk ixtisaslı kadrların hazırlanması;
Elm vә tәhsilin inteqrasiyası;
Milli innovasiya sisteminin formalaşması;
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Beynәlxalq elmitexniki әmәkdaçlığın inkişaf etdirilmәsi;

635 Aşağıdakılardan hansı vaxt intervallarının tipinә aid deyil?

•

müәyyәn
uzunmüddәtli
qeyrimüәyyәn
qısamüddәtli
uzunmüddәtli

636 Hәm daxili,hәm dә xarici investisiya siyasәti nәyә xidmәt edir.
Hәyata keçirmә metodları eyni olsada onların hәyata keçirdiklәri siyasәt birbirilә tam ziddiyәt tәşkil edir
vә zamanzaman bu zidiyyәt kәskinlәşir.

•
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•

Hәyata keçirmә metodlarındakı fәrqlәrә baxmayaraq hәm daxili, hәm dә xarici investisiya siyasәti
dövlәtin ümumi investisiya siyasәtinin tәrkib hissәlәri kimi bir mәqsәdә ölkә iqtisadiyyatının inkişafına
xidmәt edir.
hәyata keçirmә metodlarının eyni olmasına baxmayaraq bunlar başqabaşqa amallara xidmәt edir
Hәyata keçirmә metodlarındakı fәrqlәr müxtәlif olduğu kimi onların hәyata keçirdiklәri siyasәtlәrdә bir
birindәn kәskin şәkildә fәrqlәnir.
Adlarından göründüyü kimi onların biri daxili siyasәti,digәri isә xarici siyasәti tәnzimlәyir.

637 Xarici iqtisadi siyasәt dedikdә nә başa düşürük

•

Iqtisadi inkişaf nazirliyinin şәxsi fәaliyyәtinin tәcәssümüdür.
Yeridilәn ümumi iqtisadi siyasәtin tәrkib hissәsidir vә ölkәdәki bütün iqtisadi fәaliyyәtlә sıx bağlıdır.
Müstәqil bir sahәdir.
Siyasәtdә müstәqil bir sahә kimi iştirak etmәklә ölkәdәki heç bir iqtisadi fәaliyyәtә qarışmır
Ölkәdәki iqtisadi fәaliyyәtә dair bütün shәlәrin mәcmusudur.

638 Xarici iqtisadi siyasәtdә daxili iqtisadi fәaliyyәtin әlaqәsi

•

Müasir mәrhәlәdә dövlәtin iqtisadi siyasәtindә daxili vә xarisi iqtisadi siyasәtlәri birbiri ilә kәskin
şәkildә ziddiyyәt tәşkil edir.
Müasir mәrhәlәdә dövlәtin iqtisadi siyasәtindә daxili vә xarisi iqtisadi siyasәtlәri birbirindәn ayırmaq
mümkün deyildir.Çünki,ümumi iqtisadi siyasәtin bu iki istiqamәti birbiri ilә sıx surәtdә bağlıdır.
Müasir mәrhәlәdә dövlәtin iqtisadi siyasәtindә daxili vә xarici iqtisadi siyasәtlәri birbirinә o qәdәrdә
yaxınlaşmır.Çünki,ümumi iqtisadi siyasәtin bu iki istiqamәti birbiri ilә kәskin surәtdә ziddiyyәt tәşkil
edir.
Müasir mәrhәlәdә dövlәtinxarici iqtisadi siyasәtini xarici işlәr naziri,daxili iqtisadi siyasәtlәrini isә
iqtisadi inkişaf naziri hәyata keçirir.
Bizim xarisi iqtisadi siyasәt fәaliyyәtimiz hәlәlik formalaşmayıb.

639 İnvestisiya siyasәtini hәyata keçirmәk üçün hazırlanan proqramlar nәdәn asılıdır.

•

bu proqramlar prezidentin şәxsi sәlahiyyәtindәn asılı olur.
Iqtisadi siyasәtdәn asılı olur,ona әsasәn tәrtib olunur vә dövlәtin xarici iqtisadi fәaliyyәtindәki
strategiyası ilә tarazlaşdırılır
Tәhsil siyasәtindәn asılı olur,ona әsasәn tәrtib olunur vә dövlәtin xarici iqtisadi fәaliyyәtindәki
strategiyası ilә tarazlaşdırılır.
investisiya siyasәtindә proqramlara ehtiyac duyulmur.
sәhiyyә siyasәtindәn asılı olur,ona әsasәn tәrtib olunur vә tarazlaşdırılır.

640 İntelektual kapital mülkiyyәt formasına görә hansı tәsnifat әlamәti yoxdur?

•

qarışıq
xüsusi
şәxsi
kollektiv
dövlәt

641 İntelektual mülkiyyәtin qiymәtlәndirilmәsinin xüsüsiyyyәti hansıdır

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
qiymәtlәndirmә obyekti kimi bir nece funksiyanı yerinә yetirmәsi
qiymәtlәndirmә zamanı nәzәrdә tutulan normalara uyğun olaraq intelektual
qiymәtlәndirmә tәkcә universal metodlarla deyil,hәmcinin onların daha fәal
qiymәtlәr mәqsәdli xarakter daşıyır

642 Beynәlxalq sәviyyәdә inteklektual mülkiyyәtin qimәtlәndirilmәsinin gәlir metoduna daxil deyil:
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•

hec biri
lisenziya alınan mәnfәәtdәn lisenziya verilәn payın ayırma
müqayisәli qiymәtlәndirmә
real gәlirin diskontlaşdırılması
izafi dәyәrin qiymәtlәndirilmәsi

643 Valyuta tәnzimi haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanun neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

2001ci il;
2002ci il;
1994cü il;
2013cü il;
1996cı il;

644 Azәrbaycan Respublikasının qanunlarına әsasәn rezident kimlәr sayılır?

•

Respublika әrazisindә әn azı 10 gün yaşayan vәtәndaş;
Respublika әrazisindә әn azı 150 gün (ildә) yaşayan vәtәndaş;
Respublika әrazisindә әn azı 182 gün (ildә) yaşayan vәtәndaş;
Respublika әrazisindә xüsusi icarәlәr almış sahibkarlar;
Respublika әrazisindә kollektiv subyekt yaradan vәtәndaş

645 İnvestisiya vә maliyyә nәzarәtinin әsas obyekti?

•

vergi;
әmlak;
pul;
müәssisә;
investisiya;

646 Azәrbaycan Respublikasında investisiya axınına sәbәb olan әsrin müqavilәsi neçәnci ildә
imzalanıb?

•

1988ci ildә
2000ci ildә;
1994cü ildә;
1991ci ildә;
1999cu ildә

647 Xarici investisiyaların qorunması haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu nә vaxt qәbul
olunub.

•

2009cu il 15 iyunda
1992ci ildә
1998ci ildә
2000ci ildә
2002ci il 12 noyabrda

648 Respublikamıza xarici investisiyaların qoyuluşu nә vaxtdan stabillәşdi

•

2003cü ildәn sonra
1993cü ildәn sonra.
1990cı ildәn.
1991ci il 18 sentyabrdan.
2000ci ildәn.
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649 Hәm daxili,hәm dә xarici investisiya siyasәtinin hәyata keçirilmәsindә hansı amil әsasdır

•

Ölkәyә xarici investorların axınının güclәndirilmәsi.
Maliyyә mәnbәlәri әsas amildir.
Dövlәtin inkişaf sәviyyәsi.
Investisiya olan ehtuyac
Sağlam investorların olması

650 Mәrkәşlәşdirilmiş fondlar hansılardır?

•

qeyrihökumәt tәşkilatların sәrәncamında olan pul
sahibkarların sәrәncamında olan pul;
dövlәtin sәrәncamına daxil olan pul;
TMŞlәrin sәrәncamında olan pul;
xarici rezidentlәrin sәrәncamında olan pul;

651 Xarici ölkәlәrlә birbaşa xarici investisiya qoyuluşları vasitәsilә yaradılan filial müәssisәlәr necә
fәaliyyәt göstәrir.

•

İqtisad mәhkәmәsinin nәzarәtindә fәaliyyәt göstәrir.
Baş müәssisәnin nәzarәti altında fәaliyyәt göstәrir
Müstәqil fәliyyәt göstәrir.
Iqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tabeliyindә fәaliyyәt göstәrir
Vergilәr Nazirliyinin nәzarәti altında fәaliyyәt göstәrir

652 Milli sәrvәt:

•

maliyyә resurslarının mәcmusu
Heç bir әlamәt nәzәrә alınmadan milli müәssisәlәrdә istehsal olunan әmtәә vә
Milli mәnsubiyyәt nәzәrә alınaraq mövcud әrazidә yelәşәn müәssisәlәrdә
әsas vә dövriyyә aktivlәrinin mәcmusu
dәyәr qiymәtindә yığılmış fiziki vә insan kapitalının , ölkәnin tәbii kapitalının

653 İntelektual kapitalın dövretmә mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
pul formasından istehsal kapitalın intelektual formasına cevrilmәsi baş verir.
istehsal kapitalının elementlәri intelektual mәhsulun istehsal olunmasında iştirak
intelektual kapital satılaraq pula cevrilir,şirkәtә gәlir vә pul gәtirir.
hec biri

654 İntelektual kapitalın birinci mәrhәsinә aiddir:

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
pul formasından istehsal kapitalın intelektual formasına cevrilmәsi baş verir.
istehsal kapitalının elementlәri intelektual mәhsulun istehsal olunmasında iştirak edirlәr.
intelektual kapital satılaraq pula cevrilir, şirkәtә gәlir vә pul gәtirir.
hec biri

655 Intelektual kapitalın birinci mәrhәlәsinә aiddir:

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
intelektual mülkiyyәtin yaradılması;
şirkәtin korporativ mәdәniyyәtinin yüksәlmәsi;
intelektual mülkiyyәtin başqa şirkәtlәrdәn alınması;
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innovasiyalı ideyaların işlәnib hazırlanır;

656 Xarici investisiyalar yaranma mәnbәlәrinә görә neçә yerә bölünür?

•

7
4
2
5
6

657 Dövlәt kapitalı nәdi?

•

xaricә ixrac olunan vә ya oradan idxal olunan özәl büdcә vәsaitlәri;
xaricdә yerlәşdirilәn vә ya oradan özәl (hüquqi vә fiziki) şәxslәr tәrәfindәn qәbul edilәn, qeyridövlәt
mәnbәlәrinә әsasәn formalaşan özәl kapital nәzәrdә tutulur;
xaricә ixrac olunan vә ya oradan idxal olunan dövlәt büdcә vәsaitlәri;
xaricdә yerlәşdirilәn vә ya oradan özәl hüquqi şәxslәr tәrәfindәn qәbul edilәn, qeyridövlәt mәnbәlәrinә
әsasәn formalaşan özәl kapital nәzәrdә tutulur;;
xaricdә yerlәşdirilәn vә ya oradan özәl fiziki şәxslәr tәrәfindәn qәbul edilәn, qeyridövlәt mәnbәlәrinә
әsasәn formalaşan özәl kapital nәzәrdә tutulur;;

658 Özәl kapital nәdi?

•

xaricә ixrac olunan vә ya oradan idxal olunan xüsusi büdcә vәsaitlәri;
xaricә ixrac olunan vә ya oradan idxal olunan dövlәt büdcә vәsaitlәri;
xaricdә yerlәşdirilәn vә ya oradan özәl (hüquqi vә fiziki) şәxslәr tәrәfindәn qәbul edilәn, qeyridövlәt
mәnbәlәrinә әsasәn formalaşan özәl kapital nәzәrdә tutulur;
xaricә idxal olunan dövlәt büdcә vәsaitlәri;
xaricә xrac olunan dövlәt büdcә vәsaitlәri;

659 Xarici investisiya siyasәtindә dövlәtin әsas mәqsәdlәrinә aid olmayan variant hansıdı?

•

iqtisadi inkişaf;
sabit qiymәtlәr
gәlirlәrin yığılması;
tam mәşğulluq;
iqtisadi sәmәrәlik;

660 Xarici iqtisadi siyasәt dedikdә nә başa düşürük

•

Iqtisadi inkişaf nazirliyinin şәxsi fәaliyyәtinin tәcәssümüdür.
Yeridilәn ümumi iqtisadi siyasәtin tәrkib hissәsidir vә ölkәdәki bütün iqtisadi fәaliyyәtlә sıx bağlıdır.
Müstәqil bir sahәdir
Siyasәtdә müstәqil bir sahә kimi iştirak etmәklә ölkәdәki heç bir iqtisadi fәaliyyәtә qarışmır.
Ölkәdәki iqtisadi fәaliyyәtә dair bütün shәlәrin mәcmusudur.

661 Xarici iqtisadi siyasәtdә daxili iqtisadi fәaliyyәtin әlaqәsi.

•

Müasir mәrhәlәdә dövlәtin iqtisadi siyasәtindә daxili vә xarisi iqtisadi siyasәtlәri birbiri ilә kәskin
şәkildә ziddiyyәt tәşkil edir.
Müasir mәrhәlәdә dövlәtin iqtisadi siyasәtindә daxili vә xarisi iqtisadi siyasәtlәri birbirindәn ayırmaq
mümkün deyildir.Çünki,ümumi iqtisadi
Müasir mәrhәlәdә dövlәtin iqtisadi siyasәtindә daxili vә xarici iqtisadi siyasәtlәri birbirinә o qәdәrdә
yaxınlaşmır.Çünki,ümumi iqtisadi siyasәtin bu iki istiqamәti birbiri ilә kәskin surәtdә ziddiyyәt tәşkil
edir.
Müasir mәrhәlәdә dövlәtinxarici iqtisadi siyasәtini xarici işlәr naziri,daxili iqtisadi siyasәtlәrini isә
iqtisadi inkişaf naziri hәyata keçirir.
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Bizim xarisi iqtisadi siyasәt fәaliyyәtimiz hәlәlik formalaşmayıb.

662 Birbaşa investisiyalar әsasәn kimlәr tәrәfindәn qoyulur.

•

Әsas etibarı ilә fiziki şәxslәr tәrәfindәn qoyulur.
Әsas etibarı ilә Transmilli şirkәt tәrәfindәn qoyulur.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tәrәfindәn qoyulur.
Nazirlәr kabineti tәrәfindәn qoyulur.
Vergilәr Nazirliyi tәrәfindәn qoyulur.

663 Xarici investisiya siyasәti hansı istiqamәtlәrdә aparılır

•

Balanslaşdırılmış istiqamәtdә
Iki, idxal vә ixrac istiqamәtlәrindә
Ancaq idxal istiqamәtindә
Ancaq ixrac istiqamәtindә
Üç, idxal,ixrac,balanslaşdırılmış istiqamәtlәrdә

664 Xarici investisiya siyasәti dedikdә nә başa düşürük

•

Ölkә iqtisadiyyatının xarici dövlәtlәrdә tanınması üçün görülәn tәdbirlәr proqramını nәzәrdә tutur.
Uzun müddәtli beynәlxalq kapital qoyuluşları sahәsindә ğörülәn tәdbirlәri әhatә edir.
Konkret tәlәblәrdәn asılı olaraq beynәlxalq sahәdәki qoyuluşları әhatә edir.
Xarici investorlara verilәn hüquq vә vәzifәlәri nәzәrdә tutur.
Xarici investorların respublikaya cәlb olunması üçün görülәn tәdbirlәr proqramını nәzәrdә tutur.

665 Daxili investisiya siyasәti dedikdә nә başa düşürük.

•

Uzun müddәtli beynәlxalq kapital qoyuluşları sahәsindә görülәn tәdbirlәri әhatә edir.
Daxili investisiya mәnbәlәri hesabına iqtisadi mәqsәdlәrә nail olunması başa düşülür.
Xarici investorların yerli investorlardan asılılığı başa düşülür.
Daxili siyasәtin,xarici siyasәtdәn yüksәk olması
Ölkәnin balanslaşdırılmış siyasәt xәtti yürütmәsi.

666 Gәlir norması necә hissәdәn ibarәtdir?

•

6
7
2
4
5

667 Valyuta tәnzimi hansı üsullarla hәyata keçirilir?

•

1. dövlәt banklari ilә; 2. özәl banklar
1. notrmativ üsulla; 2. bank üsulu ilә
1. fәrdi üsulla; 2. normativ üsulla
1. fәrdi qaydada; 2. xüsusi qaydada
1. ümumi üsulla; 2. xüsusi üsulla

668 Azәrbaycan Respublikası neçәnci ildәn Beynәlxalq Valyuta Fondunun üzvüdür?

•

1991cı il;
1994cü il;
1992ci il
1995ci il;
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1997cü il;

669 Aşağıdakı variantlardan xarici investisiyalara aid olmayan mәnbә hansıdı?

•

Beynәlxalq maliyyә tәşkilatlarının maliyyә vәsaitlәri ( kreditlәr, qrantlar)
Xarici dövlәtin büdcә vәsaitlәri.
Daxili tikinti yardımlar
Xarici hüquqi vә fiziki şәxslәrin vәsaitlәri.
Beynәlxalq tәşkilatların (hümanitar, sosial tәminat vә s.) maliyyә vәsaitlәri.

670 Aşağıdakı variantlardan daxili investisiyalara aid olmayan mәnbә hansıdı?

•

Büdcәdәn kәnar fondların vәsaitlәri (prezidentin xüsusi fondu, müxtәlif ölkәdaxili hümanitar vә digәr növ
fondlar).
Dövlәt büdcәsi.
Beynәlxalq tәşkilatların (hümanitar, sosial tәminat vә s.) maliyyә vәsaitlәri.
Bank kapitalı.
Ticarәt kapitalı

671 Xarici iqtisadi siyasәtin istiqamәtlәrinә aşağıdakı variantlardan hansı aid deyil?

•

xarici yardım siyasәti;
xarici ticarәt siyasәti;
daxili ödәniş siyasәti;
ödәniş balansı siyasәti;
xarici investisiya siyasәti;

672 Kapital qoyuluşlarının prioritet istiqamәtlәrini nә müәyyәn edir?

•

Bütün cavablar doğrudur.
Dövlәtin hәyata keçirdiyi investisiya siyasәti.
Dövlәtin bu mәsәlәyә qarışmaması.
Özәl sektorun müәyyәnlәşdirdiyi siyasәt.
Dövlәtin vә özәl sektorun birgә hәyata keçirdiklәri siyasәt.

673 İnvestisiya qoyuluşunun reallaşdırılmasında qәrarların qәbulu kimә mәxsusdur?

•

Özәl şirkәtlәrә.
İnvestorlara.
Dövlәtә.
Özәl sektora.
Fiziki vә hüquqi şәxslәrә.

674 Orta sinfin xüsusi çәkisi dedikdә nә başa düşürsünüz?

•

hәr üç variant düzdür.
Iqtisadi sabitliyi vә әlverişli investisiya mühitini şәrtlәndirәn әsas amillәrdәn biri cәmiyyәtdә iqtisadi rifah
baxımından müәyyәn edilәn “orta sinfin” xüsusi çәkisidir.
Iqtisadi gәrginliyi vә yüksәk infilyasiya mühitini şәrtlәndirәn әsas amillәrdәn biri cәmiyyәtdә iqtisadi
rifah baxımından müәyyәn edilәn “orta sinfin” xüsusi çәkisidir.
Iqtisadi sabitliyi vә beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr mühitini şәrtlәndirәn әsas amillәrdәn biri cәmiyyәtdә
iqtisadi rifah baxımından müәyyәn edilәn “orta sinfin” xüsusi çәkisidir.
Iqtisadiyyatda belә bir termin yoxdur.

675 Ilk investisiya qoyuluşunun faydalılığı
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•

Bunun elә bir fәrqi yoxdur.
Sonrakı qoyuluşlardan yüksәk olacaqdır.
Sonrakı qoyuluşlardan yüksәk olmamalıdır.
Sonrakından 2 dәfә az olmalıdır.
Sonrakı ilә eyni sәviyyәdә olmalıdır.

676 Hәr hansı mәhsulun istehsalının daimi artması

•

Onun son faydalılığına mәnfi tәsir göstәrir.
Onun son faydalılığının aşağı düşmәsi ilә müşahidә olunur
Hәr hansı mәhsulun istehsalının daimi artması mümkün deyil.
Onun son faydalılığının yuxarı qalxması ilә müşahidә olunur.
Onun son faydalılığının eyni sәviyyәdә olması ilә müşahidә olunur.

677 Azәrbaycan investisiya şirkәti nin nizamnamә kapitalı nәyin hesabına formalaşdırılmışdır.

•

Vergilәr nazirliyinin.
Dövlәt neft fondunun.
Nazirlәr kabinetinin
Prezident aparatının.
Iqtisadi inkişaf nazirliyinin.

678 Mәrkәzlәşdirilmiş investisiya fәaliyyәti hansı hesabdan maliyyәlәşir.

•

Yerli vә xarici investorların hesabına
Dövlәt tәrәfindәn yaxud da dövlәtin müәyyәn vasitәlәrlә cәlb edә bildiyi ayrıayrı subyektlәrin
hesablarına maliyyәlәşdirilir.
Ancaq dövlәt hesabına
Ancaq dövlәtin müәyyәn vasitәlәrlә cәlb edә bildiyi ayrıayrı subyektlәrin hesabına
Yerli investorların hesabına

679 İnvestisiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılmasında maliyyә güzәştlәri lazımdırmı?

•

Bu Prezidentin şәxsi sәlahiyyәtindә olan mәsәlәdir
Mühüm vasitәlәrdәn biri olan maliyyә güzәştlәri müasir dövrdә effektiv tәsirә malikdir.
Investisiya fәaliyyәtindә maliyyә güzәştindәn danışmaq olmaz.
Maliyyә güzәşti ancaq yerli investorlara verilir.
Maliyyә güzәşti ancaq xarici investorlara verilir

680 Maliyyә güzәştlәri dedikdә nә başa düşürük

•

Xarici investorlara edilәn amortizasiya güzәştlәri
Gәlirlәrin bir hissәsinin vergidәn azad edilmәsi vә bu vәsaitlәrin elmi araşdırmalara yönәldilmәsi vә
amortizasiya güzәştlәri
Yerli investorlara edilәn amortizasiya güzәştlәri
Yerli investorların bütün vergilәrdәn azad edilmәsi
Xarici investorların bütün vergilәrdәn azad edilmәsi

681 Nә üçün investisiya fәaliyyәtinin aktivlәşdirilmәsindә amortizasiya siyasәtindә rolu böyükdür.

•

Bunu investorlar tәlәb edir.
Çünki,amortizasiya ayrılmaları әsas fondlara kapital qoyuluşunun mühüm mәnbәyi hesab olunur.
Çünki,amortizasiya ayrılmaları qeyri fondlara vәsait qoyuluşunun mühüm mәnbәyi hesab edilir.
Çünki,amortizasiya ayrılmaları әsas fondlara kapital qoyuluşunun mühüm mәnbәyi hesab olunmur.
Bunu iqtisadi inkişaf nazirliyi belә istәyir.
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682 Amortizasiya ayrılmalarının investisiya fәaliyyәtindә rolunun artırılmasında әsas metod hansıdır

•

Bütün cavablar doğrudur.
Surәtli amortizasiyanın tәtbiqi
Surәtsiz amortizasiyanın tәtbiqi.
Heç bir metod yoxdur.
Bütün metodlar eyni sәviyyәdәdir.

683 әsas kapitala yönәldilmiş vәsaitin arasındakı faiz fәrqi (son illәr)

•

Әsas kapitala yönәldilmiş vәsaitin 25 faizini daxili investisiyalar, 75 faizini isә xarici investisiyalar tәşkil
etmişdir.
Әsas kapitala yönәldilmiş vәsaitin 73,9 faizini daxili investisiyalar, 26,1 faizini isә xarici investisiyalar
tәşkil etmişdir.
Әsas kapitala yönәldilmiş vәsaitin 90 faizini daxili investisiyalar,10 faizini isә xarici investisiyalar tәşkil
etmişdir.
Әsas kapitala yönәldilmiş vәsaitin 40 faizini daxili investisiyalar, 60 faizini isә xarici investisiyalar tәşkil
etmişdir.
Әsas kapitala yönәldilmiş vәsaitin 30 faizini daxili investisiyalar, 70 faizini isә xarici investisiyalar tәşkil
etmişdir.

684 Milli iqtisadiyyatda iqtisadi inkişaf naminә reallaşdırılan investisiyalar hardan maliyәlәşir.

•

Tәhsilin hesabına.
Büdcә hesabına.
Vergilәrin hesabına.
Neftdәn gәlәn gәlirin hesabına.
Sәhiyyәnin hesabına.

685 İnvestisiya qoyuluşları hansı mәnbәlәr hesabına maliyyәlәşdirilә bilәr?

•

Büdcәdәn kәnar fond hesabına.
Bank kreditlәri, şәxsi vәsaitlәr, dövlәt büdcәsi vәsaitlәri, büdcәdәn kәnar fond vәsaitlәri vә s.
Ancaq bank kreditlәri.
Müәssisә vә tәşilatların öz vәsaitlәri
Dövlәt büdcәsi vәsaitlәri.

686 Kredit ittifaqlarının fәaliyyәtinin әsas prinsiplәrinә aid olmayan variant hansıdı?

•

edilmiş vәsaitin sahibkarlığa yönәldilmәsi
üzvlüyün könüllülüyü
payların bölünmәsi
fәaliyyәtinin aşkarlığı
fәaliyyәtinin özünәnәzarәtә әsaslanması

687 Kommersiya bankları?

•

gәlirin bölüşdürülmәsi vә yenidәn bölüşdürülmәsi prosesindә maliyyәnin kömәyi ilә cәmiyyәtin çoxlu
sayda tәlәblәrini tәmin etmәk üçün hәyata keçirәn tәşkilatlarıdır.
Xidmәtlәrlә mәşğul olan xüsusi kommersiya tәşkilatlarıdır;
sәhmdar tipli maliyyәkredit tәşkilatları olub, ödәnişlәr hesabına pul qoyuluşlarının qәbulunu vә
müştәrilәrin tapşırığı ilә digәr hesablı әmәliyyatları hәyata keçirәn әsas kommersiya tәşkilatlarıdır;
sәhmdar tәşkilatı olub, xüsusi xidmәtlәr hәyata keçirәn әsas kommersiya tәşkilatlarıdır;
dövlәtin vә şirkәtlәrin pul vәsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülmәsi vә istifadәsi ilә әlaqәdar real
ictimai proseslәri tәnzimlәyәn әsas kommersiya tәşkilatlarıdır;

688 Kimlәr pul vәsaitlәrini әmanәtlәrә cәlb etmәk hüququna malikdirlәr?
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•

hamısı;
banklar;
yalnız lisenziyaya uyğun olaraq buna hüququ olan kredit tәşkilatları;
bütün kredit tәşkilatları;
buna lisenziyası olan bütün hüquqi şәxslәr;

689 Kapital qoyuluşu deyilәndә nә başa düşülür?

•

obyektlәrdәn istifadә
әsas kapitala investisiyalar
investisiya layihәlәmә
podratçılar
sifarişçilәr

690 İnvestisiya layihәsi necә hәyata keçirilir?

•

bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
investisiya layihәlәri ilә
qanuna müvafiq işlәnilib hazırlanan
praktiki hәrәkәtin tәsviri
layihәsmeta sәnәdlәri

691 İnvestorlar hansı hüquqlara malikdirlәr?

•

heç biri deyil
dövlәt qanunvericiliyi ilә tәyin olunmuş çıxarılan investor olmaqla
kapital qoyuluşları formasında investisiya fәaliyyәti hәyata keçirmәklә
öz vәsaitlәrindәn mәqsәdyönlü istifadәyә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

692 Kapital qoyuluşu obyektlәrinin istifadәçilәri kimlәrdir?

•

hec biri
özlәrinin şәxsi vәsaitlәrindәn istifadә etmәklә kapital qoyuluşlarını hәyata keçirәn fiziki vә huquqi
şәxslәr,dövlәt orqanları,xarici investorlar;
investorun tapşırığı ilә investisiya layihәlәrinin reallaşmasını hәyata kecirәn şәxslәr;
müqavilә vә dövlәt kontraktı üzrә işlәri yerinә yetirәn fiziki vә hüquqi şәxslәr;
fiziki vә hüquqi şәxslәr,xarici şәxslәr,dövlәt orqanları,xarici dövlәtlәr,beynәlxalq tәşkilat vә qurumlar;

693 İnvestorın hüquqlarına aiddir:

•

dövlәtin öz üzәrinә gütürdüyü öhdәliklәrin yerinә yetirmәsinә nәzarәt etmәk;
kapital qoyuluşları obyektlәrinә sahib olmaq istifadә etmәk vә sәrәncam vermәk;
vergi yükünün әlverişsiz dәyişmәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi meyarlarını tәyin etmәk;
investisiya layihәsinin maliyyәlәşdirilmәsinin başlama gününü tәyin edәn sәnәdi tәstiqlәmәk;
prioritet investisiya layihәlәrinin qeydiyyat qaydalarını tәsdiq etmәk;

694 Sahibkarlıq kapitalının mәnbәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

investisiya fondlarından alınan kreditlәr;
әvvәlki iqtisadi fәaliyyәtin maliyyә nәticәlәri;
dövlәt mülkiyyәti
şәxsi mülkiyyәt;
bank fondlarından alınan kreditlәr;

695 Veksellәrin bankda uçotu nә demәkdir?
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•

kommandit
lizinq
aksept
broker
patent

696 Kredit ittifaqının üzvünün vәzifәlәrinә daxil olmayan variant hansıdır?

•

kredit alarkәn onun mәqsәdli tәyinatı haqqındadürüst mәlumat vermәk
aldığı borcu vaxtında vә müqavilә şәrtlәrinә müvafiq qaytarmaq
başqa kredit tәşkilatlarının üzvü olmaq
payı nizamnamәdә nәzәrdә tutulmuş qaydada vә vaxtında ödәmәk
nizamnamәdәki tәlәblәrә vә qaydalara riyaәt etmәk

697 Bankların hesabları necә adlanır?

•

әsas hesab;
cari hesab;
müxbir hesab;
xüsusi hesab;
subhesab;

698 İnvestisiyalaşdırmada maliyyә müәssisәlәrinә aid olmayan variant hansıdı?

•

pensiya fondları;
banklar;
şәxsi vәsaitlәr;
kredit ittifaqları;
sığorta kompaniyaları;

699 Hansı hallarda investorlar pul ehtiyatlarından imtina edirlәr.

•

Dövlәt rәhbәrlәrinin xüsusi göstәrişlәri zamanı investorlar pul ehtiyatlarından imtina edirlәr.
Uzunmüddәtli investisiya qoyuluşları hәyata keçirilәn zaman investorlar gәlәcәkdә mәnfәәt әldә etmәk
mәqsәdilә pul ehtiyatlarından imtina edirlәr.
ölkәdә kәskin infilyasiya baş verdiyi zaman investorlar gәlәcәkdә mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdilә pul
ehtiyatlarından imtina edirlәr.
Infilyasiyanın başa çatdığı zaman investorlar pul ehtiyatlarından imtina edirlәr.
Dövlәt çevrilişlәri baş verdiyi zaman investorlar pul ehtiyatlarından Imtina edirlәr.

700 Surәtli amortizasiya ayırmaları nәticәsindә nә baş verir.

•

Xarici müәssisәlәrin imtiyaz vә güzәştlәri lәğv edilir.
Müәssisәnin fәaliyyәti dayandırılır.
Müәssisә bütün vergilәrdәn azad olunur.
Müәssisәnin vergiyә cәlb edilәn mәblәği xeyli yüksәlmiş olur.
Müәssisәnin vergiyә cәlb edilәn mәblәği xeyli azaldılmış olur.
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