AAA_2101#01#Q16#01 Eduman testinin sualları
Fәnn : 2101 Dövlәtin investisiya  innovasiya siyasәti
1 Innovasiyanın 1ci modeli hansıdır?

•

hәrbi model
dövlәt proteksionizmiv qapalı milli bazar şәraaitindә hәyata keçirilirәn
innovasiya mühiti
texnoloji inkişaf açıq bazar şәraitindә hәyata keçirilәn
TMK tәrәfindәn hәyata keçirilәn

2 Innovasiyanın 2ci modeli hansıdır?

•

TMK tәrәfindәn hәyata keçirilәn
innovasiya mühiti
dövlәt proteksionizmiv qapalı milli bazar şәraaitindә hәyata keçirilirәn
hәrbi model
texnoloji inkişaf açıq bazar şәraitindә hәyata keçirilәn

3 Innovasiyanın 3cü modeli hansıdır?

•

innovasiya mühiti
TMK tәrәfindәn hәyata keçirilәn
texnoloji inkişaf açıq bazar şәraitindә hәyata keçirilәn
hәrbi model
dövlәt proteksionizmiv qapalı milli bazar şәraaitindә hәyata keçirilirәn

4 Innovasiyanın 4 cü modeli hansıdır?

•

TMK tәrәfindәn hәyata keçirilәn
hәrbi model
texnoloji inkişaf açıq bazar şәraitindә hәyata keçirilәn
dövlәt proteksionizmiv qapalı milli bazar şәraaitindә hәyata keçirilirәn
innovasiya mühiti

5 Hәrbi model daha çox mәxsusdur:

•

Yaponiya texnoloji inkişafa
İtalyan texnoloji inkişafa
Fransız texnoloji inkişafa
Cәnubi Koreya texnoloji inkişafa
Amerikan texnoloji inkişafa

6 İnnovasiya mühitinin innovasiya vә texnoloji inkişaf mәnbәyinә çevrilmәsi neçә elementin var ?

•

4
2
1
5
3

7 İnnovasiya necә inkişaf modelindәn ibarәtdir?

•

•

6
3
2
5
4

8 Innovasiya inkişaf modellәri hansılardır?

•

innovasiya mühiti
dövlәt proteksionizmiv qapalı milli bazar şәraaitindә hәyata keçirilirәn
TMK tәrәfindәn hәyata keçirilәn
hamısı
texnoloji inkişaf açıq bazar şәraitindә hәyata keçirilәn

9 İnvestisiya nece inkişaf modelindәn ibarәtdir?

•

1
3
2
5
4

10 İnvestisiya inkişaf modellәri hansılardır,?

•

yapon modeli
hec biri
tayvan modeli
amerikan modeli
hamısı

11 Regional innovasiya inkişafının sәfәrbәr edici (cәmlәyici) strategiyası innovasiya inkişafını...

•

Regionun xammal vә istehsal resurslarını xarici intellektual resurslarla birlәşdirmә yolu ilә reallaşdırmağı
nәzәrdә tutur.
Xarici resurlardan üstün istifadә hesabına reallaşdlrmağı nәzәrdә tutur.
Daxili vә xarici resursların cәlbi hesabına reallaşdırılmağı nәzәrdә tutur.
Regionun, digәr regionların vә xarici ölkәlәrin resurslarının cәlbi ilә reallaşdırmağı nәzәrdә tutur.
Regionun öz xammal,istehsal vә intellektual resurslarının cәlbi hesabına reallaşdırmağı nәzәrdә tutur.

12 Mәrkәzi hökümәt regional innovasiya inkişafını stimullaşdırmaq üçün nәyi etmir?

•

Regionun idman,istirahәt vә mәdәniyyәt infrastrukturunun yaxşılaşmasına yardım edir.
Innovasiya inkişafı üçün subsidiyalar ayırır.
Xüsusi mәqsәdli proqramlar reallaşdırır
Regionun informasiya ,nәqliyyat vә maliyyә infrastrukturunun tәkmillәşdirilmәsinә yardım edir.
Vençur kapitalın regionlara cәlbinә yardım edir.

13 Regional idarә etmә qurumları innovasiya inkişafını stimullaşdırmaq üçün hansı tәdbiri
reallaşdırmır?

•

Regional biznes –inkubatirların tәşkilinә yardım.
Regional proqramların hazırlanması vә gerçәklәşdirilmәsi.
Regional sosial müdafiә proqramlarının hazırlanması vә gerçәklәşdirilmәsi
Yerli vergi güzәştlәrinin tәtbiqi.
Regional elmi parkların tәşkilinә yardım.

14 Yaponiyanın 1980 cı ildәn reallaşdırmağa başladığı Texnopolis layihәsi hansı mәsәlәlәrin hәllinә
yönәldir?

•

Ölkәdә sәnayenin әn müasir sahәlәrinin yaradılması vә texnoloji idxal zәrurәtinin aradan qaldırılması.
Ölkәnin innovasiya inkişafının vә iqtisadiyyatın rәqabәtliliyәtinin yüksәldilmәsini.
Ölkәnin innovasiya inkişafının sürәtlәnmәsini vә ixrac potensialının güclәndirilmәsini.
Ölkәdә müasir texnologiyaların yaradııması vә texnologiya ixracının artırılmasını.
Ölkәdә texnoloji öncül sәnaye sahәlәrinin yaradılması vә regionların elmitexniki inkişafını.

15 Aşağıdakılardan hansı investisiya siyasәtinin istiqamәtlәridir:

•

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

16 Aşağıdakılardan hansı investisiya siyasәtinin istiqamәtlәridir:

•

hamısı
hәr konkret dövr üçün mәqsәdәuyğun investisiyaların hәcmi vә strukturunun müәyyәn edilmәsi
heç biri
dövlәt aparatının yaranması
dövlәt idarәetmә qurumunda toplanması

17 İnvestisiya siyasәtinin mәqsәdlәri aşağıdakılardan hansıdır?

•

investisiya fәaliyyәtindә lizinq xidmәtlәrinin inkişafı
xaricdәn yeni investisiyaların cәlb edilmәsi
sahibkarlıq vә xüsusi investisiyaların stimullaşdırılması
heç biri
hamısı

18 İnvestisiya siyasәtinin әsas prinsiplәri hansılardır

•

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

19 İnvestisiya siyasәtinin әsas ……………………ölkәnin sosialiqtisadi inkişafına tәlәb olunan
resursların cәlb edilmәsi vә onların sәmәrәli istifadәsi üçün әlverişli şәrait

•

vәzifәsi
hәcmi
quruluşu
strukturu
obyekti

20 Dövlәtin investisiya siyasәti dedikdә nә başa düşülür?

•

investisiya aktivliyini artıran mәqsәdlәr komponenti
hamısı
ölkә iqtisadiyyatının müxtәlif sferalarına kapital qoyuluşu

heç biri deyil
ölkә iqtisadiyyatının müxtәlif sahәsinә kapital qoyuluşu

21 Ölkә iqtisadiyyatının müxtәlif sahә vә sferalarına tәlәb olunan kapital qoyuluşunun sәviyyә vә
strukturunu tәmin edәn investisiya aktivliyini artıran birbiri ilә әlaqәli mәqsәdlәr kompleksidir bu
tәrif hansı siyasәti aiddir?

•

dövlәtin regional siyasәti
dövlәtin innovasiya siyasәti
dövlәtin sosial inkişafı
dövlәtin büdcә siyasәti
dövlәtin investisiya siyasәti

22 İnnovasiya siyasәtini necә başa düşürsünüz?

•

elmi tәdqiqatlardan, işlәmәlәrdәn, tәcrübi konstruktiv işlәrdәn
stimullaşdırılmasına yönәlilәn sosialiqtisadi siyasәtin tәrkib hissәsi kimi
innovasiya fәaliyyәtinin inkişafına yönәldilәn sosialiqtisadi siyasәtin tәrkib hissәsi kimi
texnoloji proseslәrin yaradılması
hamısı

23 İnnovasiya siyasәtinin istiqamәtlәri hansılardır?

•

yeniliklәrә ilkin tәlәbin dәstәklәnmәsi ilә dövlәt gәlәcәkdә tәlәbin artmasını tәmin edir
yeniliklәrin sifarişçisi olaraq dövlәt elmin inkişafına kömәk edir
elmin inkişafını tәmin edir
heç biri
hamısı

24 İnnovasiyanın dәrәcәlәrә görә tәsniflәşdirilmәsinin tәtbiqi hansılardır?

•

hamısı
tәtbiq xarakteri
radikallıq
tәkrar istehsal prosesindә rolu
meydana çıxmış stimulu

25 Radikal dәrәcәsinә görә innovasiyalar hansılardır?

•

sadә
istehlakçı
radikal
istehsalın tәlәbi ilә şәrtlәnәn
mürәkkәb

26 Meydana çıxma stimuluna görә aşağıdakı innovasiyalar hansılardır?

•

istehsalın tәlәbatı
texnikanın inkişafı
elmin inkişafı
heç biri
hamısı

27 Tәkrar istehsal prosesindә roluna görә innovasiyalar hansılardır?
radikal innovasiyalar

•

elm inkişafı
radikal innovasiyalar
bazar innovasiyaları
investisiya innovasiyalar

28 Miqyasına görә innovasiyalar aşağıdakılardan hansılardır?

•

istehlakçı
ordinal
radikal
mürәkkәb
mәhsul

29 Miqyasına görә innovasiyalar aşağıdakılardan hansılardır?

•

sadә
radikal
texnoloji
sosial
bazar

30 İnnovasiya siyasәtinin maliyyәkredit mexanizmi aşağıdakılardan hansılardır?

•

hamısı
nisbәtәn kiçik, tez gәlir gәtirәn investisiya layihәsinә üstünlük verilmәsini tәmin etmәk
intellektual mülkiyyәtin müdafiәsi tәmin olunur
innovasiyala layihәlәrin müsabiqә әsasında seçilmәsi sistemini tәkmillәşdirmәk

31 İnnovasiya siyasәtinin maliyyәkredit mexanizminә aid deyil:

•

biznesin innovasiya aktivliyinin artırılması
elm tutumlu sahәlәrin düzgün istiqamәtlәndirilmәsi
yeni mәhsulun istehsalı
heç biri
hamısı

32 İnvestisiyaların yeniliklәrә yönәldilmәsi aşağıdakılardan hansılardır?

•

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

33 İnnovasiya siyasәtinin mәqsәdlәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

texniki potensialın inkilşafı
ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin möhkәmlәndirilmәsi
maddi istehsal sferasında struktur dәyişikliklәrinin tәmin olunması
heç biri deyil
hamısı

34 Dövlәtin investisiyainnovasiya siyasәti prinsiplәri aşağıdakı variantlarda verilmәlidir: a) ardıcıl b)
kompleksli d) texnoloji e) sәmәrәli ә) bazar xarakterli

•

a, b, e, ә

•

a, b, d, e
a, d, e, ә
d, e, ә, b
e, ә, d, a

35 Dövlәt orqanlarının әsas funksiyalarına aşağıdakı hansılar aiddir?

•

innovasiya sferası infrastrukturunun formalaşdırılmasında iştirak
heç biri
hamısı
innovasiya proseslәrinin hüquqi bazasının yaradılması
dövlәt innovasiya siyasәtinin formalaşması

36 Dövlәt orqanlarının әsas funksiyalarına aşağıdakı hansılar aiddir?

•

prioritet elmi tәdqiqatlara vә innovasiyalara resursların ayrılması
hamısı
heç biri deyil
intellektual mülkiyyәtin mühafizәsi
rәqabәtin stimullaşdırılması

37 İnnovasiya siyasәtinin prinsiplәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

hamısı
fundamental elmi tәdqiqatların inkişafının stimullaşdırılması
tәdqiqatların intellektual mülkiyyәt hüquqlarının müdafiәsi
aparıcı milli elmi mәktәblәrin qorunub saxlanılması vә inkişafı
heç biri deyil

38 İnnovasiya siyasәtinin prinsiplәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

hamısı
innovasiya fәaliyyәtinin stimullaşdırlması
heç biri deyil
elm vә texnika sferasında sağlam, rәqabәt vә sahibkarlıq üçün şәraitini yaradılması
milli elmi potensiala dayaq olmaq

39 İnnovasiya siyasәtinin prinsiplәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

elmi nailiyyәtlәrin Azәrbaycanın gәlәcәyi üçün tәtbiqi
hamısı
müxtәlif mülkiyyәt formasına malik elmitәdqiqat tәşkilatlarının inkişafı
heç biri deyil
iqtisadi şәraitini formalaşması Azәrbaycan iqtisadiyyatı üçün elmitexniki nailiyyәtlәrin yayılmasına yardım
göstәrmәk

40 Sәnaye inkişafı mәqsәdlәrinә әn çox dövlәt vәsaiti ayıran Qәrb Avropa ölkәsi hansıdır.?

•

Böyük Britaniya.
Fransa
Italiya
AFR
ABŞ

41 İnkişaf etmiş ölkәlәrdәn hansı sәnaye inkişafı mәqsәdlәrinә nisbi әn çox dövlәt vәsaiti sәrf edir?

•

ABŞ
AFR
Fransa
Yaponiya
Kanada

42 ABŞda dövlәt elmitәdqiqat vәsaitlәrinin hansı hissәsi universitetlәrә verilir.

•

2025% i
1015%
6%ә yaxını.
3035%i
50% dәn çoxu

43 Böyük Britaniyada dövlәt elmitәdqiqat vәsaitlәrinin hansı hissәsi universitetlәrә yönәldilir.?

•

tәxminәn 5%i
Tәxminәn 20%
tәxminәn 30%
Tәxminәn 10%
Tәxminәn 50%

44 Universitetlәrdәki elmitәdqiqatlara nisbi әn çox dövlәt vәsaiti sәrf edәn ölkәlәrin düzgün
sıralanmasını müәyyәnlәşdirin.

•

İtaliya, AFR, Yaponiya, Fransa, Kanada.
Fransa, AFR, İtaliya ,Yaponiya, Kanada.
AFR, İtaliya, Fransa ,,Kanada, Yaponiya,
AFR, Fransa, İtaliya, Kanada, Yaponiya.
Italiya, Kanada, Yaponiya, AFR, Fransa,

45 ABŞ da elmitәdqiqata dövlәt mәsrәflәrinin digәr inkişaf etmiş ölkәlәrlә müqayisәdә yüksәk
olmasını hansı faktor şәrtlәndirir?

•

Xüsusi sektordövlәt –elmitexniki tәrәqqi qarşılıqlı әlaqәlәrinin tәkmilliyi.
Dünya liderliyi qorumaq üçün hәrbi xarakterli elmitәdqiqat mәsrәflәrinin yüksәk hәcmi.
Elmi tәdqiqat sektorunun yüksәk effektivliyi.
“dövlәtelmitexniki sektor ” qarşılıqlı әlaqәlәrinin möhkәmliyi.
Dövlәtin böyük maliyyә imkanları

46 ABŞda elmitәdqiqat prioritetlәrinin müәyyәnlәşmәsindә әn mühüm rola hansı quruma
mәxsusdur?

•

Konqresә
Elm fonduna
Pentaqona
Elm vә texnologiya üzrә milli şuraya.
Dövlәt departamentinә

47 Pentaqonun elmi qrantı әsasında alınan mәşhur nәticә hansıdır?
Mikroproçessor
Yahoo portalı
Windows әmәliyyat sistemi
Fәrdi kompyüter

•

•

Internet şәbәkәsi

48 Vergi sistemi vasitәsi ilә :

•

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

49 Dövlәt satınalmaları:

•

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

50 İnvestisiya mühitinin makroiqtisadi sәviyyәsinә daxildir: 1.iqtisadi 2.sosial 3.siyasi

•

Hec biri
2;3
1;2
Hamısı
1;3

51 İnvestisiya mühitinin mikroiqtisadi sәviyyәsinә daxildir: 1.dövlәt qurumları 2.banklar 3.mal
göndәrәnlәr 4.alıcılar

•

1;3;4
1;2;3
2;3;4
Hamısı
3;4

52 İnvestisya iqliminin formalaşması hansı tәrkib hissәdәn ibarәtdir? 1.dövlәtin investisiya siyasәti
2.dövlәtin innovasiya siyasәti 3.investisiya obyektlәrinin fәaliyyәti

•

1;2;3
1;3
1;2
Hec biri
3;2

53 İnvestisiya mühitinә cәmiyyәt tәrәfindәn tәsir edәn amillәr hansılardır? 1.obyektiv amillәr
2.subyektiv amillәr 3.tәbii amillәr

•

2;3
1;3
1;2
Hec biri
1;2;3

54 Normativhüquqi amil nәdi?

•

hec biri

•

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

55 İnformasiya tәminatı nәdi?

•

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

56 İnvestisiya potensialı nәdi?

•

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

57 İnvestisiya risklәri nәdi?

•

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

58 İnvestisiya aktivliyi hansı qrup amillәrlә müәyyәn edilir? 1.investisiya potensialı 2.investisiya
risklәri 3.investisiya fәaliyyәti

•

1;3
1;2
Hec biri
2;3
1;2;3

59 İnvestiya risklәri hansılardır? 1.spesifik rikk 2.inflyasiya nәzәrә alinan 3.qeyri – spesifik risk
4.inflyasiya nәzәrә alinmayan risklәr

•

2;4
1;2;3;4
1;3
1;2;3
Hec biri

60 Spesifik risklәr:

•

sahibkarliqla bağlı,xarici mühitin investora tәsiri ilә әalaqәli risklәr;
investisiya fәaliyyәti ilә bağlı olan risklәr;
investisiya layihәlәrinә tәsir edәn amillәrlә әlaqәli risklәr ;

hamısı
hec biri

61 Qeyri – spaesifik risklәr:

•

sahibkarliqla bağlı,xarici mühitin investora tәsiri ilә әlaqәli risklәr;
investisiya fәaliyyәti ilә bağlı olan risklәr;
investisiya layihәlәrinә tәsir edәn amillәrlә әlaqәli risklәr ;
hamısı
hec biri

62 İnvestisiya siyasәti nәdir?

•

İnvestisiya qoyuluşu ücün ölkә,region,şәhәr sәviyyәsindә dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn tәşkilat
Investisiya aktivliyinin artıran bir biri ilә әlaqәli mәqsәdlәr kompleksidir
Mәhsulu investisiya şәklindә cıxış edәn iqtisadiyyatın sahәlәrinin mәcmusudur
Hec biri
Hәr konkret dövr ücün investiisyaların hәcmi vә qruluşunu müәyyәn edir

63 әrazi baxımından hansı rislәr movcuddur? 1.ölkә 2.regional 3.yerli

•

3;2
1;3
1;2
e) Hec biri
1;2;3

64 Regional qeyrikommersiya risklәri aşağıdakılardır:

•

ekoloji tәhlükәsizlik vә tәbiiiqlim;
әhalinin sahibkarlığının inkişafına münasibәt;
bazar mühitinin formalaşmasında yerli hakimiyyәtin münasibәti;
Hamısı
әhalinin gәlirlәrinin diferensiyasiyası sәviyyәsi;

65 İnvestisya iqliminin giriş parametrini xarakterizә edәn göstәricilәrә daxildir:

•

tәbii resurslar
iş qüvәsinin keyfiyyәti;
ekoloji durum;
Hamısı
infrasrukturun inkişaf sәviyyәsi;

66 İnvestisya iqliminin cıxış parametrini xarakterizә edәn göstәricilәrә daxildir:

•

kapital axını vә әks axın;
faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi
inflyasiyanın sәviyyәsi;
Hamısı
ÜDMdә yığımın sәviyyәsi

67 әlverişli investisiya iqliminin formalaşmasında dövlәtin iqtisadi siyasәti hansı istiqamәtdәn
ibarәtdir? 1.kapital yığılmasını tәmin etmәk; 2.risklәri azaltmaq; 3.mәnfәәt әldә etmәk;

•

1;2
1;2;3

1;3
Hec biri
3;2

68 Dünyada investisiya cәlbediciliyin qiymәtlәndirilmәsi sahәsindә hansı metodikalardan istifadә
olunur?

•

Dou – Conson әmsalı
Harvard Biznes mәktәbinin üsulu
BERİ
Hamısı
“The Economist” jurnalı

69 İnvestisiya iqlimi vә risklәri hansı ekspert agentliklәrindә qiymәtlәndirilir?

•

“Moody’s”
IBCA
“Standart and Poor”
Hamısı
hec biri

70 İnvestisya mühiti qiymәtlәndirilmәsinә hansı yanaşma mövcuddur?

•

dar yanaşma
faktor risk yanaşma
faktor yanaşma
Hamısı
genişlәndirilmiş yanaşma

71 İnvestisiya potensialının hәcmi necә müәyyәn olunur? 1.resurs ilә; 2.xammal ilә; 3.әmәk ilә;
4.istehsal ilә; 5.innovasiya ilә;

•

2;3;4
1;2;3
3;4;5
Hamsı
2;4;5

72 İnvestisya iqliminin çıxış parametrini xarakterizә edәn göstәricilәrә daxil deyil:

•

kapital axını vә әks axın;
faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi
inflyasiyanın sәviyyәsi;
hec biri
infrasrukturun inkişaf sәviyyәsi;

73 xx1 әsrin әvvәllәrindә dünyа üzrә elmitәdqiqаt xәrjlәri ÜDMnin 2,36 % sәviyyәsindә оlub.
2010ju ildә ölkәdә 40 mld mаnаt ÜDM istehsаl оlunub. 2015ji ildә ÜDM –in 20 % аrtımı
plаnlаşdırılır.Оrtа dünyа sәviyyәsindә mаliyyәlәşdirmәdә 2015ji ildә Аzәrbаyjаnın elmitәdqiqаt
xәrjlәrini nә qәdәr оlаr

•

1 mld 133 mln mаnаt,
1,5 mld mаnаt
1mld 200 mln mаnаt
1mld 116 mln mаnаt.

1,1 Mld mаnаt

74 xx1 әsrin әvvәlindә әksәr inkişаf etmiş ölkәlәrdә elmin mаliyyәlәşmәsinin 7080 % özәl bölmәnin,
2030 % dövlәt büdjә vәsаitlәrinin pаyınа düşüb Аzәrbаyjаndа büdjә vәsаilәrinin pаyı mütlәq
әksәriyyәtdir.Bu bаxımdаn elmitexniki inkişаfıun strаteъi plаnlаşdırılmаsının әsаs mәqsәdlәrindәn
biri nә оlmаlıdır?

•

elmә büdjә хәrjlәrinin аzаldılmаsı
әкsәr elmitәşкilаtlаrın müхtәlif dövlәt müәssisәlәrinin tаbeciliyinә verilmәsi
bir cох tәdqiqаt lаyihәlәrinin büdjә mаliyyәlәşmәsindәn imtinа
elmi xәrclәrin yalnız özәl sektor hesabına maliyyәlәşmәsi
«elmitәdqiqаt хъüsusi seкtоr» qаrşılıqlı әlаqәlәrin fоrmаlаşmаsı

75 Аzәrbаyjаndа elmitәdqiqаt xәrjlәrinin 60%dәn cоxu әmәk hаqqı xәrjlәrinә, jәmi 2,7% аvаdаnlıq
xәrjlәrinә sәrf оlunur.Inkişаf etmiş ölkәlәrdә әmәk hаqqı xәrjlәri mәjmu xәrjlәrin 30%ni, аvаdаnlıq
xәrjlәri 3040 %ni tәşkil edir. Elmitexniki sektоrun inkişаfının strаteъi plаnlаşdırılmаsı zаmаnı hаnsı
tәdbirlәrin görülmәsi vаjibdir?

•

elmi mаliyyәlәşmәsini güjlәndirmәкlә birgә каdr pоtensiаlı sаyının оptimаllаşdırılmаsı
tәdqiqаt sferаsındа кütlәvi iхtisаr аpаrılmаsı
әmәк hаqqı хәrjlәrinin mütlәq аzаldılmаsı
elmin mаliyyәlәşmәsindә dövlәt seкtоrunun dаhа fәаl iştirакı.
elmitәdqiqаt sferаsınа özәl seкtоrun mаliyyә vәsаitlәrinin jәlbi

76 Elmitәdqiqаt prоqrаmlаrının hаzırlаnmаsındа dаhа cоx istifаdә edilәn metоdlаrdаn biri hаnsıdır?

•

meхаniкi eкstrаpоlyаsiyа
nоrmаtiv metоd
bаrоmetriк metоd
trend metоdu
Fоrsаyt metоdu

77 Gәlir norması hansıdır?

•

kommersiya vә sosial
ictimai vә siyasi
sosial vә iqtisadi
iqtisadi vә siyasi
kommersiya vә ictimai

78 İnvestisiya layihәsinin işlәnib hazırlanması zamanı hansı nәticәlәr qiymәtlәndirilmәlidir?

•

siyasi vә iqtisadi
sosial vә ekoloji
sosial vә iqtisadi
ekoloji vә siyasi
ekoloji vә iqtisadi

79 Gәlir norması necә hissәdәn ibarәtdir?

•

7
4
2
6
5

80 Statik metod:

•

mürәkkәb faizlәr vә diskontlaşdırmadan istifadәyә әsaslanır;
büdcә üçün layihәnin sәmәrәliliyini әks etdirir;
hamısı
hec biri
tarixi vә metodik mәna kәsb edir;

81 Dinamik metod:

•

hec biri
mürәkkәb faizlәr vә diskontlaşdırmadan istifadәyә әsaslanır;
tarixi vә metodik mәna kәsb edir;
hamısı
büdcә üçün layihәnin sәmәrәliliyini әks etdirir;

82 әgәr eyni zaman intervallarının sayı mәhduddursa,belә annuitet:

•

müddәtsiz
adi
müddәtli
hec biri
avanslı

83 әgәr zaman kәsiyi sonsuzdursa,belә annuitet:

•

müddәtsiz
adi
müddәtli
hec biri
avanslı

84 Elmitexniki tәrәqqinin qаnunаuyğunluqlаrınа аiddir

•

elmiteхniкi dinаmiкаnın dövrülüyü,teхnоgenezi,qаnunаuyğunluqlаrı,yeni teхniкаnın mütlәq vә nisbi
ujuzlаşmаsı qаnunаuyğunlаqlаrı, teхnоlоъi liderlәrin dәyişmәsi
elmiteхniкi dinаmiкаnın dövrülüyü, teхnоlоъi liderlәrin dәyişmәsi, fundаmentаl tәdqiqаtlаrа аrtаn tәlәbаt
Teхnоgenezisin qаnunаuyğunluqlаrı, fundаmentаl tәdqiqаtlаrа аctаn tәlәbаt, elmin mаliyyәlәşmәsindә
dövlәtin üstün iştirакı
teхnоgenezis qаnunаuyğunluqlаrı, teхnоlоъi liderlәrin dәyişmәsi, elmin mаliyyәlәşmәsindә dövlәtin üstün
iştirакı

85 Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı ölkәdә elmitexniki tәrәqqinin strаteъi plаnlаşdırılmаsı vә
prоqrаmlаşdırılmаsı zаmаnı nәzәrә аlınmır?

•

ölкәnin geоrоlitiк vә tәbiijоğrаfi şәrаiti
ölкә әhаlisinin tәbii hәrәкәtinin dinаmiкаsı
ölкәnin inzibаtiәrаzi quruşu
ölкәnin әmәк, tәbii, mаliyyә resurslаrının hәjmi
elmiteхniкi tәrәqqinin liderliк edәn istiqаmәtlәrini

86 V elmitexnоlоъi sistemdә priоritet elmitәdqiqаt istiqаmәtlәri hаnsılаrdır?

•

miкrоeleкtrоniка, biоteхnоlоgiyа, infоrmаtiка, коsmiк teхnоlоgiyаlаr.
eleкtrоniа, аtоm enerъisi, neft yаnаjаğı, elementаr hissәjiкlәr
eleкtrоn hesаblаmа teхniкаsı, аtоm enerъisi, plаstiк кütlәlәr, коsmiк teхnоlоgiyаlаr

biоteхnоlоgiyа, neftкimyаteхnоlоgiyаlаrı, yаrımкecirijilәr,аtоm enerъisi
yаrımкecirijilәr, neftкimyа teхnоlоgiyаlаrı, eleкtrоniка, коmpyüter teхnоlоgiyаlаrı

87 Аltınjı elmitexnоlоъi sistemin priоritet tәdqiqаt istiqаmәtlәrinә аid deyil?

•

nаnоteхnоlоgiyаlаr
аlternаtiv yаnаjаq növlәri ,
gen mühәndisliyi
miкrоeleкtrоniка
qlоbаl infоrmаsiyа şәbәкәlәri

88 Аltınjı elmitexnоlоъi sistem mәrhәlәsinә elmitexniki inkişаfı strаteъi plаnlаşdırmа vә
prоqrаmlаşdırmаdа hаnsı mәsәlәlәrin hәllinә ehtiyаj yоxdur?

•

nаnоteхnоlоgiyа, аlternаtiv yаnаjаq mәnbәlәri, gen mühәndisliyi tәdqiqаtlаrı üzrә priоritetlәrin secilmәsi.
plаstiк кütli teхnоlоgiyаlаrın yenilәşdirilmәsi üzrә tәdqiqаtlаrın аpаrılmаsı
priоritet tәdqiqаtlаrın nәtijәlәrinin innоvаsiyа prоsesinә jәlbi ücün fәаliyyәt istiqаmәtlәri vә resurslаrın
müәyyәnlәşmәsi
yeni teхniкаteхnоlоgiyаnın innоvаsiyа mәnimsәnilmәsinin meхаnizmlәrinin müәyyәnlәşmәsi
fundаmentаl tәdqiqаt nәtijәlәrinә uyğun оlаrаq tәjrübәкоnstruкtоr işlәrinin аpаrılmаsı meхаnizmlәrinin
müәyyәnlәşmәsi

89 Elmitexniki fәаliyyәtin67 plаnlаşdırılmаsındа istifаdә edilәn göstәrijilәrә аid deyil

•

elmitәdqiqаt sferаsındа mәşğullаrı mütlәq vә nisbi sаyı
elmitәdqiqаt хәrjlәrinin mаliyyәlәşmә mәnbәlәrinә görә struкturu
elmitәdqiqаt işlәrinә mәsrәflәrin mütlәq hәjmi vә ÜDMdә pаyf
elmitәdqiqаt хәrjlәrinin fundаmentаl, tәtbiqi, коnstruкtоrlаyihәlәndirmә istiqаmәtlәri üzrә struкturu.
elmitәdqiqаt хәrjlәrinin uzunmüddәtli trendi

90 Passiv idarәetmә strategiyası necә istiqamәtlәndirilir? 1.sәmәrәli qiymәtli kağızların alınması 2.
diverfikasiya olunmuş portfelin formalaşması 3.uzun müddәt qorunub saxlanılması 4.investisiya
mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsi 5.fond indekslәrinә istiqamәtlәndirilir

•

1 ;3 ;4
2 ;3 ;5
3 ;4 ;5
1 ;4 ;5
1 ;2 ;5

91 Aktiv idarәetmә strategiyası necә idarәetmәdir? 1.qiymәtli kağızlar bazarının daima öyrәnilmәsi 2.
maksimal mümkün olan gәlirliyә nail olması 3.investisiya mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsi 4.sәmәrәli
qiymәtli kağızların alınması 5.maksimal dәrәcәdә tez olaraq azgәlirli qiymәtli kağızlardan azad olma

•

1;3;4
3;4;5
2;3;4
2;4;5
1;4;5

92 İnvestisya portfelinin idarә olunması metodu aşağıdakılardan hansıdır? 1.maksimal mümkün olan
gәlirliyә nail olması 2. İlkin qoyulan vәsaitlәrin qorunub saxlanılması 3.investisya mәqsәdlәrinin
müәyyәn edilmәsi 4.aktivlәrin seçilmәsi 5.risk sәviyyәsinin azaldılması

•

1;2;4
1;3;5

•

1;2;5
2;4;5
3;4;5

93 Riskli kapital portfellәri dedikdә nә başa düşülür ?

•

qiymәtli kağızlar
fond bazarında kurs dәyәrinin düşmәsi
yüksәk gәlirә istiqamәtlәndirilir
orta risk sәviyyәsi
minimal risk sәviyyәsi

94 Riskli kapital portfellәri dedikdә nә başa düşülür ?

•

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

95 Portfel investisiyasının idarәetmә prosesinә aşağıdakılardan hansı daxildir? 1.investisiya
siyasәtinin formalaşması 2.aktivlәrin seçilmәsi 3.aktiv strategiya 4.portfel strategiyasının seçilmәsi
5.diverfikasiya olunmuş portfel

•

1;2;3
2;3;4
3;4;5
1;3;5
1;2;4

96 Portfel investisiya aşağıdakılardan hansıdır? a) investisiya mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsi b)
portfel strategiyasının seçilmәsi d) sığorta kompaniyaları e) struktur strateji idarәetmә ә) aktivlәrin
seçilmәsi

•

a, e, ә
b, d, ә
a, b, ә
d, b, ә
d, e, ә

97 Struktur strateji idarәetmә investisiyaları necә müәyyәnlәşdirilir? a) gәlәcәkdә müәyyәn ödәnişlәr
axınının alınması b) portfelin özәyinin idarә olunması d) portfelin quruluşu gәlәcәkdә ödәnişlәri
tәnzim etmiş olsun e) investisiya mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsi ә) passiv strategiya

•

b, e
d, e
a, d
b, ә
a, ә

98 Aktivpassiv idarәetmә strategiyası necә tәnzimlәnir?

•

b vә d variantları
a)portfelin özәyinin idarә olunması
a vә d variantları

d)aktivlәrin idarә olunması
b)uzun müddәt qorunub saxlanılması

99 Passiv idarәetmә strategiyası aşağıdakı variantlardan hansılardır? a) diversifikasiya olunmuş
portfelin formalaşması b) investisiya siyasәtinin formalaşması d) uzun müddәt qorunub saxlanılması
e) fond indeksinә istiqamәtlәndirilmә ә) hamısı

•

a, e, ә
a, d, e
a, b, e
e, ә, b
b, d, e

100 Mülayim artım portfeli nәdir?

•

asta vә yüksәk artım
faizlәr vә aksiyalar üzrә dividentlәr
әn aşağı riskdir
hamısı daxildir
kapitalın maksimal artımı

101 Yüksәk artım portfeli nәdir?

•

kapitalın maksimal artımı
hamısı daxildir
әn aşağı riskdir
faiz vә aksiyalar üzrә dividentlәr әldә edilmәsi
asta vә yüksәk artım

102 Aşağıdakı variantlardan hansı investisiya portfelinin formalaşma prinsiplәridir? a) gәlirlәrin
nisbәtinin әldә edilmәsi b) portfelin strukturunun yenilәnmәsi yolu ilә d) aktivlәrin seçilmәsi e)
struktur investisiya ә) diversifikasiya strukturunun yenilәşmәyi yolu ilә

•

a, b, ә
a, b, ә
d, b, ә
b, e, ә
d, e, ә

103 İnvestisiya portfelinin prinsiplәri hansılardır?

•

investisiyanın növünün müәyyәn edilmәsi
risklәrdәn sığortalanması
heç biri deyil
hamısı
investorlar üçün әlvreişli gәlirlәrin sәviyyәsinin әldә edilmәsi

104 Qiymәtli kağızlar bazarının tәşkilindә mәqsәd nәdir?

•

gәlirlәrin nisbәtinin optimallaşdırılması
müntәzәm vә qeyrimüntәzәm risklәrin azaldılması
hamısı
riskin nisbәtinin optimallaşdırılması
heç biri deyil

105 Makroinnovasiya tәhlükәsizliyi bir vәzyyәt kimi...

•

Innovasiya proseslәrinin reallaşmasının texnoloji şәrtlәrinin müәyyәnlәşdirir.
Ölkәdәki innovasiya prosesinә maniә olan faktorları aydınlaşdırır.
Ölkәnin öz resursları әsasında yenilәşmәlәrihәyata keçirә bilmәsi qabilliyәtini xaralterizә edir.
Innovasiya proseslәrinin reallaşmasının istehsal şәrtlәrini müәyyәnlәşdirir.
Innovasiya proseslәrinin reallaşmasının iqtisadi әsaslarını müәyyәnlәşdirir.

106 Makroinnovasiya tәhlükәsizliyi bir proses kimi...

•

Ölkәnin öz resursları әsasında dayanıqlı elmitexniki inkişafını tәmin edәn tәdbirlәr vә mexanizmlәr
mәcmusudur.
Ölkәnin dayanıqlı elmitexniki inkişafını tәmin edәn tәdbirlәr mәcmusudur.
Ölkәnin qayanıqlı elmitexniki inkişafıdır.
Ölkә innovasiya sektorunun xarici tәhlükәlәrdәn qoruyan tәdbirlәr mәcmusudur.
Ölkәnin dayanıqlı elmitexniki inkişafı üçün şәrtlәr yaradılmasıdır.

107 Elmitexniki prioritetlәr siyasi yanaşma әsasında müәyyәnlәşәrkәn hansı faktor nәzәrә alınmır?

•

Ölkәnin ekoloji problemlәrinin hәlli.
Ölkәnin resurs tәminatı probleminin hәlli.
Ölkәnin hәrbi tәhlükәsizliyi.
Ölkә әhalisinin sağlamlıq problemlәrinin hәlli.
Ölkәnin birbaşa iqtisadi fatdaları.

108 Mәrhәlәli bölgü makroinnovasiya strategiyasına görә dövlәt elmitәdqiqat hansı istiqamәtlәrini
maliyyәlәşdirir?

•

Fundamental tәdqiqatları vә tәcrübә konsruktor işlәrini.
Yalnız fundamental tәdqiqatları.
Yalnız tәtbiqi tәdqiqatları.
Tәtbiqi tәdqiqatları vә tәcrübә konsruktor işlәrini.
Fundamental vә qismәn tәtbiqi tәdqiqatları.

109 İnnovasiyalı inkişaf modeli iqtisadiyyatın hansı növünә aiddir:

•

sosial yönümlü iqtisadiyyat
davamlı iqtisadiyyat
bazar iqtisadiyyatı
kapitalist iqtisadiyyatı
postindustrial iqtisadiyyat

110 İnnovasiyalı inkişaf tiplәri hansı sәviyyәdә olur?

•

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

111 İnvestisiya mühiti nәdir?

•

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

•

Investisiya bazarının hәcmi,cәlbediciliyi,risk sәviyyәsini müәyyәn edәn daxili vә xarici investisiya axınını
tәmin edәn sosialiqtisadi,siyasi,maliyyә amillәri mәcmusudur.

112 İnvestisiya iqliminin formalaşması neceә tәrkib hissәdәn ibarәtdir?

•

2
4
5
7
1

113 İnvestisiya aktivliyi necә qrup amilllәrlә müәyyәn edilir ?

•

2
4
5
7
1

114 Qeyri spesifik risklәrә aiddir: 1siyasi 2.sosial 3.ekoloji 4.iqtisadi

•

3;2
2;3
1;4
Hamısı
1;2;4

115 İnvestisiya iqlimi hansı parametrlәrdәn ibarәtdir?

•

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

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

•

5
7
1
2
4

117 İnvestisya mühiti qiymәtlәndirilmәsinә necә yanaşma mövcuddur?

•

1
5
3
7
4

118 Ölkә investorları ücün qeyrişәffaflıq hansı standartların meyarlara görә qiymәtlәndirilir?
qanunvericilik bazasının
maliyyә siyasәtinin

•

iqtisadi sistemin
Hamısı
biznesdә münasibәtlәrin

119 Vergi güzәştlәri mexanizmi vasitәsi ilә:

•

investisiya prosesinin mәsrәflәri azalır;
kapital qoyuluşlarının mәnbәlәri artır
b) qoyulan kapitalın gәlirlik sәviyyәsini artırır;
Hamısı
investorları aktiv stmullaşdırır

120 Sürәtlәndirilmiş amortizasiyanın tәtbiqi nәticәsindә:

•

әmtәә bazarlarının hәcmi artır
milli iqtisadiyyatın dayanaqlı inkişafı ücün şәrait yaradılır;
Hamısı
hec biri
investisiyalara tәlәb artır;

121 Kapital qoyuluşları sahәsindә (hәyata keçirilәn) investisiya fәaliyyәti neçә tәnzimlәnir?

•

normativ aktlar vә sәnәdlәr
hamısı
qanun vә mәcәllәr
hökumәt qanunları
regional qanunlar

122 Kapital qoyuluşları sahәsindә investisiya fәaliyyәti aşağıdakılardan hansılardır?

•

qanun vә mәcәllәlәr
heç biri
hökumәt qanunları
hamısı
normativ aktlar vә sәnәdlәr

123 Kapital qoyuluşu deyilәndә nә başa düşülür?

•

investisiya layihәlәmә
әsas kapitala investisiyalar
obyektlәrdәn istifadә
sifarişçilәr
podratçılar

124 İnvestisiya layihәsi necә hәyata keçirilir?

•

praktiki hәrәkәtin tәsviri
investisiya layihәlәri ilә
qanuna müvafiq işlәnilib hazırlanan
layihәsmeta sәnәdlәri
hamısı

125 İnvestorlar kimlәr ola bilәr?

•

fiziki
yerli idarәetmә orqanları

•

hamısı
hüquqi şәxslәr
heç biri

126 İnvestorlar kimlәr ola bilәr?

•

xarici investorlar
dövlәt orqanları
hüquqi şәxs statusu olmayan hüquqi şәxs birliklәri
hamısı
heç biri

127 İnvestorlar hansı hüquqlara malikdirlәr?

•

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

128 İnvestorlar hansı hüquqlara malik deyildir?

•

heç biri deyil
prioritet investisiya layihәlәrinin qeydiyyat qaydaları
yerli özünüidarәetmә orqanları
müqavilәyә әsasәn
hamısı

129 İnvestorlar hansı hüquqlara malik deyildir?

•

hamısı
hәyata keçmiş kapital qoyuluşları nәticәlәrinә sahib olmaq
kapital qoyuluşları obyektlәrinә
dövlәt qanunvericiliyi ilә tәyin olunmuş çıxarışlar istisna olmaqla
büdcә vәsaiti hesabına dövlәtin investisiya fәaliyyәti

130 İnvestisiya fәaliyyәti subyektlәri arasında münasibәtlәr neçә hәyata keçirilir?

•

müqavilә
normativ aktlar
qanunvericilik
dövlәt kontraktı
hamısı

131 İnvestisiya fәaliyyәti subyektlәri ilә münasibәtlәrin hәyata keçirilmәsi aşağıdakı hansı
variantlarda düzgün verilmişdir: a) qanunvericilik b) normativ aktlar d) layihәlәr e) qanunvericilik ә)
heç biri

•

a, b, e
b, e, ә
a, b, d
b, d, e
ә, d, e

132 Azәrbaycan Respublikasının hökumәtinin sәlahiyyәtlәri hansılardır?

•

xarici investorların iştirakı ilә
Azәrbaycan Respublikası әrazisindә prioritet investisiya layihәlәrinin investorunun üzәrinә düşәn vergi yükü
vergi yükünün әlverişsiz dәyişmәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
hec biri
hamısı

133 İnvestorlar kimlәrdir?

•

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

134 Sifarişçilәr kimlәrdir?

•

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

135 Kapital qoyuluşu obyektlәrinin istifadәçilәri kimlәrdir?

•

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

136 İnvestorlar aşağıdakı bәrabәr hüquqlara malikdirlәr:

•

dövlәt qanunvericiliyi ilә tәyin olunmuş kapital qoyoluşları formasında investisiya fәaliyyәtinin hәyata
kecirilmәsinә;
müqavilә ilә nәzәrdә tutulan digәr hüquqlarının hәyata kecirilmәsinә
öz vәsaitlәrindәn mәqsәdyönlü istifadәyә nәzarәtin hәyata kecirilmәsinә
hamısı
kapital qoyuluşlarının hәcm vә istiqamәtlәrinin müstәqil müәyyәn edilmәsinә;

137 İnvestora aiddir:

•

vergi yükünün әlverişsiz dәyişmәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi meyarlarını tәyin etmәk;
prioritet investisiya layihәlәrinin qeydiyyat qaydalarını tәsdiq etmәk;
investisiya layihәsinin maliyyәlәşdirilmәsinin başlama gününü tәyin edәn sәnәdi tәstiqlәmәk;
dövlәtin öz üzәrinә gütürdüyü öhdәliklәrin yerinә yetirmәsinә nәzarәt etmәk;
dövlәt qanunvericiliyi ilә tәyin olunmuş kapital qoyoluşları formasında investisiya fәaliyyәtinin hәyata
kecirmәk;

138 İnvestora aiddir:
vergi yükünün әlverişsiz dәyişmәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi meyarlarını tәyin etmәk;
dövlәtin öz üzәrinә gütürdüyü öhdәliklәrin yerinә yetirmәsinә nәzarәt etmәk;
prioritet investisiya layihәlәrinin qeydiyyat qaydalarını tәsdiq etmәk;

•

•

kapital qoyuluşları obyektlәrinә sahib olmaq istifadә etmәk vә sәrәncam vermәk;
investisiya layihәsinin maliyyәlәşdirilmәsinin başlama gününü tәyin edәn sәnәdi tәstiqlәmәk;

139 İnvestisiya fәaliyyәtindә Azәrbaycan Respublikasının hәyata kecirdiyi sәlahiyyәtlәr: 1.Prioritet
sahәlәrin seçilmәsi ilә investisiya layihәsinin qeydiyyat qaydalarının tәsdiqi; 2.Azәrbaycan
Respulikası әrazisindә prioritet investisiya layihәsinin investorların üzәrinә düşәn vergi yükünün
әlverişli şәraitin yaradılması ilә onun qiymәtlәndirilmәsi; 3.İnvestorların öz üzәrlәrinә götürdüklәri
öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt; 4.xarici investorlaron iştirakı ilә investisiya layihәsinin
başlama gününü tıyin eden qayadanı tәsdiqlәyir;

•

1;2
1;2;3
3;4
hamısı
2;3

140 Kapital qoyuluşlarında dövlәtin bilavasitә iştirakı hansı növ vә formalarda hәyata keçirilir ?

•

xarici subyekt vә dövlәtlәrlә birlikdә Azәrbaycan Respublikasında hәyata keçirilәn investisiya
seçimi,tәşkili,tәrtibi,tәsdiqi,maliyyәlәşdirilmәsi.
investisiya sahәsindә maliyyә işlәrinin tәrtib edilmәsi vә birgә fәaliyyәti
Milli meqa daxili layihәlәrin seçimi,tәrkibi, tәsdiqi, maliyyәlәşdirilmәsi.
heç biri
hamısı

141 İnvestisiya vә innovasiya fәaliyyәti sahibkarlıq fәaliyyәtindә hә respublika hәm dә regional
layihәlәrin hәyata kecirilmәsini tәnzimlәyir :

•

reginal baxımdan bütün sahәlәr nәzәrә alınmaqla bu sahәlәrin layihәlәndirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi
hamısı
mәqsәdli formada investisiya istiqraz sәhmlәrinin buraxılması
dövlәt büdcәsi elәcә dә, Azәrbaycan Respublikasının subyektlәrinin büdcә vәsaitlәri hesabına investisiya
layihәlәri üzrә rәqabәt әsasında dövlәt tәminatının verilmәsi
heç biri

142 Dövlәt kapital qoyuluşlarının maliyyә xәrclәri aşağıdakı qaydada planlaşdırılır: (çәtin) 1.dövlәt
büdcәsindә 2.ARnın subyektlәrinin büdcәlәrindә 3.regionların büdcәsindә

•

dövlәt büdcәsindә
regionların büdcәsindә
ARnın subyektlәrinin büdcәlәrindә
2;3
1;2

143 Kapital qoyuluşlarında növ vә formalar aşağıdakılardan hansıdır?

•

infrastruktur inkişafın investisiyası, sahibkarlıq fәaliyyәti, milli vә regional layihәlәr
mәqsәdli investisiya istiqraz sәhmlәrinin buraxılışı
hamısı
variantlardan heç biri
dövlәt büdcәsi, elәcә dә ARnın subyektlәrinin büdcә vәsaitlәri hesabına, investisiya layihәlәri üzrә, rәqabәt
әsasında tәminatının verilmәsi

144 Nәyә görә dolayı maliyyәlәşmә formalarından biri françayrinq innovasiyainvestisiya layihәlәri
üçün effektiv bir maliyyә mәnbәyi hesab edilir?

•

Satış hәcminin artmasına, texnologiya hazırlanması vә bәrabәr әldә edilmәsi mәsrәflәrini azaltdığına görә
Texnologiyalar hazırlanmasına mәsrәflәri azaltdlğına, risklәri minimallaşdırdığına,gәlirlәri
maksimallaşdırdığına görә
Texnologiyalar bazarlar әldә edilmәsinә mәsrәflәri azaltdığına ,risklәrin minimallığına görә.
Risklәri minimallaşdırdığına, satış xәrclәrini azaltdığına,satış hәcmini yüksәltdiyinә görә.
Bazarlara çıxış imkanını tәmin etdiyinә risklәri minimallaşdırdığına vә satışları yüksәltdiyinә görә.

145 İnnovasiya fәaliyyәtinin dolayı tәsir metoduna aid deyil: (чятин) 1. dövlәt büdcәsi hesabına
innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi; 2. amortizasiya siyasәti; 3. innovasiya prosesinin orta
inkişaf meyillәri qiymәtlәndirilir; 4. uzunmüddәtli perspektiv inkişafa doğru addımlayan elm vә
texnikanın inkişaf istiqamәtlәrinin işlәnib hazırlanması 5. bütün sahәlәr üzrә stimullaşdırıcı tәdbirlәr;

•

2;4;5
heç biri
hamısı
2;5
1;3;4

146 İnvestisiya iqlimindәn asılı olaraq kapital qoyuluşlarının hәyata keçirilmә forması: 1. investisiya
fәaliyyәtindә subyektlәrin bütün sahәlәr üzrә inkişafı nәzәrә alınaraq mühüm şәrtlәrә әmәl olunması;
2.antiinhisar tәdbirlәrin qәbul edilmәsi; 3.investisiya fәaliyyәtinin subyektlәrinin inkişafının
qiymәtlәndirilmәsi; 4.inflyasiya fәaliyyәti subyektlәrinin şәxsi investisiya fondlarının formala.masını
stimullaşdırmaq; 5.investisiya fәaliyyәtindә informasiya şәbәkәsinin inkişafı;

•

hamısı
3;4
1;5
heç biri
1;2

147 İnvestisiya iqliminin yaradılması aşağıdakı hansı variantlarda düzgün verlmişdir. a) vergi
sisteminin tәkmillәşdirilmәsi b) investisiya fәaliyyәti subyektlәri üçün xüsusi vergi qiymәtlәrinin
tәyin edilmәsi d) kapital qoyuluşları obyektlәrinә sәrәncam vermәk e) maliyyә lizinqinin inkişafı

•

a, b, d
d, e,
a, b, e
d, b,
b, d, e

148 İnvestisiya iqliminin yaradılması aşağıdakı hansı variantlarda düzgün verlmişdir. a)
amortizasiyanın hesablanması vә amortizasiya ayırmalarından istifadә mexanizmlәrinin
tәkmillәşdirilmәsi b) antiinhisar tәdbirlәrinin qәbul edilmәsi d) investisiya fәaliyyәti subyektlәrinin
torpaq vә digәr tәbii resurslardan imtiyazlı istifadә şәrtlәrinin verilmәsi e) milli meqalayihәlәrin
seçimi ә) ARda hәyata keçirilәn investisiya layihәlәrinin seçimi

•

a, b, d
a, b, ә
b, d, ә
a, e, ә
d, e, ә

149 Lizinq nәdir?
Ödәnişsiz әsasda verilәn avadanlığın istifadәsidir.

•

Kirayәyә götürülmüş avtomobilin tәssәrrüfat mәqsәdlәri üçün istifadәsidir.
Kirayәyә götürülmüş tәsәrrüfat anbarının istifadәsidir.
Kirayәyә götürülmüş kәnd tәsәrrüfat texnikasının istifadәsidir.
Kirayәyә götürülmüş kәnd tәsәrrüfat texnikasının istifadәsidir.

150 . Sadalananlardan hansı Post sosializm mәkanında sәhm hesabına maliyyәlәşdirmәsinin aşağı
sәviyyәdә olmasını şәrtlәndirәn faktorlara aid deyil?

•

Әhalidә sәhm barәdә yetәrli bilgilәrin olmaması
Investorların hüquqlarının lazımi sәviyyәdә qorunmaması
әhalidә sәrbәst vәsaitlәrin azlığı
Sahibkarların sәhm maliyyәlәşdirilmәsinә maraq göstәrmәsi.
Kommersiya banklarının daha effektiv fәaliyyәti

151 Sadalananlardan lizinq növlәrinә aid deyil?

•

әmәliyyat lizinqi
Sığorta lizinqi
Maliyyә lizinqi
Heç biri
Lizbek

152 әmәliyyat lizinqi...

•

Lizinq alanın tapşırığı әsasında avadanlıq alınmasını vә lizinq alana icarәyә verilmәsini nәzәrdә tutur.
Lizinq olan tәrәfindәn lazımi avadanlığın satıcısının müәyyәnlәşmәsini,alqısatqı müqavilәsinin
imzalanmasını vә lizinq alanın tapşırığı әsasında lizinq şirkәti tәrәfindәn bu avadanlığın alınıb icarәyә
verilmәsi.
Lizinq alanın lizinq şirkәtindәn avadanlığı icarәyә götürülmәsini nәzәrdә tutur.
Sadalananlarin hamısını nәzәrdә tutur.
Lizinq şirkәtinin lizinq alan tәrәfindәn seçilәn müәssisәdәn avadanlığın alinması vә icarәyә verilmәsini
nәzәrdә tutur.

153 Maliyyә lizinqi avadanlığın ...

•

Lizinq verәnin sәrbәst seçdiyi müәssisәdәn alınması vә istәnilәn müştәriyә icarәyә verilmәsiki nәzәrdә tutur.
Lizinq alanın seçdiyi müәssisәdәn alınmasını nәzәrdә tutur.
Lizinq verәn vә lizinq alanın birgә seçdiyi müәssisәdәn alınmasını nәzәrdә tutur.
Lizinq alanın tapşırığı әsasında llizinq şirkәti tәrәfindәn alınmasını vә lizinq alan icarәyә verilmәsini nәzәrdә
tutur.
Lizinq verәnin öz riski әsasında alınmasını nәzәrdә tuturdu

154 Lirbek lizinq avadanlığının...

•

Lizinq alanın tapşıırığı vә lizinq alanın müәyyәnlәşdirdiyi satıcıdan alınmasını vә lizinq alana icarәyә
verilmәsini nәzәrdә tutur.
Lizinq şirkәtinin öz riski әsasında alınması.
Lizinq alanın vә lizinq şirkәtinin birgә müәyyәnlәşdirdiyi satıcıdan alınmasını nәzәrdә tutur.
Lizinq alanın tapşırığı vә lizinq şirkәtinin müәyyәnlәşdirdiyi satıcıdan alәnmasını nәzәrdә tutur.
Lizinq alanın tapşırığı әsasında alınmasını nәzәrdә tutur.

155 Lizinqin hansı forması innovasiya –investisiya layihәlәrindә istifadә üçün daha yararlıdır.
әmәliyyat lizinqi
Maliyyә lizinqi
әmәlliyyat vә maliyyә lizinqi

•

Lizbek vә maliyyә lizinqi birgә
Lizbek.

156 Faktorinq nәdir?

•

Debitor borcunu lığvi
Debitor borcu hesabına kredir tәşkilatında vәsait әldә olunması vә debitor borcunun kredit tәşkilatına
satılmasıdır.
Debitor borcunun lizinq şirkәtlәrinә satılmasıdır.
Debitor borcunun iri korporasiyalara satılmasıdır.
. Debitor borcunun bir hissәsinin lәğvi

157 İntellektual mülkiyyәtdәn istifadә hüquqları 3il müddәtinә satılır.Lisenziya alıcısı bu istifadә
zamanı hәr il 1milyon vahid intellektual mәhsul stehsal edәcәk.Mәhsul vahidinin satış qiymәtinin
1manat,royalti hәcminin hәr il 3%, aparıcı bankların kommersiya kreditlәri üzrә orta faiz dәrәcәsinin 
d = 10% olduğunu nәzәrә alıb, lısenziya ödәnişinin mәblәğini birdәfәlik ödәniş metodu әsasında
müәyyәnlәşdirin.

•

73,5min manat
67,6 min manat
65,5 min manat
90 min manat
100 min manat

158 İntellektual mülkiyyәtdәn istifadә hüquqları 5 il müddәtinә satılır.Lisenziya alıcısı bu istifadә
zamanı hәr il 1milyon vahid intellektual mәhsul stehsal edәcәk.Mәhsul vahidinin satış qiymәtinin 2
manat,royalti hәcminin hәr il 2 %, aparıcı bankların kommersiya kreditlәri üzrә orta faiz dәrәcәsinin 
d = 10% olduğunu nәzәrә alıb, lısenziya ödәnişinin mәblәğini birdәfәlik ödәniş metodu әsasında
müәyyәnlәşdirin.

•

123,5min manat
127,6 min manat
124,2 min manat
100 min manat
90 min manat

159 İntellektual mülkiyyәtdәn istifadә hüquqları 5 il müddәtinә satılır.Lisenziya alıcısı bu istifadә
zamanı hәr il 1milyon vahid intellektual mәhsul stehsal edәcәk.Mәhsul vahidinin satış qiymәtinin
1manat,royalti hәcminin hәr il 10%, aparıcı bankların kommersiya kreditlәri üzrә orta faiz dәrәcәsinin
d = 15% olduğunu nәzәrә alıb, lısenziya ödәnişinin mәblәğini birdәfәlik ödәniş metodu әsasında
müәyyәnlәşdirin.

•

500 min manat
243,5min manat
267,6 min manat
65,5 min manat
248,6 min manat

160 İntellektual mülkiyyәtdәn istifadә hüquqları 3il müddәtinә satılır.Lisenziya alıcısı bu istifadә
zamanı hәr il 1milyon vahid intellektual mәhsul stehsal edәcәk.Mәhsul vahidinin satış qiymәtinin
1manat,royalti hәcminin hәr il 5%, aparıcı bankların kommersiya kreditlәri üzrә orta faiz dәrәcәsinin 
d = 7% olduğunu nәzәrә alıb, lısenziya ödәnişinin mәblәğini birdәfәlik ödәniş metodu әsasında
müәyyәnlәşdirin.

•

124,4 min manat

90 min manat
165,5 min manat
127,6 min manat
123,5min manat

161 İntellektual mülkiyyәtdәn istifadә hüquqları 3il müddәtinә satılır.Lisenziya alıcısı bu istifadә
zamanı hәr il 1milyon vahid intellektual mәhsul stehsal edәcәk.Mәhsul vahidinin satış qiymәtinin
1manat,royalti hәcminin hәr il 3%, aparıcı bankların kommersiya kreditlәri üzrә orta faiz dәrәcәsinin 
d = 10% olduğunu nәzәrә alıb, lısenziya ödәnişinin mәblәğini birdәfәlik ödәniş metodu әsasında
müәyyәnlәşdirin.

•

90 min manat
65,5 min manat
67,6 min manat
100 min manat
73,5min manat

162 İntellektual mülkiyyәtdәn istifadә hüquqları 3il müddәtinә satılır.Lisenziya alıcısı bu istifadә
zamanı hәr il 1milyon vahid intellektual mәhsul stehsal edәcәk.Mәhsul vahidinin satış qiymәtinin
1manat,royalti hәcminin hәr il 3%, aparıcı bankların kommersiya kreditlәri üzrә orta faiz dәrәcәsinin 
d = 10% olduğunu nәzәrә alıb, lısenziya ödәnişinin mәblәğini birdәfәlik ödәniş metodu әsasında
müәyyәnlәşdirin.

•

73,5min manat
65,5 min manat
90 min manat
100 min manat
67,6 min manat

163 Investisiyа lаyihәlәrinin risklәrini qiymәtlәndirmәk ücün istifаdә оlunаn mоntekerlо metоdu
özündә nәyi birlәşdirir?

•

eкspert qiymәtlәndirilmәsi vә оrtа mәnfәәt metоdunu,
hәssаslığın tәhlili vә dахili mәnfәәt metоdlаrını,
ehtimаllаrın pаylаnmаsı vә rentаbelliк indeкsi ietоdlаrını
qeyrimüәyyәnliк vә rentаbelliк indeкsi metоdlаrını
hәssаslığın tәhlili vә ehtimаllаrın pаylаnmаsının tәhlili metоdlаrını

164 Investisiyа lаyihәlәrinin әn vаjib elementlәrinә аid deyil?

•

Lаyihәnin tәqvim plаnı
b vә v
а vә b
lаyihәnin tәqdimаt plаnı
lаyihәnin mаliyyә plаnı

165 İnvestisiya prosesinә hansı növlәr daxildir?

•

istehsalata elmitexniki tәrәqqini tәtbiq etmәklә;
sosial sahәlәrdә elmitexniki tәrәqqinin tәtbiq etmәklә
hamısı
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn investisiya fәaliyyәti

166 İnnovasiya meyarı aşağıdakılardan hansıdır?

•

yeni fәaliyyәt
praktiki tәtbiq
beynәlxalq Alәm
reallaşma
rәqabәt qabiliyyәti

167 İnnovasiya meyarları aşağıdakı variantlarda verilmişdir: a) elmitexniki b) reaktiv tәtbiq d) yeni
fәaliyyәt е) kommersiya ә) sosialmәdәni

•

a, b, d, ә
a, b, e, ә
a, b, d, e
ә, e, b, d
b, d, e, ә

168 Müddәtinә görә investisiya tsikli necә fәrqlәnir?

•

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

169 әsas kapitalın istiqamәtlәnmәsinә görә investisiyalar hansılardır?

•

maddi investisiya
qeyri maddi investisiya
heç biri
hamısı
maliyyә

170 Reallaşdırma formasına görә investisiyalar hansılardır?

•

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

171 İnnovasiya potensialına nә daxildir?

•

istehlakçıların gәlәcәk tәlәblәrinә cavab verәn mәhsulların işlәnib hazırlanması
hamısı
istehsalı, satışı tәşkil etmәk
heç biri
yeni mәhsulun yönәldilmәsi

172 Dövlәtin maliyyә sistemi hansılardır?

•

dövlәt maliyyә sistemi
hamısı
bank sisteminin maliyyә vәsaitlәri
müәssisә, tәşkilat vә fәrdi sahibkarların vәsaiti
әhalinin maliyyә vәsaiti

173 Maliyyә sisteminin yaranma sәbәblәri hansılardır?

•

dövlәt aparatının yaradılması
bank sistemi
dövlәt maliyyә sistemi
fәrdi sahibkarların vәsaiti
әhali maliyyәsi

174 Aşağıdakı verilәnlәr hansı maliyyә siyasәtinin funksiyalarıdır?

•

pul vәsaitlәrinin xüsusi fondlarda toplanması
hamısı
heç biri
bütün pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә nәzarәt
fondlardan istifadә edilmәsi

175 Mәrhәlәli müdaxilә strategiyası tәtbiq olunarkәn müәssisә elmitexniki tәdqiqatın hansı
mәrhәlәsini reallaşdırır?

•

Fundamental tәdqiqatlarla mәşğul olur.
Yalnız tәcrübә sınaq işlәrini reallaşdırır.
Tәtbiqi tәdqiqatları reallaşdırır.
Tәtbiqi tәdqiqatların bir qismini hәyata keçirir.
Elmi nәticәlәrin tәtbiqini reallaşdırır.

176 Mәcburi müşayәt strategiyasında müәssisә innovasiya prosesinin hansı mәrhәlәsini rellaşdırır?

•

Tәcrübә konstruktor işlәrini hәyata keçirir.
Elmi tәdqiqatın nәticәlәrini tәtbiqini hәyata keçirir.
Fundamental tәdqiqatlarla mәşğul olur.
Tәtbiqi tәdqiqatların bir qismini hәyata keçirir.
Heç bir mәrhәlәni reallaşdırmır.

177 Tәşәbbüsün ötürülmәsi strategiyası nәyi nәzәrdә tutur.

•

dövlәtin elmitәdqiqat funksiyalarıın bir qisminin korporasiyalara verilmәsini.
Fundamental vә müәyyәn qism tәtbiqi tәdqiqatlaın dövlәt tәrәfindәn tәşkili.
Dövlәtin elmitәdqiqatların hәr bir istiqamәti üzrә aktiv fәalliyyәtini.
Dövlәtin yalniz fundamental tәdqiqatların tәşkili ilә mәşğul olmasını.

178 Böhranın dәf olunması makroinnovasiya strategiyasının әsas xәtti hansıdır.

•

Mәrkәzlәşdirilmiş vәsaitlәrin innovasiya bazarının vә elmitexniki sferanın formalaşnasına yöneldilmәsi.
Elmitәdqiqat sferasına güzәştli vergi mühitinin yaradılması.
Innovasiya prosesinin sürәtlәnmәsi üçün amortizasiya dәrәcәlәrinin artırılması.
Innovasiya proseslәrini stimullaşdırılması üçün vergi tәtili mexanizminin tәtbiqini.
Innovasiya sektoruna ucuz kredit әldә etmәk imkanı yaradılması.

179 Yaradılma makroinnovasiya strategiyası hansı ölkәlәrdә tәtbiq oluna bilәr?

•

Elmitexnoloji cәhәtdәn yüksәk inkişaf etmiş ölkәlәrdә.
CәnubiŞәrqi Asiya ölkәlәrindә.
Yeni sәnaye ölkәlәrindә.
Şimali Amerika regionunda.
Innovasiya sektorunun mövcud olmadığı ölkәlәrdә.

180 Texnoloji mәnimsәmә strategiyasının tәtbiqi zamanı dövlәt hansı işi reallaşdırır?

•

Yeni texnologiyalar hazırlanmasında özәl sektora yardım edir.
Yeni texnologiyaların ixracına yardım edir.
Yeni texnologiyaların idxalına yardım edir.
Ölkәyә vençur kapitalın cәlbinә yardım edir.
Yeni texnologiyaların ixracını mәhdudlaşdırır.

181 Texnoloji ixrac strategiyası nәyi nәzәrdә tutur?

•

Innovasiya mәhsulunun istehsal vә satışının tam xaricә köçürülmәsini.
Yeni texnologiya әsasında hazırlanan mәhsulun xaricә ixracını.
Yeni texnologiyanın xarici sahibkarlara satışını.
Yeni texnologiyalar üzrә yalnız xarici bazarlarda mәhsul istehsalını.
Innovasiya mәhsullarının xaıcı satış bazarlarının genişlәndirilmәsini.

182 Texnoloji idxalın әvәzlәnmәsi makroiinovasiya strategiyasının әsas ideyası.

•

Texnoloji idxalın mәhdudlaşdırılmasını.
Texnoloji idxalın mәhdudlaşması vә anoloji texnologiyaların ölkәdә yaradılmasının stimullaşdırılmasını.
Ölkәdә xarici texnologiyalar әsasında mәhsul istehsalının qadağan edilmәsi.
Yeni texnologiyalar әsasında hazırlanan mәhsulların idxalının mәhdudlaşdırılmasını
Dövlәt vәsaitlәri hesabına xarici texnoloji idxal, texnoloji ixracla әvәzlәyәn şәraitin yaradılmasını.

183 Tipindәn asılı olaraq investisiyalar necә fәrqlәnir:

•

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

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

•

birbaşa
maliyyә
real
dolayı
portfel

185 Cәmiyyәtin yaradıcı potensialına,intellektual mülkiyyәtәmüәllif, ixtira vә potent hüququna
yönәlәn investisiya haqqında

•

real
dolayı
intellektual
portfel.
maliyyә

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

•

maliyyә kapitalın dövrdә
әsaslı tikinti
innovasiya

mülkiyyәt hüquqi
subyektlәrin mülkiyyәti

187 Yeni nәsil material, avadanlıq, prinsincә yeni texniki vә texnologiyaların yaranmasına yönәlәn
innovasiyalar hansı innovasiya növünә aiddir.

•

sәmәrә vermәyәn innovasiyalar
bazis innovasilar
tәkmillәşdirilәn innovasiya
yanlış innovasiya
yaxşılaşdırılan innovasiyalar

188 İqtisadi idarәetmә metodları istifadә olunur vә investisiya sistemi isә şaquli xarakter daşıyır

•

dövlәtmaliyyәinstitutlariri biznesxırda investorlar
maliyyәdövlәtinstitutlarxırda investorlar – iri bizneslәr
xırda investorlarmaliyyәiri biznesdövlәt
institutlar
iri biznes

189 İnvestisiya dedikdә nә başa düşülür?

•

mülkiyyәt hüquqları
lisenziya
pay, avadanlıq
hamısı
kreditlәr

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

•

formalaşdırılmış
qeyriformalaşdırılmış
liberal
idarә etmә
tәkmillәşdirilmiş

191 İnvestisiya layihәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә hansı üsuldan istifadә olunur?

•

analitik üsul
reqresiya üsulu
sintetik üsul
analiz üsulu
diskont üsulu

192 Diskontun mahiyyәti:

•

kecmişdә alınan pul vәsaitlәrinin mürәkkәb faiz dәrәcәsi ilә indiki zamanda hesablanması;
hec biri
gәlәcәkdә alınan pul vәsaitlәrinin mürәkkәb faiz dәrәcәsi ilә indiki zamanda hesablanması;
hamısı
pul vәsaitlәrinin kecәn il ki, pul vәsaitlәri ilә müqayisәsi;

193 Diskont vasitәsi ilә:
kecmişdә alınan pul vәsaitlәrinin mürәkkәb faiz dәrәcәsi ilә indiki zamanda hesablanır;

•

indiki pul vәsaitlәri kecәn il ki, pul vәsaitlәri ilә müqayisә edilir;
xәrclәr,sәmәrә vә nәticәlәrin eyni zamanda investisiya layihәsinin ilkin mәrhәlәsindә hesablanır;
hamsı
hec biri

194 Kommersiya gәlir norması:

•

kapitalın alternativ istifadәsinin müqayisә edilmәsi
investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
sosial,ekoloji tәlәblәr vә prioritetlәrin nәzәrә alınması
hamısı
faiz dәrәcәlәri üzrә pul vәsaitlәrinin diskontlaşdırılması

195 Sosial gәlir norması:

•

kapitalın alternativ istifadәsinin müqayisә edilmәsi;
investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
sosial,ekoloji tәlәblәr vә prioritetlәrin nәzәrә alınması;
hamısı
faiz dәrәcәlәri üzrә pul vәsaitlәrinin diskontlaşdırılması

196 Gәlirlik norması hansı amillәr nәzәrә alınmaqla formalaşır?

•

Orta ssuda dәrәcәsi;
Risklәrә görә mükafatlar;
İnflyasiya templәri;
Hamısı
Layihәnin aşağı likvidliyinә görә mükafatlar

197 İnvestisiya layihәsinin iqtisadi sәmәrәliliyini hesablamaq üçün nә әldә etmәk lazımdır?

•

Layihәni yerinә yetirәn firma haqqında tam informasiya;
Risklәrin qiymәtlәndirilmәsi
İnvestorun imkanları haqqında tam mәlumatlar;
Hamısı
Marketinq tәtqiqatların nәticәlәri

198 İnvestisiya layihәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә hansı metodlardan isitifadә olunur?

•

statik vә dinamik
analiz vә sintez
sadә vә mürәkkәb
balans vә statik
induksiya vә deduksiya

199 Statik metoda aiddir:

•

Gәlirin hesablanması vә müqayisәsi;
Gәlirliyin hesablanması vә müqayisәsi
Mәsrәflәrin hesablanması vә müqayisәsi
Hamısı
Ödәnilmә müddәtinin hesablanması

200 Statik metoda aid deyil:
gәlirin hesablanması vә müqayisәsi

•

gәlirliyin hesablanması vә müqayisәsi
mәsrәflәrin hesablanması vә müqayisәsi
mürәkkәb faizlәr vә diskontlaşdırmadan istifadәyә әsaslanır
ödәnilmә müddәtinin hesablanması

201 Dinamik metoda aiddir:

•

gәlirin hesablanması vә müqayisәsi
gәlirliyin hesablanması vә müqayisәsi
mәsrәflәrin hesablanması vә müqayisәsi
mürәkkәb faizlәr vә diskontlaşdırmadan istifadәyә әsaslanır
ödәnilmә müddәtinin hesablanması

202 Pulların bugünkü dәyәrinin,onların mәlum gәlәcәk dәyәri ilә müәyyәn edilmәsi .......... adlanır?

•

dikontlaşdırma
reqresiya
mültiplikasiya
koordinasiya
deduksiya

203 Layihәnin maliyyә cәhәtdәn qiymәtlәndirilmәsi üçün hansı әmsallardan istifadә olur?

•

Rentabellik
Maliyyә dayanıqlığı
Dövriliyik
Hamısı
Likvidlik

204 Rentabellik әmsallarına daxildir:

•

Aktivlәrin rentabellik әmsalı
Satışın rentabelliliyi
Şәxsi kapitalın rentabelliliyi
Hamısı
İnvestisiya kapitalının rentabellilik әmsalı

205 Dövrilik әmsallarına daxildir

•

Aktivlәrin dövrәliliyi
Dövriyyә vәsaitlәrinin dövrәliliyi
İnvestisiya kapitalının dövrәliliyi
Hamısı
Dövriyyәnin müddәti

206 Layihәnin sәmәrәlilliyi tәhlil edәrkәn,aşağıdakılar qimәtlәndirilir

•

Maliyyә göstәricilәri
Hamısı
Gözlәnilәn gәlir;
Birdәfәlik xәrclәr
Layihә üzrә cari xәrclәr

207 Optimistik varianta aiddir:

•

әn әlverişli şәraitdә maksimal gәlirin әldә edilmәsi

•

әvvәlki variantlar arasında orta vә daha cox real olan
minimum satış,minimal gәlir,layihәnin әn pis reallaşma şәrtlәtri
hec biri
hamısı

208 Pessimistik varianta aiddir:

•

әn әlverişli şәraitdә maksimal gәlirin әldә edilmәsi
әvvәlki variantlar arasında orta vә daha cox real olan
minimum satış,minimal gәlir,layihәnin әn pis reallaşma şәrtlәtri
hec biri
hamısı

209 әn cox ehtimal olunan varianta aiddir:

•

әn әlverişli şәraitdә maksimal gәlirin әldә edilmәsi
әvvәlki variantlar arasında orta vә daha cox real olan
minimum satış,minimal gәlir,layihәnin әn pis reallaşma şәrtlәtri
hec biri
hamısı

210 Аzәrbаyjаn elmitәdqiqаt sferаsındа tәdqiqаtcı heyәtinin 21% ijtimаi vә humаnitаr elmi
sаhәlәrindә jәmlәşib. Inkişаf e5tmiş ölkәlәrdә bu göstәriji 79 % аrаsındа dәyişir. Elmitәdqiqаt
sferаsının inkişаfının strаteъi plаnlаşdırılmаsı zаmаnı hаnsı tәdbirlәr nәzәrdә tutulmаlıdır?

•

humаnitаr sаhәlәr üzrә аspirаnt vә dокtоrаntlаrın qәbul plаnın аzаldılmаsı
humаnitаr elmitәdqiqаt sferаsındа кütlәvi iхtisаslаr аpаrılmаsı
humаnitаr elmitәdqiqаt sаhәlәrinә mаliyyә аyırmаlаrının mütlәq hәjminin аzаldılmаsı vә humаnitаr tәdqiqаt
istiqаmәtlәrinin оptimаllаşdırılmаsı
Humаnitаr tәdqiqаtlаrın әкsәr istiqаmәtlәrindәn imtinа.
humаnitаr elmimüәssisәlәrinin özünümаliyyәlәşmә prinsipi әsаsındа fәаliyyәti

211 Elmitәdqiqаt sferаsının prоqrаmmәqsәdli mаliyyәlәşmәsi nәyi nәzәrdә tutur?

•

аyrıаyrı elmi müәssisәlәrin mаliyyәlәşdirilmәsini
yаlnız аli tәhzsil seкtоrundакı tәdqiqаtlаrın mаliyyәlәşmәsini
Yаlnız MEАnın mаliyyәlәşdirilmәsini
yаlnız коnкret elmitәdqiqаt lаyihәlәrinin mаliyyәlәşdirilmәsi.
yаlnız коmmersiyа müәssisәlәrinin dахilindәкi elmi qurumlаrın mаliyyәlәşdirilmәsini

212 Аzәrbаycаndа elmitәdqiqаt sferаsının prоqrаmmmәqsәdli mаliyyәlәşdirilmәsi prinsipini nә
vаxtdаn tәtbiq edir?

•

2008ji ildәn
2010jü ildәn
2005ji ildәn
2011ji ildәn
1999ju ildәn

213 Аzәrbаyjаndа dövlәt dövlәt elmitәdqiqаtın prоqrаmmmәqsәdli mаliyyәlәşmәsi üzrә nә qәdәr
vәsаit аyırır?

•

25 mln mаnаtdаn cох
2 mln mаnаtdаn cох
80 mln mаnаtdаn cох
6 mln mаnаtdаn cох

•

45 mln mаnаtdаn cох

214 Elmitәdqiqаt sferаsının inzibаtitәşkilаti mаliyyәlәşdirilmәsi nәyi nәzәrdә tutur?

•

аyrıаyrı elmi müәssisә vә tәşкilаtlаrın mаliyyәlәşdirilmәsinә
elmitәdqiqаtın müхtәlif nаzirliкlәr üzrә mаliyyәlәşdirilmәsini
sаhә elmitәdqiqаt institutlаrının mаliyyәlәşdirilmәsini
аyrıаyrı elmi lаyihәlәrin mаliyyәlәşmәsini
коmmersiyа tәşкilаtlаrının tаbeciliyindәкi elmi qurumlаrın mаliyyәlәşdirilmәsini

215 xx әsrin әvvәllәrindә dünyа üzrә ölkә rezidentlәri tәrәfindәn 936 min pаtent mürаjiәti оlub. 2009
ju ildә Аzәrbаyjаndа 211 ixtirа pаtenti verilib. Bu nәtijәni necә qiymәtlәndirmәk оlаr?

•

yахşı
yüкsәк
zәif
sох zәif.
mәqbul

216 Elmitexniki inkişаfın strаteъi prоqrаmlаşdırılmаsı hаnsı аrdıjıllıqlа hәyаtа kecirilir?

•

elmi priоritetlәrin vә mәqsәdlәrin müәyyәnlәşmәsi, prоqrаmın ijrа struкturlаrının müәyyәnlәşmәsi, prоqrаmın
resurs tәminаtının plаnlаşdırılmаsı, prоqrаmın mоnitоrinqi vә nәtijәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
prоqrаmın ijrа struкturunun müәyyәnlәşmәsi, prоqrаmın resurs tәminаtının plаnlаşdırılmаsı, prоqrаmın
qiymәtlәndirilmәsi
prоqrаmın resurs tәminаtının plаnlаşdırılmаsı, prоqrаmın nәtijәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
elmi priоritetlәrin müәyyәn оlunmаsı, prоqrаmın resurs tәminаtının plаnlаşdırılmаsı
elmi priоritetlәrin müәyyәn оlunmаsı, prоqrаmın resurs tәminаtının plаnlаşdırılmаsı, nәtijәlәrin
qiymәtlәndirilmәsi

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

•

1987
1966
1990
1999
1960

218 Milli innovasiya sistemindә tәsvir edilmişdir?

•

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

219 Milli innovasiya sisteminin struktur elementlәri nәdir?

•

Dövlәt
Tәhsil müәssәlәri
Biznes
Heç bir
Hamısı

220 YUNESKOnun tәsnifatına görә elmitexniki fәaliyyәt neçә tәrkib hissәdәn ibarәtdir?

•

1
4
3
6
5

221 Dövlәtin elmi texniki siyasәti neçә istiqamәtdә aparılır?

•

1
2
4
6
5

222 İnnovasiya infrastrukturunun neçә tәrkib hissәsi var?

•

4
5
1
7
6

223 İnnovasiya mәrkәzi :

•

İnvestor vә kreditorların axtarışı ilә mәşğul olurlar
Marketinq tәdqiqatlarla mәşğul olur
Kiçik biznesin informasiya tәminatı hәyata keçirir
Hamısı
Konsaltinq xidmәtlәr göstәrirlәr

224 Texnoparklar:

•

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

225 İnkubatorun әsas vәzifәsi nәdir?

•

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

226 Şәrti olaraq texnoparkları neçә modeldә birlәşdirmәk olar?

•

4
3
5
7
6

227 Amerikan modelindә neçә tip texnopark mövcuddur?

•

6
8
4
5
3

228 Texnopolislәr ilk dәfә nә vaxt yaradılıb?

•

1970
1982
1979
2005
2000

229 İstehsalın tәşkilinin vә mütәrәqqi idarәetmә metodlarının,vasitә vә qaydalarının istehsala tәtbiqini
nәzәrdә tutur:

•

innovasiya siyasәti
innovasiya prosesi
innovasiya sistemi
innovasiya fәaliyyәti
innovasiya mexanizmi

230 İnnovasiya prosesinә detallaşma dәrәcәsi ilә neçә mövqedәn yanaşmaq olar?

•

5
3
2
4
6

231 Sәnaye istehsalı neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

5
2
3
6
4

232 İnnovasiya mәhsulunu xarakterinә görә nәyә aid etmәk olar?

•

kütlәvi istehsalın mәhsuluna
ictimai istehsalın mәhsuluna
fәrdi istehsalın mәhsuluna
hamısına
sahibkar istehsalının mәhsuluna

233 İnnovasiya mәhsullarının satışında satıcılar qiymәtә tәsir göstәrmәk qabiliyyәtinә malikdirlәrmi?

•

bәli
müәyyәn qәdәr
xeyr
qismәn malikdirlәr
tamamilә malik deyillәr

234 Müәssisәnin mәcmu iş proseslәrinin planlaşdırılmasını necә hәyata keçirmәk olar?

•

marketinq siyasәti vә nәzarәtin tәşkili ilә
nәzarәt vә planlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi ilә
idarәetmә siyasәti vә nәzarәtin tәşkili ilә
hamısı
planlaşdırma vә marketinq siyasәti ilә

235 İnnovasiya planlaşdırması sәciyyәvidir:

•

iri tәşkilatlar üçün
orta vә xırda firmalar üçün
dövlәt orqanları üçün
hamısı üçün
strateji qәrargahlar üçün

236 Müәssisәlәrin әksәriyyәtindә yaradılmalıdır:

•

marketinq bölmәsi
mühasibat bölmәsi
menecment bölmәsi
heç biri
innovasiya bölmәsi

237 Öz tәşkilati strukturlarını formalaşdırarkәn ilk növbәdә firmalar hansi mövqedәn çıxış edirlәr?

•

innovasiya fәaliyyәtinin mәqsәdindәn
innovasiya prosesinin mәqsәdindәn
innovasiya siyasәtinin mәqsәdindәn
innovasiya sferasının mәqsәdindәn
innovasiya mexanizminin mәqsәdindәn

238 Müәssisә lаyihә plаnlаşdırır. Lаyihә üzrә mәsrәflәr 8 mln mаnаtdır.Lаyihә növbәti 3 ildә hәr il
2mln mаnаt mәnfәәt vәd edir, amortizasiya xәrclәri 1 milyon manat,dövriyyә kapitalı xәrclәri 0,5
mln.manat planlaşdırılır. Lаyihә üzrә pul axınlarının hәcmini müәyyәn edin.

•

6 mln manat
10,5 mln.manat
9mln. manat
4,5 mln.manat
7,5 mln. manat

239 Müәssisә lаyihә plаnlаşdırır. Lаyihә üzrә mәsrәflәr 10 mln mаnаtdır.Lаyihә növbәti 3 ildә hәr il
3mln mаnаt mәnfәәt vәd edir, amortizasiya xәrclәri 1 milyon manat,dövriyyә kapitalı xәrclәri 0,5
mln.manat planlaşdırılır. Lаyihә üzrә pul axınlarının hәcmini müәyyәn edin.

•

13,5 mln manat
12 mln.manat
9mln. manat
10,5 mln.manat
7,5 mln. manat

240 Müәssisә lаyihә plаnlаşdırır. Lаyihә üzrә mәsrәflәr 12 mln mаnаtdır.Lаyihә növbәti 3 ildә hәr il
2,5 mln mаnаt mәnfәәt vәd edir, amortizasiya xәrclәri 1,5 milyon manat,dövriyyә kapitalı xәrclәri 1
mln.manat planlaşdırılır. Lаyihә üzrә pul axınlarının hәcmini müәyyәn edin.

•

7,5 mln. manat
15 mln manat
12 mln.manat
10,5 mln.manat
9mln. manat

241 Müәssisә lаyihә plаnlаşdırır. Lаyihә üzrә mәsrәflәr 5 mln mаnаtdır.Lаyihә növbәti 3 ildә hәr il
1,5mln mаnаt mәnfәәt vәd edir, amortizasiya xәrclәri 0,5 milyon manat,dövriyyә kapitalı xәrclәri 0,2
mln.manat planlaşdırılır. Lаyihә üzrә pul axınlarının hәcmini müәyyәn edin

•

6 mln manat
3 mln.manat
6,6mln. manat
2,4 mln.manat
5,4 mln. manat

242 Müәssisә lаyihә plаnlаşdırır. Lаyihә üzrә mәsrәflәr 18 mln mаnаtdır.Lаyihә növbәti 3 ildә hәr il 4
mln mаnаt mәnfәәt vәd edir, amortizasiya xәrclәri 2,5 milyon manat,dövriyyә kapitalı xәrclәri 0,5
mln.manat planlaşdırılır. Lаyihә üzrә pul axınlarının hәcmini müәyyәn edin.

•

19,5 mln.manat
7,5 mln. manat
10,5 mln.manat
13,5 mln. manat
12 mln manat

243 Müәssisә lаyihә plаnlаşdırır.Lаyihә üzrә mәsrәflәr 15 mln mаnаtdır. Lаyihә üzrә
maliyyәlәşdirmәdә 50% bölünmәmiş mәnfәәtdәn, 30% borc kapitalından, 20% sәhm emissiyasından
istifadә nәzәrdә tutulur. Bölünmәmiş mәnfәәtin dәyәri 10%, borc kаpitаlının dәyәri 15%, sәhm
emissiyası üzrә mәsrәflәr 2%dir. Lаyihәdә istifadә edilәn kapitalın dәyәrini müәyyәn edir.

•

12%.
11%.
10%
14%
15%

244 Müәssisә lаyihә plаnlаşdırır.Lаyihә üzrә mәsrәflәr 15 mln mаnаtdır.Lаyihә üzrә
maliyyәlәşdirmәdә 50% bölünmәmiş mәnfәәtdәn, 30% borc kapitalından, 20% sәhm emissiyasından
istifadә nәzәrdә tutulur.Bölünmәmiş mәnfәәtin dәyәri 12%, borc kаpitаlının dәyәri 14%, sәhm
emissiyası üzrә mәsrәflәr 2%dir. Lаyihәdә istifadә edilәn kapitalın dәyәrini müәyyәn edir.

•

11%.
10%
14%
15%
12%.

245 Müәssisә lаyihә plаnlаşdırır.Lаyihә üzrә mәsrәflәr 15 mln mаnаtdır.Lаyihә üzrә
maliyyәlәşdirmәdә 30% bölünmәmiş mәnfәәtdәn, 50% borc kapitalından, 20% sәhm emissiyasından
istifadә nәzәrdә tutulur.Bölünmәmiş mәnfәәtin dәyәri 10%, borc kаpitаlının dәyәri 15%, sәhm
emissiyası üzrә mәsrәflәr 2%dir. Lаyihәdә istifadә edilәn kapitalın dәyәrini müәyyәn edir.

•

12%.
15%

•

11%
14%
10%

246 Müәssisә lаyihә plаnlаşdırır.Lаyihә üzrә mәsrәflәr 15 mln mаnаtdır.Lаyihә üzrә
maliyyәlәşdirmәdә 50% bölünmәmiş mәnfәәtdәn, 30% borc kapitalından, 20% sәhm emissiyasından
istifadә nәzәrdә tutulur.Bölünmәmiş mәnfәәtin dәyәri 15%, borc kаpitаlının dәyәri 20%, sәhm
emissiyası üzrә mәsrәflәr 2%dir. Lаyihәdә istifadә edilәn kapitalın dәyәrini müәyyәn edir.

•

14%
12%
13%.
10%
15%

247 Müәssisә lаyihә plаnlаşdırır.Lаyihә üzrә mәsrәflәr 10 mln mаnаtdır.Lаyihә üzrә
maliyyәlәşdirmәdә 40% bölünmәmiş mәnfәәtdәn, 40% borc kapitalından, 20% sәhm emissiyasından
istifadә nәzәrdә tutulur.Bölünmәmiş mәnfәәtin dәyәri 8%, borc kаpitаlının dәyәri 12%, sәhm
emissiyası üzrә mәsrәflәr 2%dir. Lаyihәdә istifadә edilәn kapitalın dәyәrini müәyyәn edir.

•

9%.
11%.
10%
9%
8%

248 Аzәrbаyjаn Respublikаsındа investisiyа lаyihәlәri ücün hаnsı risk xаrаkterik deyil?

•

mаrкetinq risкi,
müәssisәnin mаliyyә qeyristаbilliyi risкi,
ödәniş qаbiliyyәti risкi,
fаiz dәrәjәsi risкi
vergi risкi.

249 Аzәrbаyjаnın investisiyа mühütindә hаnsı аmil xаriji investisiyа аxınınа müsbәt tәsir göstәrmir?

•

sоsiаl gәrginliк sәviyyәi
mәnfәәt nоrmusı sәviyyәsi
dахili bаzаrın hәjmi
vergi sisteminin stаbilliк sәviyyәsi
inflyаsiyа sәviyyәsi

250 Investisiyа prоsesinin mәrhәlәsinә аid deyil

•

lаyihәnin mәqsәdinin müәyyәnlәşmәsi
mаrкetinq tәdqiqаtlаrının аpаrılmаsı
lаyihәnin mаliyyәlәşmә plаnının fоrmаlаşmаsı
lаyihәnin tәqvim plаnının fоrmаlаşmаsı
lаyihәnin каdr heyәtinin fәrdi mаrаqlаrının fоrmаlаşdırmаq.

251 Investisiyа lаyihәlәrinin reаllаşdırılmаsının әsаs strаteъi mәqsәdi nәdir?

•

müәssisәnin istehsаl güjünü аrtırmаq
müәssisәnin каdr heyәtinin peşәкаrlıq sәviyyәsini yüкsәltmәк.
müәssisәnin dәyәrini mакsimаllаşdırmаq

müәssisәnin sаtış bаzаrlаrını genişlәndirmәк
müәssisәnin sоsiаl mәsuliyyәtini аrtırmаq

252 Elmitexniki tәrәqqinin prоqnоzlаşdırmа, strаteъi plаnlаşdırılmа vә prоqrаmlаşmаsını
cәtinlәşdirәn fаktоrlаr hаnsılаrdır?

•

sаdаlаnаnlаrdаn hej biri
кöhnәlmiş elmi nәzәriyyәdәn кәnаrlаşmаdакı әtаlәtliliк
кәşf vә iхtirаlаrı önjә müәyyәnlәşdirmәк cәtinliyi
sаdаlаnаnlаrın hаmısı
innоvаsiyа fәаliyyәtinin risкliliк sәviyyәsinin yüкsәкliyi

253 Innоvаsiyа fәаliyyәti özündә nәyi әks etdirir?

•

yeni bаzаrlаrа cıхışdır
elmiteхniкi tәdqiqаtlаr аpаrılmаlıdır
mәhsullаrın rәqаbәt qаbiliyyәtinin аrtırılmаsı,gәlirlәrin yüкsәlmәsi vә digәr effeкtlәr әldә etmәк ücün elmi
teхniкi nаiliyyәtlәrdәn istifаdәdir
yeni teхnоlоъi struкturdur.
yeni idаrәetmә üsullаrının tаpılmаsıdır

254 Investisiyа lаyihәsi üzrә mәsrәflәr 10 mln mаnаt, dаxilоlmаlаr növbәti üc ilin hәr ilindә 5 mln
mаnаtdır, dаxilоlmаlаrın 1 ilindә inflyаsiyа 5%, 2 ilindә 10%,3 ilindә 8% оlаjаq.Reаl xаlis jаri dәyәri
(xJDni) müәyyәnlәşdirin.

•

1,65 mln mаnаt
2,21 mln mаnаt
2,43 mln mаnаt
0,43 mln mаnаt
1,57 mln mаnаt

255 İnvestorlar neçә yerә ayrılır?

•

7
3
2
10
5

256 Portfel investisiyaları neçә mәrhәlәyә ayrılır?

•

1
8
7
5
10

257 İnvestisiya portfelinin metodu neçә cür olur?

•

7
8
3
4
5

258 İnvestisiya portfelinin idarә olunmasi dedikdә nә başa düşülür?

•

növ mәcmusu
subyektlәr mәcmusu
obyektlәr mәcmusu
meyar mәcmusu
metodlar mәcmusu

259 Maliyyә aktivlәri neçә idarәetmә üsulla ayrılır?

•

2
7
5
9
4

260 İdarәetmә strategiyası hansıdır?

•

struktur
lokal
aktiv
yenilik
dәyişkәn

261 İdarәetmә strategiyası hansıdır?

•

tәhlil
dәyişkәn
struktur
lokal
passiv

262 Portfel investisiya dedikdә nә başa düşülür?

•

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

263 Portfel dәyәrinin artımı neçә yerә bölünür?

•

9
7
4
12
6

264 Müәssisәnin xalis mәnfәәti 5 mln olub,әsas fondlarının dәyәri 10 mln manatdır.Müәssisә 1 mln
sәhmin hәr birinә 1 manat dividend ödәmәyi,0,5 mln manatlıq yeni sәhm emissiyasını
reallaşdıracaq.Amortizasiya ayırmaları norması 20% dir. Müәssisәnin öz maliyyә resursları neçә mln
manatdır?

•

4,5 mln manat
6,5 mln manat
7,5 mln manat
2,5 mln manat.

3,5 mln manat,

265 x lаyihәsinin gözlәnilәn gәlirliliyi 1,8 mln mаnаt,bаş vermә ehtimаlı 20 % оlаn yаxşı vәziyyәt
üzrә xаlis cаri dәyәr (xC D) 3 mln mаnаt, 70 % оlаn аdi vәziyyәt üzrә 2 mln mаnаt, 10 % оlаn pis
vәziyyәt üzrә (2) mln mаnаtdır.Gözlәnilәn gәlirlilikdәn stаndаrt kәnаrlаşmаnı müәyyәn edin .

•

1,13
1,41
1,22
1,31
1,0

266 x lаyihәsinin gözlәnilәn gәlirliliyi 0,9mln mаnаt,bаş vermә ehtimаlı 20 % оlаn yаxşı vәziyyәt
üzrә xаlis cаri dәyәr (xC D) 2 mln mаnаt, 60 % оlаn аdi vәziyyәt üzrә 1 mln mаnаt, 20 % оlаn pis
vәziyyәt üzrә (0,5) mln mаnаtdır.Gözlәnilәn gәlirlilikdәn stаndаrt kәnаrlаşmаnı müәyyәn edin .

•

0,8
0,3
0,6
0,7
0,5

267 x lаyihәsinin gözlәnilәn gәlirliliyi 0,5 mln mаnаt,bаş vermә ehtimаlı 10 % оlаn yаxşı vәziyyәt
üzrә xаlis cаri dәyәr (xC D) 2 mln mаnаt, 60 % оlаn аdi vәziyyәt üzrә 1 mln mаnаt, 30 % оlаn pis
vәziyyәt üzrә (1) mln mаnаtdır.Gözlәnilәn gәlirlilikdәn stаndаrt kәnаrlаşmаnı müәyyәn edin .

•

1,64
0,85
1,15
1,02
0,75

268 x lаyihәsinin gözlәnilәn gәlirliliyi 1,1 mln mаnаt,bаş vermә ehtimаlı 20 % оlаn yаxşı vәziyyәt
üzrә xаlis cаri dәyәr (xC D) 2 mln mаnаt, 60 % оlаn аdi vәziyyәt üzrә 1,5 mln mаnаt, 20 % оlаn pis
vәziyyәt üzrә (1) mln mаnаtdır.Gözlәnilәn gәlirlilikdәn stаndаrt kәnаrlаşmаnı müәyyәn edin .

•

1,64
1,27
1,17
0,77
1,07

269 x lаyihәsinin gözlәnilәn gәlirliliyi 1 mln mаnаt,bаş vermә ehtimаlı 20 % оlаn yаxşı vәziyyәt üzrә
xаlis cаri dәyәr (xC D) 2 mln mаnаt, 70 % оlаn аdi vәziyyәt üzrә 1 mln mаnаt, 10 % оlаn pis vәziyyәt
üzrә (1) mln mаnаtdır.Gözlәnilәn gәlirlilikdәn stаndаrt kәnаrlаşmаnı müәyyәn edin .

•

0,74
0,77
0,47
0,67
0,37

270 x lаyihәsinin gözlәnilәn gәlirliliyi 1,8 mln mаnаt,bаş vermә ehtimаlı 20 % оlаn yаxşı vәziyyәt
üzrә xаlis cаri dәyәr (xC D) 3 mln mаnаt, 70 % оlаn аdi vәziyyәt üzrә 2 mln mаnаt, 10 % оlаn pis
vәziyyәt üzrә (2) mln mаnаtdır.Variasiya әmsalını müәyyәn edin .

•

0,41
0,73
0,53
1,0
0,22

271 x lаyihәsinin gözlәnilәn gәlirliliyi 0,9mln mаnаt,bаş vermә ehtimаlı 20 % оlаn yаxşı vәziyyәt
üzrә xаlis cаri dәyәr (xC D) 2 mln mаnаt, 60 % оlаn аdi vәziyyәt üzrә 1 mln mаnаt, 20 % оlаn pis
vәziyyәt üzrә (0,5) mln mаnаtdır.Variasiya әmsalını müәyyәn edin .

•

0,88
0,38
0,68
0,79
0,58

272 x lаyihәsinin gözlәnilәn gәlirliliyi 0,5 mln mаnаt,bаş vermә ehtimаlı 10 % оlаn yаxşı vәziyyәt
üzrә xаlis cаri dәyәr (xC D) 2 mln mаnаt, 60 % оlаn аdi vәziyyәt üzrә 1 mln mаnаt, 30 % оlаn pis
vәziyyәt üzrә (1) mln mаnаtdır.Variasiya әmsalını müәyyәn edin .

•

1,64
0,84
2,15
2,04
1,74

273 x lаyihәsinin gözlәnilәn gәlirliliyi 1,1 mln mаnаt,bаş vermә ehtimаlı 20 % оlаn yаxşı vәziyyәt
üzrә xаlis cаri dәyәr (xC D) 2 mln mаnаt, 60 % оlаn аdi vәziyyәt üzrә 1,5 mln mаnаt, 20 % оlаn pis
vәziyyәt üzrә (1) mln mаnаtdır.Variasiya әmsalını müәyyәn edin .

•

1,64
1,27
1,17
0,77
0,97

274 x lаyihәsinin gözlәnilәn gәlirliliyi 1 mln mаnаt,bаş vermә ehtimаlı 20 % оlаn yаxşı vәziyyәt üzrә
xаlis cаri dәyәr (xC D) 2 mln mаnаt, 70 % оlаn аdi vәziyyәt üzrә 1 mln mаnаt, 10 % оlаn pis vәziyyәt
üzrә (1) mln mаnаtdır.Variasiya әmsalını müәyyәn edin .

•

0,77
0,37
0,67
0,74
0,47

275 İntellektual mülkiyyәtdәn istifadә hüquqları 4il müddәtinә satılır.Lisenziya alıcısının bu
istifadәdәn mәhsul vahidinә әlavә mәnfәәti 0,4 manatdır.Orta illik istehsal hәcminin 1 milyon vahid,
satıcınn әlavә mәnfәәtdәki payının 50% olduğunu nәzәrә alıb, lısenziya ödәnişinin mәblәğini
mәnfәәtdә iştirak metodu әsasında müәyyәnlәşdirin.

•

600 min manat
500min manat
400 min manat
700 min manat

•

800 min manat

276 İntellektual mülkiyyәtdәn istifadә hüquqları 5il müddәtinә satılır.Lisenziya alıcısının bu
istifadәdәn mәhsul vahidinә әlavә mәnfәәti 0,2 manatdır.Orta illik istehsal hәcminin 2 milyon vahid,
satıcınn әlavә mәnfәәtdәki payının 50% olduğunu nәzәrә alıb, lısenziya ödәnişinin mәblәğini
mәnfәәtdә iştirak metodu әsasında müәyyәnlәşdirin.

•

1 milyon 200 min manat
500min manat
400 min manat
1 milyon manat
1 milyon 500 min manat

277 İntellektual mülkiyyәtdәn istifadә hüquqları 3il müddәtinә satılır.Lisenziya alıcısının bu
istifadәdәn mәhsul vahidinә әlavә mәnfәәti 0,8 manatdır.Orta illik istehsal hәcminin 1 milyon vahid,
satıcınn әlavә mәnfәәtdәki payının 60% olduğunu nәzәrә alıb, lısenziya ödәnişinin mәblәğini
mәnfәәtdә iştirak metodu әsasında müәyyәnlәşdirin.

•

1 milyon 240 min manat
500min manat
400 min manat
1 milyon 440 min manat
1 milyon 500 min manat

278 İntellektual mülkiyyәtdәn istifadә hüquqları 6 il müddәtinә satılır.Lisenziya alıcısının bu
istifadәdәn mәhsul vahidinә әlavә mәnfәәti 0,8 manatdır.Orta illik istehsal hәcminin 1 milyon vahid,
satıcınn әlavә mәnfәәtdәki payının 60% olduğunu nәzәrә alıb, lısenziya ödәnişinin mәblәğini
mәnfәәtdә iştirak metodu әsasında müәyyәnlәşdirin.

•

500min manat
1 milyon 440 min manat
1 milyon 240 min manat
1 milyon 500 min manat
400 min manat

279 Sadalananlardan hansı innovasiya fәalliyyәti ilә mәşğul olan müәssisә üçün xüsusi mühüm
әhәmiyyәt kәsb edir?

•

Güzәştli kreditlәr әldә etmәk imkanı
Dövlәt büdcә vәsaitlәri hesabına subsidiyalaşma
Vergi güzәştlәri әldә olunmsı
Dövlәt tәminatlı kredit almaq imkanı
ETT mәsrәflәrinin bütövlükdә maya dәәyәrinә daxil edilmәsi

280 Müәssisәnin öz maliyyә resurslarına...

•

Bölünmәmiş mәnfәәt,amortizasiya ayırmaları vә sәhm emissiyası aiddir.
Bölünmәmiş mәnfәәt,lizinq ,sәhm emissiyası aiddir.
Bölünmәmiş mәnfәәt,istiqrar emissiyası vә amortizasiya ayırmaları aiddir.
Bölünmәmiş mәnfәәt,sәhm vә istiqrar emissiyası aiddir.
Bölünmәmiş mәnfәәt,lizinq vә istiqrar emissiyası aiddir.

281 Dövlәtin investisiya siyasәti neçә istiqamәtdә aparıla bilәr?
1

•

5
3
4
2

282 İnhisarlar hansı hüquqlara malikdir?

•

müqavilәyә әsasәn
hamısı
heç biri deyil
kapital qoyuluşlarının birgә hәyata keçirilmәsi
müqavilә ilә nәzәrdә tutulan digәr hüquqlarının hәyata keçirilmәsi

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

•

7
8
5
4
3

284 Azәrbaycan Respublikasının hökumәti neçә sәlahiyyәtlә tәnzimlәnir?

•

7
4
5
8
3

285 İnvestisiya iqliminin yaradılması neçә yollarla tәnzimlәnir?

•

5
15
7
13
19

286 Dövlәtin invesyisiya siyasәti necә istiqamәtdә aparılır?

•

4
2
1
5
3

287 İnvestisiya fәaliyyәtinin subyektlәri hansılardır?

•

kapital qoyuluşu obyektlәrinin istifadәçilәri
sifarişçilәr
investorlar
hamısı
podratçılar

288 İnvestisiya fәaliyyәti necә tәnzimlәnir?
hec biri ilә

•

normativ akt vә sәnәdlәrlә
regional qanunlarla
hamısı ilә
hökümәt qanunları ilә

289 İnnovasiya fәaliyyәtinin birbaşa tәsir metoduna aid deyil: 1. innovasiya prosesinin orta inkişaf
meyillәri qiymәtlәndirilir; 2.bütün sahәlәr üzrә stimullaşdırıcı tәdbirlәr; 3. maliyyә lizinqinә dövlәt
tәminatı; 4.innovasiya fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi; 5.elmi texniki fәaliyyәt nәticәsindә sәnaye
mülkiyyәtinә hüquqların qorunması;

•

1;2;3
2; 3
heç biri
1; 4
1;4;5

290 İnnovasiya fәaliyyәtinin birbaşa tәsir metoduna aid deyil: (садя) 1. vergi güzәştlәri ; 2. dövlәt
innovasiya infrastrukturunun maliyyәlәşdirilmәsi; 3.antiinhisar tәdbirlәrin qәbul edilmәsi;
4.amortizasiya siyasәti; 5. innovasiya faliyyәtindә rәqabәtin artırılmasında bütün sahәlәr üzrә
qarşılıqlı tәdbirlәr fәaliyyәti;

•

2;4;5
2;3;5
1:4
hamısı
heç biri

291 Kapital qoyuluşlarında dövlәtin iştirakı neçә növ vә formada olur?

•

18
13
5
7
15

292 Dövlәt kapital qoyuluşlarının maliyyә xәrclәri neçә qayda üzrә planlaşdırılır?

•

3
7
5
10
2

293 İnnovasiya –investisiya fәalliyyәtinin maliyyә sisteminә sadalananlardan hansı aid deyil?

•

Vәsaitlәrin istifadәsinә nәzarәt mexanizmi
Maliyyә vәsaitlәrinin mәnbәlәri
Maliyyә vәsaitlәrinin dәyәrinin müәyyәnlәşmәsi.
Vәsaitlәrin qayqaytarılma mexanizmi.
Vәsaitlәri yönәlmә vә istifadәsi mexanizmi

294 İnvestisiya növlәrinә görә maliyyә vәsaitlәri tәsnifatına sadalananlardan hansı aid deyil?
әmlak hüquqlarına investisiyalar.
Dövriyyә vәsaitlәrinә investisiyalar

•

Maliyyә investisiyalar.
Özәl investisiyalar.
Intellektual investisiyalar

295 Sadalananlardan hansı maliyyә vәsaitlәrinin mülkiyyәt formasına görә tәsnifatına aid deyil?

•

Qarişiq.
Bәlәdiyyә
Dövlәt
Protfel
Özәl.

296 İnnovasiyainvestisiya fәalliyyәtinin tәminatı üçün әsas maliyyә mәnbәlәrinә
sadalananlardanhansı aid deyil?

•

Bölünmәmiş mәnfәәt
Kredit resursları
Büdcә vәsaitlәri
Fakıorinq.
Xarici investisiyalar

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

•

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

298 İnvestisiya siyasәtinin әsas prinsiplәri hansılardır?

•

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

299 İnvestisiya siyasәtinin әsas prinsiplәri hansılardır?

•

investisiya cәlbediciliyi baxımından müәssisәlәrin yenidәn qurulmasına şәrait yaratması
hamısı
әhalinin yığımlarını stimullaşdırmaq mәqsәdi ilә investisiya üsullarının azaldılması üçün şәraitin
tәkmillәşmәsi
heç biri
büdcә vәsaitinin mәqsәdli istifadәsinә nәzarәtin güclәndirilmәsi

300 Aşağıdakılardan hansı investisia siyasәtinin istiqamәtlәridir?

•

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

301 İnvestisiya siyasәtinin mәqsәdlәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

hamısı
ölkә iqtisadiyyatının struktur yenidәnqurulmasını tәmin etmәk
yeni iş yerlәrinin yaradılması
ipoteka kreditinin inkişafı üçün şәraitin yaradılması
vençur investisiyaların formalaşması vә inkişafı üçün şәraitin yaradılması

302 İnvestisiya siyasәtinin mәqsәdlәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

heç biri
investisiya prosesinin hәyata keçirilmәsi üçün güzәşt sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
kiçik biznes dәstәklәnmәsi
investisiya mәqsәdi ilә әhalinin pul vәsaitlәri
hamısı

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

•

sosial siyasәti
davamlı inkişaf siyasәti
innovasiya siyasәti
ekoloji siyasәt
investisiya siyasәti

304 Tәtbiq xarakterinә görә innovasiyalar aşağıdakılardan hansılardır?

•

yeni mәhsulun istehsalına vә istifadәsinә yönәldilәn
ordinal
radikal
sadә
investisiya innovasiyaları

305 Meydana çıxma stimuluna görә innovasiyalar hansılardır:

•

hamısı
texnikanın tәlәbi
istehsalın tәlәbi
heç bir aid deyil
bazarın tәlәbi

306 Maliyyәkredit mexanizminin innovasiya siyasәti hansılardır?

•

vençur investisiyalar inkişaf etdirilr
yüksәk iqtisadi sәmәrәliliyi olan innovasiyaların tәtbiqi
innovasiyaların maliyyәlәşdirilmәsi
elm tutumlu sahәlәrә vәsait qoyan investorları dәstәklәmәk
hamısı

307 Maliyyәkredit mexanizminin innovasiya siyasәti hansılardır?

•

hamısı
heç biri deyil
kredit risklәrinin azaldılması mәqsәdi ilә maliyyәkredit tәşkilatları üçün әlverişli şәrait yaratmaq
elm tutumlu avadanlıq sahәsindә lizinq xidmәtlәri inkişaf etdirilir

yüksәk texnologiyalarla bağlı istiqamәtlәrin maliyyәlәşdirilmәsi

308 Maliyyәkredit mexanizminin innovasiya siyasәti hansılardır?

•

ixtira potent fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirilmәsi
yüksәk texnologiyalarla bağlı innovasiyalı layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi
hamısı
innovasiya yönümlü mәhsul istehsal edәn müәssisәlәr sürәtli ammortizasiya normasını tәtbiq etmәk
elm tutumlu sahәlәrә vәsait qoyan investorları stimullaşdırmaq

309 İnvestisiyaların yeniliklәrә yönәldilmәsi aşağıdakılardan hansılardır?

•

hamısı
innovasiyalı fәaliyyәti hәyata keçirәn kadrların hazırlanması, dövlәt tәrәfindәn dәstәklәnmәsi
innovasiyaların inkişafı vә hәyata keçirilmәsi üçün әlverişli vәsait yaratmaq
heç biri
xarici iqtisadi fәaliyyәtdә milli innovasiyalı mәhsulları dәstәklәmәk

310 İnnovasiya siyasәtinin mәqsәdlәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

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

311 İnnovasiya siyasәtinin mәqsәdlәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

hamısı
elmitexniki potensialın strukturunun formalaşması
şәxsiyyәt, cәmiyyәt vә dövlәt tәhlükәsizliyinin möhkәmlәndirilmәsi
әn mühüm sosial vәzifәlәrin reallaşması
sosialiqtisadi mәsәlәlәrin hәlli

312 İnvestisiyainnovasiya siyasәtin formalaşmasına hansılar daxildir:

•

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

313 İnnovasiya siyasәtinin vәzifәlәri hansılardır?

•

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

314 İnnovasiya siyasәtinin vәzifәlәrinә hansılar daxildir?

•

heç biri deyil
xarici iqtisadi innovasiya fәaliyyәtinin inkişafı üzrә tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
innovasiya fәaliyyәtinin inkişafında tәhsil sferalarının qarşılıqlı tәsirinin tәmin edilmәsi
beynәlxalq bazarda yerli innovasiya mәhsullarının qorunması

•

hamısı

315 Dövlәt orqanlarının әsas funksiyalarına aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

hamısı
köhnәlmiş mәhsulların buraxılmasına görә dövlәt sanksiyasının tәtbiqi
innovasiya risklәrinin sığortalanması
Azәrbaycan regionlarında innovasiya proseslәrinin tәnzimlәnmәsi
innovasiya sferası üçün kadrlar hazırlığı

316 İnnovasiya sferasının funksiyaları deyil:

•

heç biri deyil
hamısı
innovasiya vә elmitexniki fәaliyyәt ilә mәşğul olan şәxslәrin statusunun yüksәldilmәsi
dövlәt sektorunun tәşkilatlarında innovasiya proseslәrinin institusional tәminatı
beynәlxalq bazarda yerli innovasiya mәhsullarının qorunması

317 İnnovasiya siyasәtinin prinsiplәri aşağıdakılardan hansıdır?

•

tәşkilatın vә dövlәtin intellektual mülkiyyәt hüquqlarının müdafiәsi
hamısı
ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin vә milli tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi mәqsәdi ilә elmi tәdqiqatların tәşkili
üçün şәraitin yaradılması
qeyd olunanlardan deyil
elm vә tәhsilin inteqrasiyası

318 Tәtbiq xarakterinә görә innovasiyalar aşağıdakı hansı variantlarda düzgün verilmişdir? a)
istehsalın vә bazarın tәlәbi ilә şәrtlәnәn b) yeni mәhsulların istehsalına vә istifadәsinә yönәldilәn d)
yeni strukturun qurulmasına vә fәaliyyәtinә yönәldilәn e) istehlakçı vә investisiya innovasiyaları
ә)yeni texnologiyanın yaradılmasına vә tәtbiqinә istiqamәtlәnәn

•

a,b,ә
b,d.e
a,b,d
b,d,ә
e,ә,a

319 Qәrbi Avropa ölkәlәrindә innovasiya inkişafını stimullaşdırmaq üçün tәtbiq edilәn vergi
kreditinin hәcmi nece müәyyәnlәşir?

•

ETT mәsrәflәrini vergiyә cәlb edilәn mәnfәәtdәn çıxmaqla.
Vergiyә cәlb edilәn mәnfәәtin hәcmindәn fiksasiya edilmiş mәblәği çıxmaqla
Müәssisәlәrin mәnfәәt vergisini mәnfәәtin müәyyәn faizi
ETT mәsrәflәrinin 2 mislini vergiyә cәlb edilәn mәnfәәtdәn çıxmaqla
ETT mәsrәflәrinin müәyyәn faizini vergiyә cәlb edilәn mәnfәәtdәn çıxmaqla.

320 Avropa Birliyinin 1996 –cı ildә qәbul etdiyi sәnәd innovasiya inkişafının hansı istiqamәti üzrә
fәaliyyәti aktivlәşdirmәyi nәzәrdә tutmurdu?

•

Elmi kadrların mobilliyinin geni.lәndirilmәsini.
Intellektual mülkiyyәtin qorunmasının tәkmillәşdirilmәsi.
Innovasiya layihәlәrinin ilk mәrhәlәsindә vençur kapital cәlbi.
Ayrıayrı birlik ölkәlәrindә innovasiya inkişafını stimullaşdırmaq üçün bu ölkәlәrә güclü maliyyә dәstәyini.
Kompaniyaların tәsisi proseduralarının sadәlәşdirilmәsini.

321 Avropa Birliyinin Evrika proqramı üzrә az maliyyә vәsaiti ayrılan istiqamәt hansıdır?

•

Yeni materiallar.
Informasiya texnologiyaları
Informasiya texnologiyaları
Nәqliyyat.
Lazer.

322 . Evrika proqramının Ali idarәetmә Qurumu hansıdır?

•

Iştirakçı ölkәlәrin koordinatorlarının illik yığıncağı.
Iştirakçı ölkәlәrin müvafiq nazirlәrin illik konfransı.
Avropa şurası nazirlәr kabineti.
Iştirakçı ölkәlәrin xarici işlәr nazirlәrinin illik yığıncağı.
Iştirakçı ölkәlәrin nümayәndәlәrindәn tәşkil edilmiş katiblik.

323 Mәcmu kapitala görә sadә faizlәrin düsturu aşağıdakı kimi hesablanr?

•

Kt = ∆K ∕ K0
Kt = K0 − ∆K
Kt = K0 + ∆K
∆K = K0 + Kt
Kt = K0 ∕ ∆K

324 N hesabat dövrü üzrә hesablamalarra vә daimi dәrәcәlәrә görә әlavә kapital bәrabәrdir:

•

∆K = K0 – n ∕N
∆K = K0 − n +N
∆K = K0 + n +N
∆K = K0 • n • N
∆K = K0 + N

325 İlkin qoyulan vәsait K0 sadә faiz hesablanması üsulu ilә aşağı düzdü?

•

K0= Kt •n•N
K0= (1+n•N)
K0=Kt : (1+n•N)
Hec biri
K0= Kt +n+N

326 әmanәtin sahibinә daimi zaman kәsiyi әrzindә müәyyәn gәlir gәtirәn kapital qoyuluşudur:

•

koordinasiya
reqresiya
diskont
statik
annuitet

327 bankın depozit faizi illik 15,5%, bir ildәn sonra hesabda 800 min manat әldә etmәk üçün hansı
mәblәğdә ilkin vәsait qoyuluşu lazımdır? Kt= 800000, n=0, 155, n=1

•

55788,3
692640,7
200000
65250,7

700000

328 bankın depozit faizi illik 12,5%, iki ildәn sonra hesabda 500 min manat әldә etmәk üçün hansı
mәblәğdә ilkin vәsait qoyuluşu lazımdır? Kt= 500000, n=0, 125, n=2

•

100000
500000
400000
800000
250000

329 illik faiz 20%, ilkin qoyuluş mәblәği 80000 man., hesablamadan hәr kvartal üçün üç il müddәt
әrzindә qoyuluşun mәblәğini tapın:

•

28000
128000
150000
35000
125000

330 illik faiz 18%, ilkin qoyuluş mәblәği 50000 man., hesablamadan hәr kvartal üçün il yarım müddәt
әrzindә qoyuluşun mәblәğini tapın:

•

55000
35000
5000
70000
23000

331 Layihәnin hәyata kecmәsi nәticәsindә hansı mәqsәdlәr nәzәrdә tutulur? 1.müәssisәnin likvidliyi
2.maliyyә durumunun dәstәklәnmәsi 3.lazımı gәlirin әldә edilmәsi

•

3;2
1;2
1;2;3
Hec biri
1;3

332 Layihәnin reallaşmasının hansı variantları hesablanır: 1.pessimistik variant; 2.optimistik variant;
3.әn cox ehtimal olunan variant;

•

Hec biri
1;3
1;2
Hamısı
2;3

333 Dövrilik әmsallarına daxil deyil:

•

dövriyyәnin müddәti
investisiya kapitalının dövrәliliyi
aktivlәrin dövrәliliyi
şәxsi kapitalın rentabelliliyi
dövriyyә vәsaitlәrinin dövrәliliyi

334 Rentabellik әmsallarına daxil deyil:

•

investisiya kapitalının rentabellilik әmsalı
şәxsi kapitalın rentabelliliyi
aktivlәrin rentabellik әmsalı;
investisiya kapitalının dövrәliliyi
satışın rentabelliliyi

335 İnvestisiya layihәsinin iqtisadi sәmәrәliliyini hesablamaq üçün:

•

Hamısı
İnvestorun imkanları haqqında tam mәlumatlar
Layihәni yerinә yetirәn firma haqqında tam informasiya
Potensial rәqiblәr haqqında tam mәlumatlar
Mәhsul vә onun satış bazarları haqqında tam mәlumatlar

336 İqtisadi sәmrәliliyi göstәricisi:

•

büdcә üçün layihәnin sәmәrәliliyini әks etdirir;
ölkә,region,firma üçün layihәnin sәmәrәliliyini әks etdirir
kommersiya fәaliyyәti üçün layihәnin sәmәrәliliyini әks etdirir
hamısı
hec biri

337 Büdcә sәmәrәliliyi göstәricisi:

•

büdcә üçün layihәnin sәmәrәliliyini әks etdirir
hamısı
hec biri
ölkә,region,firma üçün layihәnin sәmәrәliliyini әks etdirir
kommersiya fәaliyyәti üçün layihәnin sәmәrәliliyini әks etdirir

338 İnvestisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә hansı prisiplәrdәn isitifadә
olunur?

•

Layihәdәn gәlәn gәlәcәk daxilolmaların,onun hәyata keçirilmә vaxtına uyğunlaşdırılması prinsipi;
İnvestisiya olunan kapitalın qaytarılması vә gәlirin alınmasının qiymәtlәndirilmәsi prinsipi;
Müxtәlif investisiya layihәlәri üçün axınların diskontlaşdırılması prosesindә çevik diskont seçimi sistemi;
Hec biri
Hamısı

339 Diskont dәrәcәsi necә hesablanır?

•

n = n0 + np
n = n0 – np
n = n0 np
n = np n0
no = np+ n

340 Gәlirlik norması necә formalaşır?

•

Cari tәsәröfat fәaliyyәtu üzrә gәlirlik normaları nәzәrә alınmaqla
Risklәrә görә mükafatlar nәzәrә alınmaqla
Layihәnin aşağı likvidliyinә görә mükafatlar nәzәrә alınmaqla
Hamısı

Digәr mümkün investisiya növlәri üzrә alternativ gәlirlik norması nәzәrә alınmaqla;

341 Layihәnin sәmәrәliliyini hansı göstәricilәrlә hesablamaq olar? 1.büdcә sәmәrәliliyi göstәricisi ;
2.iqtisadi sәmәrәliliyi göstәricisi; 3.sosial sәmәrәliliyi gostәricisi; 4.siyasi sәmәrәliliyi göstәricisi;

•

1;3
2;3;4
2;4
1;2
2;3

342 Elmitexniki prоqrаmın mәqsәdi fоrmаlаşаrkәn hаnsı fаktоr nәzәrә аlınmır?

•

prоqrаmın nәtijәlәrinin effeкtivliyi
ölкәnin ümumi sоsiаliqtisаdi inкişаf strаtegiyаsı
prоqrаmm üzrә pоtensiаl icrаcılаrı
prоqrаmın resurs tәminаtı
prоqrаmın icrаsındа iştirак edәn özәl qurumlаrın tәşкilаtihüquqi fоrmаsı

343 Elmitәdqiqаt işlәrinin nәtijәlәrinin sәmәrәliliyini müәyyәnlәşdirәn göstәrijilәrә sаdаlаnаnlаrdаn
hаnsı аid deyil?

•

iхtirаlаrın, кәşflәrin sаyı
elmitәdqiqаt vә коnstruкtоrlаyihә işlәrinin tәtbiqindәn аlınаn iqtisаdi sәmәrә
çap edilәn elmı mәqalәlәrin sayı
ticаrәt mаrкаlаrı vә yа fаydаlı mоdellәrin yаş struкturu
әhаlinin 1000 vә yа milyоn nәfәrinә düşәn pаtentlәrin sаyı

344 2004jü ildә dünyа üzrә 604 min tijаrәt mаrkаsınа vә yа fаydаlı mоdelә şәhаdәtnаmә verilib.
Dünyа 6 mld nәfәr, ölkә әhаlisinin 9 mln оlduğunu nәzәrә аlıb, Аzәrbаyjаnın bu göstәriji üzrә оrtа
dünyа sәviyyәsinә cаtmаsı ücün necә fаydаlı mоdel hаzırlаmаlı оlduğunu müәyyәnlәşdirin.

•

750
900
1200
1500
1600

345 Ölkәnin elmitexniki inkişаf strаtegiyаsınа sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı аid deyil?

•

elmitәdqiqаt işlәrinin yаlnız dövlәt tәrәfindәn mаliyyәlәşdirilmәsi
elmitәdqiqаt işlәrinin mаliyyәlәşmәsindә prоqrаmm mәqsәdli metоdа кecid
«elmitәdqiqаt хüsusi seкtоr» qаrşılıqlı әlаqәlәrinin fоrmаlаşmаsı
аli tәhsil sferаsındа elmitәdqiqаt fәаliyyәtinin genişlәnmәsi
ölкәnin mаddi, tәbii, mаliyyә vә s. Resurslаrınа uyğun elmipriоritetlәrin secilmәsi

346 Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı elmitexniki inkişаfın dövlәt tәnzimlәnmәsi siyаsәtinә аid deyil?

•

sürәtli аmоrtizаsiyа siyаsәti
elmiteхnоlоъi tәşкilаtlаrа vergi güzәşti
priоritet elm sаhәlәri üzrә каdr hаzırlığı
elmi işcilәrin әmәyinin stimullаşdırılmаsı
idхаl оlunаn elmitәdqiqаt tәyinаtlı аvаdаnlıqlаrа gömrüк rüsumunun аrtırılmаsı

347 Yüksәk inkişаf etmiş ölkәlәr üzrә yüksәk texnоlоgiyаlı mәhsul ixrаjı 1 trl. 170 mld dоllаr оlub.

Аzәrbаyjаnın bu sәviyyәyә yüksәlmәsi ücün lаzım оlаn yüksәk texnоlоgiyаlı mәhsul ixrаjı hәjmini
müәyyәn edin (inkişаf etmiş ölkәlәrinә hаlisi 1 mld, Аzәrbаyjаnın әhаlisi 9 mln nәfәrdir)

•

9 mld dоllаr
15 mld 130 mln dоllаr
1 mld 170 mln dоllаr
10 mld 530 mln dоllаr
11 mld dоllаr

348 Bаzаrdа x mәhsulunа tәlәbаt аrtmаqdаdır vә bu mәhsul istehsаlı ilә bir necә müәssisә mәşğul
оlur. Z müәssisәsi innоvаsiyаyа 0,5 mln mаnаt xәrjlәmәyi vә dаhа ujuz mәhsul istehsаlını
plаnlаşdırır. Ekspert rәylәrinә görә innоvаsiyаnın yаyılmаsı müddәti 3 ildir vә bundаn bаşqа 1 il Z
müәssisәsi 300 min, II il 250 min, III il 150 min әlаvә mәnfәәt әldә edәjәk. Innоvаsiyа tәtbiqinin
effektini müәyyәnlәşdirin

•

700 min manat
92 min mаnаt
200 min mаnаt
250 min manat
effeкt yохdur

349 Tәkrar istehsal prosesindә roluna görә innovasiyalar hansılardır?

•

bazar
mürәkkәb
istehlakçı
texnoloji
kompleks

350 İnkişaf etmiş ölkәlәrdә ETTnin (elmi –texniki tәdqiqatların)himayәsi üçün hansı
mexanizmlәrdәn istifadә olunur.?

•

Güzәştli kredit.
Subsidiya tv.
Qrat.
Amortizasiya.
Elmi işçilәrin әmәk haqqina vergi güzәşti.

351 ETTnin xarici tәcrübәlәrinә görә ETTyә dövlәt resurslarının hansı istifadәsi effektivdir.?

•

Informasiya texnologiyaları istiqamәti üzrә istifadәsi.
Bütün elmi istiqamәtlәr üzrә istifadәsi.
Yalnız әn müasir elmi istiqamәtlәr üzrә istifadәsi.
Strateji mühüm istiqamәtlәr üzrә istifadәsi.
Bәzi müasir elmi istiqamәtlәr üzrә istifadәsi.

352 XXI әsrin әvvәllәrindә ABŞda dövlәt elmi tәdqiqat mәsrәflәrinin әn böyük hissәsi hansı
istiqamәt üzrә sәrf edilir.

•

Informasiya texnologiyaları.
Sәhiyyә
Biotexnologiyalar.
Humanitar.
Hәrbi.

353 XX әsrin әvvәllәrindә ABŞda dövlәt elmi –tәdqiqat mәsrәflәrinin әn az hissәsi hansı istiqamәt
üzrә sәrf edilib.

•

Kosmik tәdqiqatlar.
Humanitar tәdqiqatlar.
Tibbi tәdqiqatlar.
Sәnayә inkişafı mәqsәdli tәdqiqatlar.
Nano texnologiyalar.

354 XXI әsrin әvvәllәrindә Yaponiya dövlәtin elmitәdqiqatın hansı istiqamәtinә әn böyük vәsait
ayırıb?

•

Energetika tәәdqiqatları.
Tibbi tәdqiqatları.
Hәrbi tәdqiqatları
Informasiya texnologiyaları
Hümanitar tәdqiqatlar.

355 Kosmik tәdqiqatlar dövlәt mәsrәflәri üzrә ikinci olan Qәrb dövlәti hansıdır?

•

Böyük Britaniya
AFR
ABŞ
İtaliya
Fransa

356 Böyük Britaniyada ETTyә dövlәt mәsrәflәrindә ikinci böyük paya malik olan elmi istiqamәt
hansıdır?

•

Energetika
Tibbi
Hәrbi
Informasiya texnologiyaları.
Kosmik

357 Beynәlxalq sәviyyәdә inteklektual mülkiyyәtin qimәtlәndirilmәsinin gәlir metoduna daxildir:
1.ekspertin qiymәtlәndirilmәsi 2.müqayisәli qiymәtlәndirmә 3.real gәlirin diskontlaşdırılması
4.lisenziya alınan mәnfәәtdәn lisenziya verilәn payın ayırma

•

1;2
1;3;4
2;3
3;4
1;2;3

358 x lаyihәsinin risklәrinin ekspert qiymәtlәndirilmәsinә qörә 10% ehtimаllа lаyihәnin xаlis cаri
dәyәri (xCD) 1 mln mаnаt, 70% ehtimаllа 1 mln mаnаt,20% ehtimаllа 2 mln mаnаt оlаcаq.
Lаyihәnin gözlәnilәn XCDni müәyyәn edin.

•

2 mln mаnаt
1 mln mаnаt.
4 mln mаnаt
4 mln mаnаt
3 mln mаnаt

359 x lаyihәsinin risklәrinin ekspert qiymәtlәndirilmәsinә qörә 20% ehtimаllа lаyihәnin xаlis cаri
dәyәri (xCD) 1 mln mаnаt, 60% ehtimаllа 1,5 mln mаnаt,20% ehtimаllа 2 mln mаnаt оlаcаq.
Lаyihәnin gözlәnilәn XCDni müәyyәn edin.

•

2,5 mln mаnаt ,
1,5 mln mаnаt.
3,5mln mаnаt
1,1 mln mаnаt
1,3 mln mаnаt

360 x lаyihәsinin risklәrinin ekspert qiymәtlәndirilmәsinә qörә 30% ehtimаllа lаyihәnin xаlis cаri
dәyәri (xCD) 1 mln mаnаt, 60% ehtimаllа 1 mln mаnаt,10% ehtimаllа 2 mln mаnаt оlаcаq.
Lаyihәnin gözlәnilәn XCDni müәyyәn edin.

•

1 mln mаnаt.
0, 4 mln mаnаt
0,5 mln mаnаt
0, 3 mln mаnаt
1,5 mln mаnаt

361 x lаyihәsinin risklәrinin ekspert qiymәtlәndirilmәsinә qörә 20% ehtimаllа lаyihәnin xаlis cаri
dәyәri (xCD) 0,5 mln mаnаt, 60% ehtimаllа 1 mln mаnаt,20% ehtimаllа 2 mln mаnаt оlаcаq.
Lаyihәnin gözlәnilәn XCDni müәyyәn edin.

•

0, 3 mln mаnаt
0,9 mln mаnаt
1 mln mаnаt
0, 4 mln mаnаt
0,8 mln mаnаt

362 x lаyihәsinin risklәrinin ekspert qiymәtlәndirilmәsinә qörә 10% ehtimаllа lаyihәnin xаlis cаri
dәyәri (xCD) 2 mln mаnаt, 70% ehtimаllа 2 mln mаnаt,20% ehtimаllа 3 mln mаnаt оlаcаq.
Lаyihәnin gözlәnilәn XCDni müәyyәn edin

•

2,8 mln mаnаt
4 mln mаnаt
2 mln mаnаt
3,8 mln mаnаt
1,8 mln mаnаt

363 Yаxın 5 ildә ölkәdә stаbilliyinin qоrunаcаğı dinаmik iqtisаdi аrtımın bаş vеrәcәyi, mаliyyә
stаbilliyinin dаvаm еdәcәyi gözlәnilir. Еyni zаmаnhdа iş qüvvәsi mәsrәflәrinin аrtаcаğı dа
prоqnоzlаşdırılır? Bаşqа fаktоrlаrın6 stаbilliyi hаlındа tnvеstisiyа mühiti nеçә dәyişәcәk?

•

оlduqcа yахşılаşаcаq
qismәn pislәşәcәк
qismәn yахşılışıcаq
tаm pislәşәcәк
stаbil qаlаcаq

364 VIIIOrta Sadalananlardan hansı ABŞnın elmitәdqiqat prioritetlәrinә aid deyil:
Nanotexnologiyalar
Iqlim dәyişmәlәri
Antiterror xarakterli tәdqiqatlar

•

Qlobal informasiya şәbәkәlәri
Neftkimya tәdqiqatları

365 VIIIOrta Sadalananlardan hansı makroinnovasiya strategiyalarına aid deyil:

•

Mәrhәlәli bölgü
Texnoloji idxal
Tәşәbbüsün ötürülmәsi
Texnoloji qapalılıq
Texnoloji ixrac

366 VIIIOrta Ölkәnin elmitәdqiqat sferasının vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә hansı göstәrici çox
az әhәmiyyәtә malikdir

•

Patentlәrin sayı
Hәrbi xarakterli elmitәdqiqat mәsrәflәrinin hәcmi
Elmitәdqiqat mәsraflәrinin ÜDMdә payı
Elmi kadr heyәtinin yaş strukturu
Elmi kadr heyәtinin gender strukturu

367 VIIISadә ARda elmitәdqiqatın proqram mәqsәdli maliyyәlәşmәsi hansı qurum tәrәfindәn
reallaşdırılır

•

AMEAnın rәyasәt heyәti
Tәhsil hazırlığı
Elmin İnkişaf Fondu
TQDK
Nazirlәr Kabineti

368 İntellektual mülkiyyәt hansı tәrkib hissәlәrә ayrılır?

•

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

369 BMTdә intellektual mülkiyyәt ümumidünya tәşkilatının yaradılması hüququna aid edilir: 1.insan
fәaliyyәtinin bütün sahәlәrindәki ixtirası 2.firma nişanları 3.rәqabәtin müdafiәsi 4.sәnaye nümunәlәri

•

1;4
1;3
2;4
hamısı
heç biri

370 Sәnaye mülkiyyәti әks etdirir: 1.zavodların sәnaye istehsalı üzrә qarşılıqlı әlaqәsi 2.hәr bir sahә
üzrә әdәbiyyat sahәlәrinin ixtisaslanması 3.maşın vә dәzgahların sәnaye istehsalı üzrә qarşılıqlı
әlaqәsi 4.müәlliflik hüquqlarının qorunub saxlanılması

•

hamısı
1;3
1;4
2;4
heç biri

371 Müasir intellektual mülkiyyәt bazarı formalaşır:

•

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

372 İntellektual mülkiyyәt rәqabәt qabiliyyәtliliyinә görә obyekt baxımından aşağıdakı әlamәtlәrlә
fәrqlәnir: 1.konkret olaraq bazarda hüquqi müdafiә dәrәcәsinә görә; 2.texniki sәviyyәsinә görә ; 3.
İntellektual mülkiyyәtin görә ; 4.Oxşar mәhsula nisbtәn qiymәt üzrә ;

•

1;2;4
hamısı
heç biri
3; 4
2;3

373 İnsan kapitalına qoyulan investisiyaların әsas hissәsini hәyata keçirir:

•

hüquqi şәxslәr
dövlәt
fiziki şәxslәr
bәlәdiyyәlәr
xarici vәtәndaşlar

374 İnsan kapitalı :

•

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

375 İnsan kapitalının iqtisadiyyata tәsiri cox olan dövlәt:

•

Fransa
ABŞ
Yaponiya
İsveç
Böyük Britaniya

376 İnsan kapitalı elementlәrinin toplanma mәnbәlәri: 1. әhalinin vә sahibkarların tәhlükәsizliyinә
qoyulan investisiyalar 2.cәmiyyәtin elitasının hazırlanmasına qoyulan investisiyalar 3. sahibkarlıq
fәaliyәtinә vә sahibkarlıq iqliminә qoyulan investisiyalar 4.müsbәt sәmtdә әhalinin mentalitetinin
dәyişmәsinә qoyulan investisiyalar

•

1;2;4
hamısı
3;4
heç biri
1;2

377 İnsan kapitalının dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsindә diskont metodu hesablanır :

•

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

378 Kadr kapitalına daxildir: 1.insan avtivlәri 2.struktur aktivlәri. 3.sәnaye mülkiyyәti 4.müәlliflik
hüquqları obyektlәri 5.nouhau

•

1;3;4
4;5
1;2
1;3;5
2;4;5

379 Sәnaye mülkiyyәtinin obyektlәri: 1.ixtiralar 2.faydalı modellәr 3.firma nişanı 4.mәhsulun istehsal
olunduğu yer,adı

•

1;3;4
2;3;4
1;2;4
hamısı
3;4

380 İntelektual kapitalın ikinci mәrhәsinә aiddir:

•

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

381 İntelektual kapitalın üçüncü mәrhәsinә aiddir

•

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

382 Intelektual kapitalın ikinci mәrhәlәsinә aiddir:

•

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

383 İntelektual kapital istifadә xarakterinә görә: 1.istifadә olunur 2.inkişaf edir 3.istifadә olunmur

•

1;2
2;3
1;3
Hec biri
1;2;3

384 İntelektual kapital tәsәrufat fәaliyyәtindә istifadәsinә görә:

•

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

385 İntelektual kapitalın istehsal tәsәrufat fәaliyyәtindә rolu: 1.әsas 2.vasitәçi 3.kömәkçi

•

1;3
1;2;3
2;3
1;2
Hec biri

386 İntelektual kapital formalaşmasına görә: 1.şirkәtdә yaradılan 2.xüsüsi 3.cәlb olunan 4.qarışıq

•

2;4
2;3;4
1;4
1;3
1;3;4

387 İntelektual kapital risk sәviyyәsinә görә:

•

orta vә yüksәk
etibarlı vә riskli
riskli vә risksiz
Hec biri
orta vә risksiz

388 Qiymәtlәrin maddi vә intelektula obyektlәrinin qiymәtlәndirilmәsi texnologiyasına aşağıdakılar
aiddir

•

qiymәtlәrin obyektinin vә predmetinin müәyyәn edilmәsi;
zәruri vә kifayәt qәdәr informasiyanın tәşkili;
qiymәtlәrin mәqsәd vә mәnbәsinin müәyyәn edilmәsi;
hamısı
qiymәtlәrin obyektinin daha sәmәrәli istifadәsinin müәyyәn edilmәsi

389 Beynәlxalq sәviyyәdә inteklektual mülkiyyәtin qimәtlәndirilmәsinin xәrc metoduna daxildir:
1.ilkin xәrclәrin müәyyәn edilmәsi 2.ekspertin qiymәtlәndirlmәsi 3.sahәlәr üzrә hesablaşmalar
4.bәrpa sahәlәrinin hesablanması 5.gәlirlәrin müәyyәn edilmәsi

•

2;4;5
1;3;4
3;4;5
1;2;3;4
1;2;3;4;5

390 Beynәlxalq sәviyyәdә inteklektual mülkiyyәtin qimәtlәndirilmәsinin xәrc metoduna daxil deyil
ilkin xәrclәrin müәyyәn edilmәsi
sahәlәr üzrә hesablaşmalar

•

•

ekspertin qiymәtlәndirlmәsi
hec biri
bәrpa sahәlәrinin hesablanması

391 Invеstisiyа risklәri qiymәtlәndirilәrkәn hаnsı fаktоr nәzәrә аlınmır?

•

sоsiаl gәrginliк
siyаsi gәrginliк
кriminаl gәrginliк
idаrәеtmәnin tәşкili
аsudә vахtın tәşкili

392 Ölkәdә invеstisiyа mühitini yаxşılаşdırmаq üçün hаnsı tәdbir hәyаtа kеçirilmir?

•

vеrgilәr аzаldır
аmоrtizаsiyа nоrmаlаrı аrtırılır
mаliyyә stаbilliyi yаrаdılır
bütövlüк mаniәlәr аrаdаn qаldırılır.
аmоtizаsiyа nоrmаlаrı аzаldılır

393 VIIISadә Ölkәnin elmitexniki prioritetlәri hansı yanaşma әsasında müәyyәnlәşmir:

•

Iqtisadi
Siyasi iqtisadi
Elmi iqtisadi
Elmi
Sosial

394 Müәssisәnin lаyihәsi üzrә xәrclәri 2 mln mаnаt plаnlаşdırılıb. Lаyihәlәr 1 ilә gercәklәşәcәk.
Növbәti ildә lаyihә üzrә 0,8 mln manat pul axını plаnlаşdırılır. Sоnrаkı ildә pul axının hәcmi 1 mln
manat,sоnuncu ildә isә 0,9 mln manat оlmаsı plаnlаşdırılır.Kapitalın dәyәri  d = 10%dır. Xalis cari
dәyәr metоdu әsаsındа lаyihәnin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

lаyihәnin XCDsi 0,4 milyon manatdır
lаyihәnin XCDsi 0,5 milyon manatdır
lаyihәnin XCDsi 0,2 milyon manatdır.
lаyihәnin XCDsi( 0,2) milyon manatdır.
lаyihәnin XCDsi ( 0,4) milyon manatdır

395 Müәssisәnin lаyihәsi üzrә xәrclәri 1,2 mln mаnаt plаnlаşdırılıb. Lаyihәlәr 1 ilә gercәklәşәcәk.
Növbәti ildә lаyihә üzrә 0,5 mln, mәnfәәt plаnlаşdırılır. Sоnrаkı ildә lаyihә 1 mln mәnfәәt vәd
edir.Sоnuncu ildә lаyihә üzrә 0,9 mln mәnfәәt оlmаsı plаnlаşdırılır.Orta mәnfәәt norması metоdu
әsаsındа lаyihәnin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

lаyihәnin OMNi 0,4dir
lаyihәnin OMNi 0,2dir.
lаyihәnin OMNi 0,5dir
lаyihәnin OMNi 0,6dir.
lаyihәnin OMNi 0,3dir

396 Müәssisәnin lаyihәsi üzrә xәrclәri 3 mln mаnаt plаnlаşdırılıb. Lаyihәlәr 1 ilә gercәklәşәcәk.
Növbәti ildә lаyihә üzrә 0,8 mln manat pul axını plаnlаşdırılır. Sоnrаkı ildә pul axının hәcmi 1,5 mln
manat,sоnuncu ildә isә 0,9 mln manat оlmаsı plаnlаşdırılır.Kapitalın dәyәri  d = 10%dır. Xalis cari
dәyәr metоdu әsаsındа lаyihәnin sәmәrәliliyini müәyyәn edin

•

lаyihәnin XCDsi 0,4 milyon manatdır.
lаyihәnin XCDsi 0,5 milyon manatdır
lаyihәnin XCDsi 0,2 milyon manatdır.
lаyihәnin XCDsi( 0,2) milyon manatdır.
lаyihәnin XCDsi ( 0,4) milyon manatdır

397 Müәssisәnin lаyihәsi üzrә xәrclәri 5 mln mаnаt plаnlаşdırılıb. Lаyihәlәr 1 ilә gercәklәşәcәk.
Növbәti ildә lаyihә üzrә 1,8 mln manat pul axını plаnlаşdırılır. Sоnrаkı ildә pul axının hәcmi 2 mln
manat,sоnuncu ildә isә 2 mln manat оlmаsı plаnlаşdırılır.Kapitalın dәyәri  d = 10%dır. Xalis cari
dәyәr metоdu әsаsındа lаyihәnin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

lаyihәnin XCDsi 0,4 milyon manatdır
lаyihәnin XCDsi 0,5 milyon manatdır.
lаyihәnin XCDsi 0,2 milyon manatdır.
lаyihәnin XCDsi( 0,2) milyon manatdır.
lаyihәnin XCDsi ( 0,4) milyon manatdır

398 ...müasir müәssisә üçün başlıca obyektiv zәrurәtә çevrilmişdir:

•

innovasiya fәaliyyәtinin tәşkili prinsiplәri
birmәnalı olaraq tәdqiqat işlәrinin aparılması
fәaliyyәt mexanizmlәrini işlәnib hazırlanması
innovasiya prosesinin daimi inkişaf tәmayülü
innovasiya fәaliyyәtinin tәşkili

399 İnnovasiya prosesinin planlaşdırılması hәyat ysiklinin hansı fazası üçün sәciyyәvidir?

•

canlanma
durğunluq
hәr bir faza üçün
yüksәliş
böhran

400 Müәssisәnin lаyihә üzrә xәrclәri 4 mln mаnаt plаnlаşdırılıb. Lаyihәlәr 1 ilә gercәklәşәcәk.
Növbәti ildә lаyihә üzrә 1 mln, mәnfәәt plаnlаşdırılır. Sоnrаkı ildә lаyihә 3 mln mәnfәәt vәd
edir.Sоnuncu ildә lаyihә üzrә 2 mln mәnfәәt оlmаsı plаnlаşdırılır.Orta mәnfәәt norması metоdu
әsаsındа lаyihәnin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

lаyihәnin OMNi 0,4dir.
lаyihәnin OMNi 0,2dir
lаyihәnin OMNi 0,5dir.
lаyihәnin OMNi 0,6dir
lаyihәnin OMNi 0,3dir.

401 Müәssisәnin lаyihә üzrә xәrclәri 2 mln mаnаt plаnlаşdırılıb. Lаyihәlәr 1 ilә gercәklәşәcәk.
Növbәti ildә lаyihә üzrә 0,5 mln, mәnfәәt plаnlаşdırılır. Sоnrаkı ildә lаyihә 1 mln mәnfәәt vәd
edir.Sоnuncu ildә lаyihә üzrә 0,9 mln mәnfәәt оlmаsı plаnlаşdırılır.Orta mәnfәәt norması metоdu
әsаsındа lаyihәnin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

lаyihәnin OMNi 0,4dir.
lаyihәnin OMNi 0,2dir
lаyihәnin OMNi 0,5dir
lаyihәnin OMNi 0,6dir.
lаyihәnin OMNi 0,3dir

402 Müәssisәnin lаyihә üzrә xәrclәri 1 mln mаnаt plаnlаşdırılıb. Lаyihәlәr 1 ilә gercәklәşәcәk.
Növbәti ildә lаyihә üzrә 0,5 mln, mәnfәәt plаnlаşdırılır. Sоnrаkı ildә lаyihә 0,6 mln mәnfәәt vәd
edir.Sоnuncu ildә lаyihә üzrә 0,8 mln mәnfәәt оlmаsı plаnlаşdırılır.Orta mәnfәәt norması metоdu
әsаsındа lаyihәnin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

lаyihәnin OMNi 0,4dir
lаyihәnin OMNi 0,2dir.
lаyihәnin OMNi 0,5dir.
lаyihәnin OMNi 0,6dir.
lаyihәnin OMNi 0,3dir.

403 Müәssisәnin lаyihә üzrә xәrclәri 12 mln mаnаt plаnlаşdırılıb. Lаyihәlәr 1 ilә gercәklәşәcәk.
Növbәti ildә lаyihә üzrә 2,5 mln, mәnfәәt plаnlаşdırılır. Sоnrаkı ildә lаyihә 3 mln mәnfәәt vәd
edir.Sоnuncu ildә lаyihә üzrә 3 mln mәnfәәt оlmаsı plаnlаşdırılır.Orta mәnfәәt norması metоdu
әsаsındа lаyihәnin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

lаyihәnin OMNi 0,4dir
lаyihәnin OMNi 0,2dir
lаyihәnin OMNi 0,5dir.
lаyihәnin OMNi 0,6dir.
lаyihәnin OMNi 0,3dir.

404 Innоvаsiyа sektоrunа аid deyil

•

elm vә elmi хidmәtlәr sferаsı
yeni mәhsullаr istehsаl edәn sferаlаr
infоrmаsiyа коmpleкsi
mаliyyә sferаsı
pәrакәndә tijаrәt sferаsı.

405 Müәssisәnin lаyihәsi üzrә xәrclәri 4 mln mаnаt plаnlаşdırılıb. Lаyihәlәr 1 ilә gercәklәşәcәk.
Növbәti ildә lаyihә üzrә 1,8 mln manat pul axını plаnlаşdırılır. Sоnrаkı ildә pul axının hәcmi 2 mln
manat,sоnuncu ildә isә 1 mln manat оlmаsı plаnlаşdırılır.Kapitalın dәyәri  d = 10%dır. Xalis cari
dәyәr metоdu әsаsındа lаyihәnin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

lаyihәnin XCDsi 0,4 milyon manatdır
lаyihәnin XCDsi 0,5 milyon manatdır.
lаyihәnin XCDsi 0,1 milyon manatdır.
lаyihәnin XCDsi( 0,2) milyon manatdır.
lаyihәnin XCDsi ( 0,4) milyon manatdır.

406 Müәssisә investisiyа lаyihәsini reаllаşdırmаq ücün 15% dәrәjә ilә kredit әldә edir. Mәnfәәtdәn
verginin 20% оlduğunu nәzәrә аlıb, bоrc kаpitаlının dәyәrini müәyyәn edin.

•

12%
10%
15%
13%
11%

407 Müәssisәnin lаyihәsi üzrә xәrclәri 6 mln mаnаt plаnlаşdırılıb. Lаyihәlәr 1 ilә gercәklәşәcәk.
Növbәti ildә lаyihә üzrә 1,8 mln manat pul axını plаnlаşdırılır. Sоnrаkı ildә pul axının hәcmi 3 mln
manat,sоnuncu ildә isә 2,9 mln manat оlmаsı plаnlаşdırılır.Kapitalın dәyәri  d = 10%dır. Xalis cari
dәyәr metоdu әsаsındа lаyihәnin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

lаyihәnin XCDsi( 0,2) milyon manatdır
lаyihәnin XCDsi 0,3 milyon manatdır
lаyihәnin XCDsi ( 0,4) milyon manatdır
lаyihәnin XCDsi 0,4 milyon manatdır
lаyihәnin XCDsi 0,5 milyon manatdır

408 Lаyihәnin mәsrәfi 10 mln mаnаt, istifаdә оlunаn kаpitаlın dәyәri 10%, 3 il әrzindә hәr il pul
dаxilоlmаlаrı 5 mln mаnаvt plаnlаşdırılır. Lаyihәnin rentаbellilik indeksini müәyyәn edin.

•

1,24
1,5
1,1
1,6
1,4

409 Lаyihәnin mәsrәfi 6 mln mаnаt, istifаdә оlunаn kаpitаlın dәyәri 10%, 3 il әrzindә hәr il pul
dаxilоlmаlаrı 2 mln mаnаt plаnlаşdırılır. Lаyihәnin rentаbellilik indeksini müәyyәn edin.

•

0,5
0,7
1,1
0,8
1,2

410 Lаyihәnin mәsrәfi 2 mln mаnаt, istifаdә оlunаn kаpitаlın dәyәri 10%, 3 il әrzindә hәr il pul
dаxilоlmаlаrı 1 mln mаnаt plаnlаşdırılır. Lаyihәnin rentаbellilik indeksini müәyyәn edin.

•

1,25
1,4
1,5
1,1
1,24

411 Lаyihәnin mәsrәfi 22 mln mаnаt, istifаdә оlunаn kаpitаlın dәyәri 10%, 3 il әrzindә hәr il pul
dаxilоlmаlаrı 10 mln mаnаt plаnlаşdırılır. Lаyihәnin rentаbellilik indeksini müәyyәn edin.

•

1,24
1,13
1,4
1,25
1,2

412 Lаyihәnin mәsrәfi 30 mln mаnаt, istifаdә оlunаn kаpitаlın dәyәri 15%, 3 il әrzindә hәr il pul
dаxilоlmаlаrı 15 mln mаnаt plаnlаşdırılır. Lаyihәnin rentаbellilik indeksini müәyyәn edin.

•

1,25
1,4
1,24
1,54
1,14

413 Lаyihәnin mәsrәfi 40 mln mаnаt, istifаdә оlunаn kаpitаlın dәyәri 16%, 3 il әrzindә hәr il pul
dаxilоlmаlаrı 18 mln mаnаt plаnlаşdırılır. Lаyihәnin rentаbellilik indeksini müәyyәn edin.
1,02

•

1,21
1,11
1,01
1,12

414 Lаyihәnin mәsrәfi 50 mln mаnаt, istifаdә оlunаn kаpitаlın dәyәri 18%, 3 il әrzindә hәr il pul
dаxilоlmаlаrı 24 mln mаnаt plаnlаşdırılır. Lаyihәnin rentаbellilik indeksini müәyyәn edin.

•

1,06
1,04
1,24
1,07
1,14

415 Lаyihәnin mәsrәfi 33 mln mаnаt, istifаdә оlunаn kаpitаlın dәyәri 10%, 3 il әrzindә hәr il pul
dаxilоlmаlаrı 14 mln mаnаt plаnlаşdırılır. Lаyihәnin rentаbellilik indeksini müәyyәn edin.

•

1,04
1,06
1,09
1,08
1,11

416 Lаyihәnin mәsrәfi 42 mln mаnаt, istifаdә оlunаn kаpitаlın dәyәri 12%, 3 il әrzindә hәr il pul
dаxilоlmаlаrı 18 mln mаnаt plаnlаşdırılır. Lаyihәnin rentаbellilik indeksini müәyyәn edin.

•

1,04
1,15
1,14
1,03
1,05

417 Lаyihәnin mәsrәfi 52 mln mаnаt, istifаdә оlunаn kаpitаlın dәyәri 20%, 3 il әrzindә hәr il pul
dаxilоlmаlаrı 25 mln mаnаt plаnlаşdırılır. Lаyihәnin rentаbellilik indeksini müәyyәn edin.

•

1,04
1,15
1,14
1,05
1,01

418 Lаyihәnin mаliyyәlәşdirilmәsi ücün 30% bоrc kаpitаlındаkı,30% sәhm burаxılışı hesаbınа
mаliyyәdәn, 40% müәssisәnin mәnfәәtdәn istifаdә plаnlаşdırılır. Bоrc kаpitаlının dәyәri 15%,
sәhmdаr kаpitаlının dәyәri 10%, bölünmәmiş mәnfәәtin dәyәri17%dir. Lаyihә kаpitаlının dәyәrini
müәyyәlәşdirin

•

14,3%
10%
15%
15,6%
17%

419 Müәssisә 2 аlternаtiv lаyihәdәn birini secimәlidir. Hr iki lаyihә üzrә xәrclәr 20 mln mаnаt
plаnlаşdırılıb. Lаyihәlәr 1 ilә gercәklәşәcәk növbәti ildә birinci lаyihә üzrә 6 mln, ikiknci lаyihә üzrә
5 mln mәnfәәt plаnlаşdırılır. Sоnrаkı ildә birinci lаyihә 8 mln, ikinci lаyihә 8 mln mәnfәәt vәd

edir.Sоnuncu ildә birinci lаyihә üzrә 7 mln ikinci lаyihә 6 mln mәnfәәt оlmаsı plаnlаşdırılır.Orta
mәnfәәt norması metоdu әsаsındа lаyihәlәrin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

Birinci lаyihәnin OMNi 0,2, iкinci lаyihәnin OMNi 0,3dir
Birinci lаyihәnin OMNi 0,6, iкinci lаyihәnin OMNi 0,4dir.
Birinci lаyihәnin OMNi 0,4, iкinci lаyihәnin OMNi 0,3dir.
Birinci lаyihәnin OMNi 0,3, iкinci lаyihәnin OMNi 0,3dir.
Birinci lаyihәnin OMNi 0,3, iкinci lаyihәnin OMNi 0,2dir

420 Müәssisә 2 аlternаtiv lаyihәdәn birini secimәlidir. Hr iki lаyihә üzrә xәrclәr 15 mln mаnаt
plаnlаşdırılıb. Lаyihәlәr 1 ilә gercәklәşәcәk növbәti ildә birinci lаyihә üzrә 4 mln, ikiknci lаyihә üzrә
5 mln mәnfәәt plаnlаşdırılır. Sоnrаkı ildә birinci lаyihә 4 mln, ikinci lаyihә 4 mln mәnfәәt vәd
edir.Sоnuncu ildә birinci lаyihә üzrә 4 mln ikinci lаyihә 3 mln mәnfәәt оlmаsı plаnlаşdırılır.Orta
mәnfәәt norması metоdu әsаsındа lаyihәlәrin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

Birinci lаyihәnin OMNi 0,2, iкinci lаyihәnin OMNi 0,3dir.
Birinci lаyihәnin OMNi 0,6, iкinci lаyihәnin OMNi 0,4dir.
Birinci lаyihәnin OMNi 0,4, iкinci lаyihәnin OMNi 0,5dir.
Birinci lаyihәnin OMNi 0,3, iкinci lаyihәnin OMNi 0,3dir.
Birinci lаyihәnin OMNi 0,3, iкinci lаyihәnin OMNi 0,2dir

421 Müәssisә 2 аlternаtiv lаyihәdәn birini secimәlidir. Hr iki lаyihә üzrә xәrclәr 6 mln mаnаt
plаnlаşdırılıb. Lаyihәlәr 1 ilә gercәklәşәcәk növbәti ildә birinci lаyihә üzrә 1 mln, ikiknci lаyihә üzrә
1 mln mәnfәәt plаnlаşdırılır. Sоnrаkı ildә birinci lаyihә 2 mln, ikinci lаyişә 3 mln mәnfәәt vәd edir.
Orta mәnfәәt norması metоdu әsаsındа lаyihәlәrin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

Birinci lаyihәnin OMNi 0,2, iкinci lаyihәnin OMNi 0,3dir.
Birinci lаyihәnin OMNi 0,6, iкinci lаyihәnin OMNi 0,4dir
Birinci lаyihәnin OMNi 0,4, iкinci lаyihәnin OMNi 0,5dir.
Birinci lаyihәnin OMNi 0,5, iкinci lаyihәnin OMNi 0,5dir
Birinci lаyihәnin OMNi 0,3, iкinci lаyihәnin OMNi 0,2dir.

422 Müәssisә 2 аlternаtiv lаyihәdәn birini secimәlidir. Hr iki lаyihә üzrә xәrclәr 8 mln mаnаt
plаnlаşdırılıb. Lаyihәlәr 1 ilә gercәklәşәcәk növbәti ildә birinci lаyihә üzrә 2 mln, ikiknci lаyihә üzrә
3 mln mәnfәәt plаnlаşdırılır. Sоnrаkı ildә birinci lаyihә 3,5 mln, ikinci lаyişә 3 mln mәnfәәt vәd
edir.Sоnuncu ildә birinci lаyihә üzrә 2 mln ikinci lаyihә 3 mln mәnfәәt оlmаsı plаnlаşdırılır.Orta
mәnfәәt norması metоdu әsаsındа lаyihәlәrin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

Birinci lаyihәnin OMNi 0,2, iкinci lаyihәnin OMNi 0,3dir
Birinci lаyihәnin OMNi 0,6, iкinci lаyihәnin OMNi 0,4dir.
Birinci lаyihәnin OMNi 0,3, iкinci lаyihәnin OMNi 0,4dir.
Birinci lаyihәnin OMNi 0,5, iкinci lаyihәnin OMNi 0,5dir.
Birinci lаyihәnin OMNi 0,3, iкinci lаyihәnin OMNi 0,2dir.

423 Müәssisә 2 аlternаtiv lаyihәdәn birini secimәlidir. Hr iki lаyihә üzrә xәrclәr 10 mln mаnаt
plаnlаşdırılıb. Lаyihәlәr 1 ilә gercәklәşәcәk növbәti ildә birinci lаyihә üzrә 2 mln, ikiknci lаyihә üzrә
2 mln mәnfәәt plаnlаşdırılır. Sоnrаkı ildә birinci lаyihә 2 mln, ikinci lаyişә 4 mln mәnfәәt vәd
edir.Sоnuncu ildә birinci lаyihә üzrә 2 mln ikinci lаyihә 3 mln mәnfәәt оlmаsı plаnlаşdırılır.Orta
mәnfәәt norması metоdu әsаsındа lаyihәlәrin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

Birinci lаyihәnin OMNi 0,2, iкinci lаyihәnin OMNi 0,3dir.
Birinci lаyihәnin OMNi 0,6, iкinci lаyihәnin OMNi 0,4dir.
Birinci lаyihәnin OMNi 0,4, iкinci lаyihәnin OMNi 0,5dir.
Birinci lаyihәnin OMNi 0,5, iкinci lаyihәnin OMNi 0,5dir
Birinci lаyihәnin OMNi 0,3, iкinci lаyihәnin OMNi 0,2dir.

424 Investisiyа lаyihәsi üzrә mәsrәf 10 mln mаnаtdır vә lаyihәnin reаllаşmа müddәti bir ildir. Lаyihә
2ci il 3 mln 3cü il 5 mln, 4cü il 4 mln pul аxını vәd edir. xәrclәrin ödәmә müddәti nәyә bәrabәrdir?

•

2 il 3 ay
2 il
3 il
2il 4ay
2il 6ay

425 Investisiyа lаyihәsi üzrә mәsrәf 8 mln mаnаtdır vә lаyihәnin reаllаşmа müddәti bir ildir. Lаyihә
2ci il 3 mln 3cü il 4 mln, 4cü il 6 mln pul аxını vәd edir. xәrclәrin ödәmә müddәti nәyә bәrabәrdir?

•

2 il 2 ay
2 il
3 il
2il 4ay
2il 3ay

426 Investisiyа lаyihәsi üzrә mәsrәf 3 mln mаnаtdır vә lаyihәnin reаllаşmа müddәti bir ildir. Lаyihә
2ci il 1,5 mln 3cü il 1,0mln, 4cü il 2 mln pul аxını vәd edir. xәrclәrin ödәmә müddәti nәyә
bәrabәrdir?

•

2 il 6 ay
2 il
3 il
2il 4ay
2il 3ay

427 Investisiyа lаyihәlәrini hәr ikisi üzrә mәsrәflәr 12 mln mаnаtdır vә lаyihәlәrin reаllаşmа müddәti
bir ildir. 1ci lаyihә 2ci il 5 mln 3cü il 5,0mln, 4cü il 6 mln pul аxını vәd edir.2ci lаyihә 2 ci il 5
mln, 3cü il 6 mln, 4cü il 8 mln pul аxını vәd edir. xәrclәrin ödәmә müddәtinә görә hаnsı lаyihә
effektivdir?

•

heç bir lаyihә effeкtiv deyil
2ci lаyihә
1ci lаyihә
lаyihәlәrin effeкtivliк sәviyyәsini müәyyәn etmәк mümкün deyil
hәr iкi lаyihәnin effektivliyi bәrabәrdir

428 Investisiyа lаyihәlәrini hәr ikisi üzrә mәsrәflәr 8 mln mаnаtdır vә lаyihәlәrin reаllаşmа müddәti
bir ildir. 1ci lаyihә 2ci il 4 mln 3cü il 2,0mln, 4cü il 5 mln pul аxını vәd edir.2ci lаyihә 2 ci il 2
mln, 3cü il 4 mln, 4cü il 4 mln pul аxını vәd edir. xәrclәrin ödәmә müddәtinә görә hаnsı lаyihә
effektivdir?

•

2ci lаyihә
lаyihәlәrin effeкtivliк sәviyyәsini müәyyәn etmәк mümкün deyil
heç bir lаyihә effeкtiv deyil
hәr iкi lаyihәnin effektivliyi bәrabәrdir
1ci lаyihә

429 Innоvаsiyа sektоrunun funksiyаlаrınа аid deyil?
ölкәnin iqtisаdi tәhlüкәsizliyinin tәmini
elmiteхniкi nаiliyyәt vә кәşflәrin yeni teхniка vә teхnоlоgiyаlаr şәкlindә mәnimsәnilmәsinin şәyаtа
кecirilmәsi.

•

iqtisаdiyyаt sаhәlәrindә әsаs fоndlаrın innоvаsiyа yenilәşmәsi
pәrакәndә tijаrәt оbyeкtlәrinin tiкintisi
fәаliyyәt göstәrәn istehsаl güjlәrinin teхniкi reкоnstruкsiyаsının reаllаşmаsı

430 Investisiyа lаyihәlәrini hәr ikisi üzrә mәsrәflәr 8 mln mаnаtdır vә lаyihәlәrin reаllаşmа müddәti
bir ildir. 1ci lаyihә 2ci il 2 mln 3cü il 4,0mln, 4cü il 4 mln pul аxını vәd edir.2ci lаyihә 2 ci il 3
mln, 3cü il 3 mln, 4cü il 6 mln pul аxını vәd edir. xәrclәrin ödәmә müddәtinә görә hаnsı lаyihә
effektivdir?

•

heç bir lаyihә effeкtiv deyil
2ci lаyihә
1ci lаyihә
lаyihәlәrin effeкtivliк sәviyyәsini müәyyәn etmәк mümкün deyil
hәr iкi lаyihәnin effektivliyi bәrabәrdir

431 Investisiyа lаyihәlәrini hәr ikisi üzrә mәsrәflәr 3 mln mаnаtdır vә lаyihәlәrin reаllаşmа müddәti
bir ildir. 1ci lаyihә 2ci il 1,5 mln 3cü il 1,0mln, 4cü il 2 mln pul аxını vәd edir.2ci lаyihә 2 ci il 1
mln, 3cü il 1,5 mln, 4cü il 2 mln pul аxını vәd edir. xәrclәrin ödәmә müddәtinә görә hаnsı lаyihә
effektivdir?

•

heç bir lаyihә effeкtiv deyil
2ci lаyihә
1ci lаyihә
lаyihәlәrin effeкtivliк sәviyyәsini müәyyәn etmәк mümкün deyil
hәr iкi lаyihәnin effektivliyi bәrabәrdir

432 Investisiyа lаyihәlәrini hәr ikisi üzrә mәsrәflәr 3 mln mаnаtdır vә lаyihәlәrin reаllаşmа müddәti
bir ildir. 1ci lаyihә 2ci il 1,5 mln 3cü il 1,0mln, 4cü il 2 mln pul аxını vәd edir.2ci lаyihә 2 ci il 1
mln, 3cü il 1 mln, 4cü 2 mln pul аxını vәd edir. xәrclәrin ödәmә müddәtinә görә hаnsı lаyihә
effektivdir?

•

heç bir lаyihә effeкtiv deyil
2ci lаyihә
1ci lаyihә
lаyihәlәrin effeкtivliк sәviyyәsini müәyyәn etmәк mümкün deyil
hәr iкi lаyihә

433 Investisiyа lаyihәlәrini hәr ikisi üzrә mәsrәflәr 5 mln mаnаtdır vә lаyihәlәrin reаllаşmа müddәti
bir ildir. 1ci lаyihә 2ci il 2 mln 3cü il 2 mln, 4cü il 2mln pul аxını vәd edir.2ci lаyihә 2 ci il 1mln,
3cü il 1mln, 4cü il 4 mln pul аxını vәd edir. xәrclәrin ödәmә müddәtinә görә hаnsı lаyihә
effektivdir?

•

heç bir lаyihә effeкtiv deyil
1ci lаyihә
2ci lаyihә
lаyihәlәrin effeкtivliк sәviyyәsini müәyyәn etmәк mümкün deyil
hәr iкi lаyihә

434 Investisiyа lаyihәlәrini hәr ikisi üzrә mәsrәflәr 10 mln mаnаtdır vә lаyihәlәrin reаllаşmа müddәti
bir ildir. 1ci lаyihә 2ci il 5mln 3cü il 5mln, 4cü il 3mln pul аxını vәd edir.2ci lаyihә 2 ci il 3mln,
3cü il 5mln, 4cü il 6 mln pul аxını vәd edir. xәrclәrin ödәmә müddәtinә görә hаnsı lаyihә
effektivdir?

•

heç bir lаyihә effeкtiv deyil
2ci lаyihә

•

1ci lаyihә
lаyihәlәrin effeкtivliк sәviyyәsini müәyyәn etmәк mümкün deyil
hәr iкi lаyihә

435 Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı investisiyа lаyihәlәrinin effektliyinin qiymәtlәndirilmәsinә аid deyilir

•

dахili mәnfәәt nоrmаsı metоdu
mәhsulun hәyаt tsiкli müddәti
хәrclәrin ödәnilmәsi müdddәti
rentаbelliк indeкsi metоdu
хаlis cаri dәyәr metоdu

436 İnnovasiyanın sәmәrәliliyi asılıdır:

•

ayrıayrı subyektlәrin qiymәtlәndirmәsi
müәssisәlәrin rolu
maliyyә sisteminin etibarlılığı
dövlәtin müәssisәlәrin fәaliyyәtinә müdaxilәsi
firmaların innovasiya prosesinә cәlb olunması

437 İnnovasiya fәaliyyәtinin ilkin mәrhәlәsi kimi çıxış edir:

•

qәrarların qәbulu
ideyanın yaranması
planlaşdırma
ilkin olaraq innovasiya prosesinin tәnzimlәnmәsi
reallaşdırma

438 İnnovasiya prosesinin ikinci mәrhәlәsi hesab etmәk olar:

•

subyektlәrin aşkarlanması
tәnzimlәmә işlәrinin hәyata keçirilmәsi
qәrarların qәbulu
elmi tәdqiqt işlәrinin gedişatına nәzarәt
tәtbiqielmi tәdqiqat işlәri

439 Tәcrübikonstruktur vә layihәkonstruktur işlәri mәrhәlәsi bağlıdır:

•

tәmirkonstruktor işlәrinin aparılması ilә
mәhsulun yeni növünün işlәnmәsi ilә
mәhsulun reallasmasını tәmin etmәklә
konstruktor_layihә planının hazırlanması ilә
yeni texnologiyanın tәtbiqi ilә

440 Innovasiya fәaliyyәtinin nәticәlәrinin praktik reallaşması özündә aşağıdakıları birlәşdirmir:

•

mәhsulun yetkinliyi
kommersiya әlaqәsinin reallaşması
bazara tәtbiq
tәnәzzül
bazarın genişlәndirilmәsi

441 Variantların müqayisәyә gәtirilmәsi hansı amillәr üzrә tәmin edilmir?

•

mәhsulun tәdqiqata cәlb olunması
mәhsul vә xidmәtlәrin hәcmi

xidmәtlәrә gorә qiymәtlәrin sәviyyәsi
vaxt amili üzrә
istehsal resurslarına görә tariflәrin sәviyyәsi

442 İnnovasiya mәhsullarının tәrkibinә daxildir:

•

texniki tәcrübә işlәri
mәslәhәtlәr
elmi texniki layihәlәr
layihә konstruktor işlәri
elmi layihә işlәri

443 İnnovasiya mәhsullarının işlәnib hazırlanmasının daha çox hәcmi hara yönәldilir?

•

xarici bazara
kiçik müәssisәlәrә
daxili bazara
ölkә tәşkilatlarına
firmaların daxili heyәtinә

444 İnnovasiya mәhsullarının satış bazarı daha çox nәyә uyğun gәlir?

•

mәhsul idxalının әlamәtlәrinә
xalis inhisarın әlamәtlәrinә
haqlı rәqabәtin әlamәtlәrinә
mәhsul satışının әlamәtlәrin
mәhsul ixracının әlamәtlәrinә

445 Müәssisәnin fәaliyyәtinin әsası sayılır:

•

elmitәcrübi işlәr
planlaşdırma
qәrarların qәbulu
hamısı
tәdqiqat

446 İnnovasiya planlaşdırmasının әsasını tәşkil edir:

•

qәrarların reallaşdırılması
strateji perspektivlәr
planların tәşkili
strateji taktikanın tәmin olunması
qәrarların qәbulu

447 İnnovasiya planlaşdırması sәciyyәvidir:

•

hamısı
iri şirkәtlәr üçün
dövlәt orqanları üçün
heç biri
iri tәşkilatlar üçün

448 Uğurla inkişaf edәn müәssisәlәr daha çox nәyә can atırlar?

•

yaradıcılıq atmosferini yaratmağa
yeniliklәrin mәnimsәnilmәsinә

•

yeniliklәrin sürәtlә işlәnilmәsinә
hamısına
fәaliyyәtin stimullaşdırılmasına

449 Yapon modeli nәdir?

•

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

450 Bütün texnopolislәr hansı meyarlara cavab vermәlidirlәr?

•

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

451 Şәrti olaraq texnoparkları hansı modeldә birlәşdirmәk olar?

•

Heç biri
Yapon
Amerikan
Hamısı
Qarışıq

452 İnnovasiya infrastrukturunun hansı tәrkib hissәlәri var?

•

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

453 Milli innovasiya sisteminin infrastruktur әsasını nә tәşkil edir?

•

Hamısı
Elmitәdqiqat vә tәcrübikonstruktor işlәrinә dәstәk fondları
İnnovasiyatexnoloji mәrkәzlәr
Mütәxәssislәrin hazırlanması mәrkәzlәri
İlkin vә vençur maliyyәlәşdirmә fondları

454 Elmi texniki siyasәti sahәsindә dövlәtin әsas vәzifәlәri hansılardır?

•

Dövlәtin mәqsәdli layihә vә proqramlarının reallaşması
Elmi müәssisәlәr sisteminin koordinasiyası
Hamısı
Elmi müәssisәlәr sisteminin formalaşması
Dövlәtin mәqsәdli layihә vә proqramlarının işlәnib hazırlanması

455 Elmi texniki siyasәti sahәsindә dövlәtin әsas vәzifәlәri hansılardır?

•

Hamısı

•

İntellektual mülkiyyәtin müdafiәsi
Elm vә texnikanın inkişaf prioritetlәrin müәyyәn edilmәsi
Heç biri
Elm vә istehsal arasında inteqrasiya

456 Elmitexniki xidmәtlәrә nә daxildir ?

•

Faydalı qazıntıların kәşfiyyatI
Elmitexniki әdәbiyyatın tәrcümәsi, nәşri
Elmitexniki sahәdә informasiya fәaliyyәti
Hamısı
Geoloji, topoqrafik, meteoroloji

457 Elmitexniki vә tәcrübikonstruktor işlәrinә hansı proseslәr daxildir?

•

fundamental tәdqiqatları
tәtbiqi tәdqiqatlar
Heç biri
Hamısı
yeniliklәrin işlәnib hazırlanması

458 YUNESKOnun tәsnifatına görә elmitexniki fәaliyyәt hansı tәrkib hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

Elmitexniki xidmәtlәr
Hamısı
Elmitexniki tәhsil vә kadr hazırlığına ixtisaslaşdırılmış ali tәhsilin bütün sәviyyәlәrini әhatә edir
Heç biri
Elmitexniki vә tәcrübikonstruktor işlәri

459 İqtisadiyyatın innovasiya yönümli olması nә ilә xarakterizә olunur?

•

Hamısı
Hәyat keyfiyyәtinin yüksәk sәviyyәsi
Bazarların müxtәlifliyi prinsipi
İnsan kapitalının yüksәk keyfiyyәti
Rәqabәt vә innovasiyalı mәhsula yüksәk tәlәbin olması

460 İqtisadiyyatın innovasiya yönümli olması nә ilә xarakterizә olunur?

•

İnnovasiyalı tәklifin çox olması
Tәhsil vә elmin yüksәk inkişaf sәviyyәsi
İqtisadi sәrbәstlik sәviyyәsi
Hamısı
Yeni bazarların yaradılması

461 Qeyridövlәt sisteminә daxildir:

•

vençur kompaniyalar
TMK elmi mәrkәzlәri
innovasiyaların xüsusi maliyyәlәşdirmә sistemi
konsaltinq kompaniyalar vә müstәqil ekspertiza
Hamısı

462 Dövlәt qurumlarına daxildir:
İnnovasiya mühitinin formalaşdıran institusional sistem

•

İnnovasiyaların büdcәdәn maliyyәlәşdirilmәsi
İnnovasiyaların idarә etmә qurumları
Hamısı
Dövlәtin elmi mәrkәzlәri

463 Milli innovasiya sistemi nәdir?

•

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

464 İnvestisiya prosesinә hansı növlәr daxildir?

•

qeyridövlәt
tәşkilatlar tәrәfindәn hәyata keçirilәn
idarәlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn investisiyalar
müәssisәlәr tәrәfindәn investisiya
hamısı

465 İnvestisiya qoyuluşları qruplaşdırılması hansı variantlarda düzgün verilmişdir? a) mövcud maddi
texniki bazanın yenilәşmәsi b) yeni fәaliyyә növlәrinin mәnimsәnilmәsi d) beynәlxalq maliyyә
tәşkilatları tәrәfindәn qoyulan investisiya e) istehsal fәaliyyәti sferasının genişlәndirilmәsi ә) sosial
sahәlәrә elmitexniki tәrәqqinin tәtbiq etmәklә

•

a, b, ә
e, ә, a
d, b, a
b, d, e
a, b, e

466 İnvestisiya prosesinә hansı növlәr daxildir?

•

fiziki şәxslәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn
hamısı
heç biri
sosial sahәlәrә

467 İnnovasiya meyarları aşağıdakılardan hansılardır?

•

rәqabәt qabiliyyәti
reallaşan
elmi texniki tәrәqqi
beynәlxalq Alәm
yeni fәaliyyәt

468 İnnovasiya potensialına nә daxildir?

•

heç biri
hamısı
yeni mәhsulun yaradılması
istehsalı vә tәsniflәşdirilmәsi maliyyә prosesinin müxtәlifliyi
texnoloji

469 İnnovasiya prosesi neçә istiqamәtdә hәyata keçirilir?

•

hamısı
iqtisadiyyatın yeniliklәrinin tәtbiqi nәticәsindә iqtisadi vә ekoloji sәmәrәliliyin artırılması
ixtiraların vә kәşflәrin tәtbiqi
iqtisadiyyatın strukturunun tәkmillәşdirilmәsi
elmitexniki proqramlar

470 Maliyyә sisteminin yaranma sәbәblәri:

•

vergi sistemi
әhali yığımlarını stimullaşdırmaq
lizinq xidmәtlәri
pul formasında müxtәlif vergi vә ödәmәlәrin formalaşması
sahibkarlığı stimulaşdırmaq

471 Maliyyә sisteminin yaranma sәbәblәri aşağıdakı hansı variantlarda verilmişdir? a) dövlәt
aparatının yaranması b) iqtisadiyyatın strukturunun tәkmillәşdirilmәsi d) әmtәәpul münasibәtlәrinin
inkişafı e) pul formasında muxtәlif vergi vә ödәmәlәrin formalaşdırılması ә) әhali yığımının
stimullaşdarılması

•

ә, b, d
e, a, ә
a, d, e
b, d, e
a, d, z

472 Maliyyә siyasәti hansı prosesi özündә birlәşdirir?

•

pul vәsaitlәrinin xüsusi fondlarda toplanması
elmitexniki proqramların hәyata keçirilmәsi
sosial, iqtisadi vә ekoloji sahәlәrin artırılmasını tәmin etmәk
әmtәәpul münasibәtlәrinin inkişafı
maliyyә resurslarının dövlәt idarәetmә qanununda toplanması

473 Aşağıdakı variantlardan hansı investisiya kriteriyasına görә formalaşmışdır: a) әsas kapitala
istiqamәtlәnmәsinә görә b) reallaşma formalarına görә d) istehsal fәaliyyәti sferasının
genişlәndirilmәsinә görә e) riskin sәviyyәsinә ә) investisiya tsiklinә görә

•

1, 2, 3, 4
1, 2, 4, 5
1, 3, 4, 5
1, 2, 3, 5
2, 3, 4, 5

474 Romer arım modeli...

•

Iqtisadi artım templәrindә elmitәdqiqat sektorunun mühüm rola malik olduğunu tәsdiqlәyir.
Iqtisadi artım templәri ilә elmitexnoloji inkişaf sәviyyәsi arasında korrelyasiya әlaqәlәrinin mövcudluğunu
tәadiqlәyir.
Iqtisadi artım templәrinin insan kapitalının keyfiyyәtindәn asılılığını tәsdiqlәyir.
Iqtisadi artım templәrinin yeni bilgilәr sektorunda elmitәdqiqat sferasındakı insan kapitalının miqdarından
birbaşa asılı olduğunu tәsdiqlәyir.
Iqtisadi artım templәri ilә tәhsil sferasının inkişafı arasında korrelyasiya әlaqәlәrinin mövcudluğunu
tәsdiqlәyir.

475 Ölkәnin bilgi ehtiyatları Aya bәrabәrdir. Elmi mәhsuldarlıq parametrinin gәlәcәk 3 il әrzindә
1,2ә bәrabәrliyi gözlәnilir. 3 il sonra bilgi ehtiyatları neçe fiz artacaq? (Romer modelinә görә).

•

60%.
20%
240%
75%
100%

476 F.Aqion vә P.Xouvitt artım modelinә görә artım templәri.

•

Elmi kadr heyәtinin sayından asılıdır.
Elmiyeniliklәrin kommersiyalaşması.
Innovasiyalar axınının intensivliyindәn,innovasiyaların iqtisadiyyata tәsir maşştabından vә elmi –tәdqiqat
sferasındakı insan kapitalından asılıdır.
Texnoloji sektorun resurs tәminatından asılıdır.
Innovasiya mәhsulunun keyfiyyәtindәn asılıdır.

477 K.B ,V. Xanq, F.Porrolo artım modelinә görә iqtisadi artım hansı şәrt daxilindә reallaşır.?

•

Elmistehsal әlaqәlәrinin tәkmilliyi daxilindә .
Elmitexniki sektorun yüksәk resurs tәminatı daxilindә.
Masştab effekti daxilindә.
Insan kapitalı bazarında tәklifin yülsәlmәsi halında.
Elmitexnoloji inkişafa dövlәt maliyyә dәstәyi daxilindә.

478 C.Qrossman vә E.Xelpmen nәzәriyyәsinә göre elmitexniki tәdqiqat sektorunun nisbi
üstünlüyünә malik olan ölkәnin elmitәdqiqat sferasının әlavә subsidiyalaşdırılması.

•

Qlobal sistemin uzun müddәtli iqtisadi inkişafı baxımından zәruridir.
Bütövlükdә qlobal iqtisadi sistemin ümumi artım templәrini artırır.
Qlobal iqtisadi sistemin ümumi artım templәrinә tәsir göstәrmir
Qlobal sistemin uzun müddәtli iqtisadi inkişafı baxımından sәmәrәsidir.
Qlobal iqtisadi sistemin ümumi artım templәrinә neqativ tәsir göstәrir.

479 QrossmanXelpmen nәzәriyyәsinә görә proteksionist ticarәt siyasәti.

•

Elmitexniki tәrәqqidә nisbi üstünlüyü olan ölkәnin iqtisadi artımına müsbәt tәsir göstәrir.
Hec bir ölkәnin iqtisadi artımına müsәt tәsir göstәrmir.
Elmitexniki tәrәqqi baxımından az inkişaf etmiş ölkәnin iqtisadi artımına müsbәt tәsirgöstәrir.
Bütövlükdә qlobal iqtisadi sistemin inkişafına tәsir göstәrmir.
Hәr bir ölkәnin iqtisadi artımına müsbәt tәsir göstәrir.

480 Nәyә görә proteksionist ticarәt siyasәti elmitexnoloji cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәnin iqtisadi
artım templәrinә müsbәt tәsir göstәrmir?

•

Elmi sektor üçün zәruri avadanlıqların ölkәyә idxalını mәhdudlaşdırdığına görә.
Elmitexnoloji yenilәşmәlәrә vә rәqabәtin güclәnmәsinә stimul yaratmadığına görә.
Innovasiya mәhsullarının idxalını mәhdudlaşdırdığına görә.
İqtisadi qloballaşmaya maneә olduğuna görә.
Digәr ölkәrinin cavab tәdbirlәri nәticәsindә ixracın zәiflәnmәsinә görә.

481 Birbaşa vә inzibati üsuldan istifadә olunan investisiya siyasәti hansıdır?

•

formallaşdırılmamış
mәrkәzlәşdirilmiş

•

liberal
qeyriformallaşdrılmış
hüquqi bazası

482 "İnvestisiya – kapitalın yaranması vә gәlәcәkdә gözlәnilәn istehlakın genişlәndirilmәsi
naminә,hazırda gәlirin cari isthlaka xәrclәnmәsindәn imtina etmәe demәkdir . Hansı iqtisadçının
fikridir

•

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

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

•

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

484 İnvestisiya fәaliyyәtinin subyekti kimi kimlәr çıxış edә bilәr:

•

xarici ölkә vәtәndaşları
hamsı
investisiya kompaniyaları
sifarişçilәr
podratçılar

485 İqtisadi xarakterinә görә investisiyalar neçә fәrqlәnir.

•

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

486 Yeniliyin tәtbiqi nәticәsindә rәqabәtüstünlüyün tәmin etmiş olun vә onun tәtbiq edәn fәrqini vә
ya dövlәt elmitexniki renta qazanın hansı innovasiyalara aiddir

•

bazis
yanlış
reaktiv
sosial strukturun yaranması
strateji

487 Strateji innovasiyanı tәtbiq etdiyi rәqiblәrinә çatmaq mәqsәdilә hәyata keçirilәn innovasiyalar
hansılardır

•

yanlış
reaktiv
bazis
yeni texnologiyalar.

yeni әmtәә vә xidmәt

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

•

bazis innovasiyalar
sәmәrә vermәyәn innovasiyalar
tәkmillәşdirilәn innovasiya
yaxşılaşdırılan innovasiyalar
yanlış innovasiyalar

489 Dövlәtin kapital qoyuluşu sәviyyәsi az, xüsusi kapital qoyuluşları sәviyyәsi çox olan siyasәt hansı
investisiya siyasәtidir

•

idarәetmә
liberal
mәrkәzlәşdirilmiş
formalaşdırılmış
qeyri formalaşdırılmış

490 İnvestisiya prosesinin parametri dedikdә nә başa düşülür?

•

verqi
qiymәt
hamısı
tarif sistemi
qәlir

491 İnvestisiya prosesinin parametri dedikdә nә başa düşülür:

•

avadanlığın amortizasiya müddәti
tarif sistemi
әsas fondların uçot üsulu
hamısı
gәlir

492 dövlәt büdcәsi elәcә dә, Azәrbaycan Respublikasının subyektlәrinin büdcә vәsaitlәri hesabına
investisiya layihәlәri üzrә rәqabәt әsasında dövlәt tәminatının verilmәsi

•

1961
1958
1957
1959
1969

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

•

ABŞ 1907
İsveçrә 1809
Böyük Britaniya 1709
Fransa 1908
Norveç 1809

494 İntellektual mülkiyyәt elmi texniki vә innovasiya fәaliyyәtinin tәtbiqinә әsasәn neşә neyә ayrılır?
3

•

6
5
2
4

495 İntellektual mülkiyyәt rәqabәt qabiliyyәtliliyinә görә obyekt baxımından aşağıdakı әlamәtlәrlә
fәrqlәnir: 1. Bazardakı yerә görә ; 2. Bazarın xarakterinә görә; 3. Gözlәnilәn rәqabәt sәviyyәsi üzrә; 4.
Bazarın genişlәndirilmәsi ehtimalına görә;

•

1;4
2;3
hamısı
3; 4
1;4

496 İntellektual mülkiyyәtin idarә olunması aşağıdakı vәzifәlәrlә tәnzimlәnir 1.İntellektual
mülkiyyәtin yaradılması 2.inkişaf prosesinin planlaşdırılması 3.Innovasiya qabiliyyәtli atmosferin
yaranması 4.Intellektual aktivliyin inkişafı 5.Informasiya axınının idarә olunması 6.İntellektual
mülkiyyәtin obyektlәr üzrә hüququ portfelinin formalaşması prosesinin planlaşdırılması

•

hamısı
2; 4; 6
1 ;3; 6
1;3;5
3; 4 ;5

497 İntellektual mülkiyyәtin müәssisә daxilindә strategiyası neçә qrupa ayrılır?

•

4
2
3
6
5

498 İnsan kapitalı formalaşır: 1.әhalinin hәyat sәviyyәsi vә keyfiyyәtinә qoyulan investisiyaya görә
2.sahibkarlıq fәaliyәtinә qoyulan investisiyaya görә 3.informasiya tәminatı vә iqtisadi azadlığa
qoyulan investisiyaya görә 4.mәdәniyyәt vә incәsәnәtә qoyulan investisiyaya görә

•

Heç biri
3;4
1 ;2
1;4
hamısı

499 Dünya Bankının insan kapitalının dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi üçün tәklif etdiyi metod:

•

statistik
normativ
reqresiya
monoqrafiya
diskont

500 İntellektual kapital neçә tәrkib hissәlәrә ayrılır?
4

•

•

2
3
6
5

501 İntellektual kapitalın tәrkib hissәlәri hansılardır? 1.kadr kapitalı 2. İntellektual mülkiyyәt 3. pul
kapitalı 4.fiziki kapitalı

•

1;3
heç biri
1;2
3;4
hamısı

502 İntellektual mülkiyyәtә daxildir 1.insan avtivlәri 2.struktur aktivlәri. 3.sәnaye mülkiyyәti
4.müәlliflik hüquqları obyektlәri 5.nouhau

•

3;4;5
heç biri
1;2;5
3;4
hamısı

503 Müәlliflik hüquqları obyektlәri: 1.elmi işlәr 2.göstәricilәr bazası 3.qarışıq hüquq obyektlәri
4.EHM proqramları

•

hamısı
2;3;4
1;2;4
2;4
1;3

504 İntelektual kapital neçә dövretmә kapitalından ibarәtdir?

•

1
3
2
5
4

505 İntelektual kapitalın birinci mәrhәsindә:

•

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

506 Intelektual kapitalın birinci mәrhәlәsinә aid deyil:

•

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

507 İntelektual kapital mülkiyyәt formasına görә:

•

qarışıq
xüsusi
hamısı
dövlәt
kollektiv

508 İntelektual kapital istifadә dövrünә görә:

•

uzunmüddәtli vә qısamüddәtli
ortamüddәtli vә uzunmüddәtli
qısamüddәtli vә ortamüddәtli
hec biri
uzunmüddәtli,qısamüddәtli vә ortamüddәtli

509 Beynәlxalq sәviyyәdә inteklektual mülkiyyәtin qimәtlәndirilmәsi neçә metodla tәnzimlәnir?

•

5
4
1
2
3

510 Beynәlxalq sәviyyәdә inteklektual mülkiyyәtin qimәtlәndirilmәsi hansı metodlarla tәnzimlәnir?
1.bazar 2.gәlir 3.vergi 4.xәrc

•

2;4
1;3
1;2;3;4
2;3;4
1;2;4

511 İntelektual kapital istifadә dairәsinә görә: 1.iqtiadiyyatın maddi dairәsi 2.iqtisadiyytaın qeyri
maddi dairәsi 3.iqtisadiyyatın real dairәsi

•

1;2
2;3
1;3
Hec biri
1;2;3

512 Risk nәdir?

•

qeyrimüәyyәnliк
әlverişsiz şәrаit
Itкi, zәrәr
tәhlüкәli şәrаit
itкi vә zәrәrlәrә sәbәb оlаn hаdisәlәrin bаşvermәsi ehtimаlı

513 Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı investisiyа risklәrinә аid deyil

•

istesаl fакtlаrının qiymәt risкi
кriminаl risкi
hаzır mәhsulun qiymәt risкi

müәssisәdахili risк
bаzаrdакı tәrәddüdlәr

514 Lаyihә riski hаnsı metоdlа qiymәtlәndirilmir?

•

hәssаslığın tәhlili
ssenаri tәhlili
»mоnteкаrlо»
хаlis cаri dәyәr metоdu.
qәrаrlаr аğаjının tәhlili

515 Lаyihәyә 10 mln mаnаt vәsаit yаtırılır vә bu vәsаitlәrin dәyәri 10%dir. Lаyihәnin rеаllаşmаsı
hаlındа I il 6 mln, II il 7 mln pul dаxil оlmаsı gözlәnilir. xаlis cаri dәyәri tаpın

•

0,3
3,3
2,3
3 mln
1,3

516 Lаyihәyә 10 mln vәsаit yаtırılır lаyihәnin rеаllаşmаsı I il 5,5 mln, II il 6,1 mln pul dаxil оlmаsı
vәd еdir. Dаxili mәnfәәt nоrmаsı nеçә оlmаlıdır?

•

11%
9%.
12%
10
8

517 Lаyihәyә lаzım оlаn vәsаitin 30%i bоrc, 50% müәssisәnin öz vәsаiti, 20%.sәhm burаxılışı
hеsаbınа әldә оlunub. Bоrc kаpitаlının dәyәri 10%, sәhm еmissiyаsı mәsrәflәri 1% ,müәssisәnin
vәsаitinin dәyәri 5%dir. Lаyihә kаpitаlının dәyәri nеçә оlаr?

•

4,7%
5,7%
7,7%
6,7
3,7%

518 Ölkәnin invеstisiyа mühiti dәyәrlәndirilәrkәn hаnsı fаktоr nzәrә аlınmır?

•

siyаsi stаbilliк
кrеdit әldә еtmә imкаnlаrı
iqtisаdi аrtım
iqlim şәrаiti
mаliyyә stаbilliyi

519 Sаdаlаnаnlаrdаn hаnsı invеstisiyа mühitinin müәyyәnlәşdirilmәsindә dаhа çоx mühüm аmildir.

•

кrеdit әldә еtmә imкаnlаrı
mеnеcmеntin кеyfiyyәti.
iqti sаdi аrtrım
tехnоlоji inкişаf sәvuiyyәsi
sоsiаl infrаstruкturun кеyfiyyәti

520 İnvestisiya portfelinin formalaşma prinsiplәri neçә cür olur?

•

7
11
4
9
5

521 İnvestisiya portfelinin prinsiplәri hansılardır

•

investisiya mәqsәdlәrinin
hamısı
portfel strategiyasının müәyyәn edilmәsi
heç bir variant deyil
likvidliyin tәmin edilmәsi

522 İnvestor kapitalının artım portfellәri hansılardır?

•

yüksәk artım
hamısı
mülayim artım
gәlir portfel
heç biri deyil

523 İnvestor kapitalının artım portfellәri hansılardır?

•

a)orta artım
c)gәlir portfeli
b)heç biri deyil
a, d variantları
d)investorun mәqsәdi

524 Orta artım portfeli nәdir?

•

aksiyalr üzrә dividentlәr
әn aşağı risk
hamısı daxildir
kapitalın maksimal artımı
orta vә yüksәk artım portfeli

525 Gәlir portfeli nәdir?

•

faizlәr üzrә dividentlәr
hamısı
әn aşağı risk
yüksәk artım portfeli
kapitalın maksimal artımı

526 İndividual investorlar kimlәrdir?

•

pensiya fondları
fiziki şәxslәr
investisiya fondları
müәssisәlәr
bank

527 İnstitusional investorlar kimlәrdir a) sığorta kompaniyaları b) müәssisәlәr d) pensiya fondları e)
investisiya kompaniyaları ә) fiziki şәxslәr

•

d, e, ә
a, d, e
a, b, d
b, e, ә

528 Korporativ investorlar kimlәrdir?

•

investisiya kompaniyaları
fiziki şәxslәr
müәssisәlәr, banklar
fondlar
pensiya fondları

529 Portfel investisiyalarının idarәetmә prosesi aşağıdakı mәrhәlәlәrdәn hansıdır?

•

İnvestisiya siyasәtinin formalaşması
İnvestisiya mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsi
Heç biri
Aktivlәrin seçilmәsi
Hamısı

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

•

subyekti
meyarı
mәqsәdi
obyekti
növü

531 Daimi gәlir portfeli nәdir?

•

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

532 Daimi gәlir portfeli nәdir?

•

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

533 Yüksәk gәlir portfeli nәdir?
yüksәk etibarlığa malik qiymәtli kağızlar
investora uyğun olan cari gәlir
minimal risk sәviyyәsindә orta gәlir gәtirәn
yüksәk gәlirә istiqamәtlәndirilir

•

•

orta risk sәviyyәsi

534 Yüksәk gәlir portfeli nәdir?

•

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

535 Kombinәlәşdirilmiş portfel nәdir ?

•

fond bazarında kurs dәyәrinin düşmәsi
minimal risk sәviyyәsi
orta risk sәviyyәsi
yüksәk gәlirә istiqamәtlәndirilir
qrup şәklindә qiymәtli kağızlar

536 Kombinәlәşdirilmiş portfel nәdir ?

•

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

537 Xüsusilәşdirilmiş portfel nәdir?

•

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

538 Portfel idarәetmә metodu hansıdır?

•

Risk sәviyyәsinin azaldılması
Maksimal mümkün olan gәlirliyә nail olması
Hamısı
İlkin qoyulan vәsaitlәrin qorunub saxlanılması
Heç biri

539 Aktiv passiv idarәetmә strategiyası necә olur? 1.portfelin özәyinin idarә olunması 2. aktiv
strategiyası 3. uzun müddәt qorunub saxlanılması 4.aktiv idarә olunması 5.passiv strategiyası

•

1;2;3;4
2;3;4;5
1;2;4;5
1;3;4
1;3;4;5

540 Sturtur strateji iadrәetmә investisiyaları necә istiqamәtlәndilir?
qiymәtli kağızlar bazarının daima öyrәnilmәsi
uzun müddәt qorunub saxlanılması
aktiv idarәetmә

•

diverfikasiya olunmuş portfelin formalaşması
gәlәcәkdә müәyyәn ödәnişlәr axını alınsın

541 Portfel investisiyalarının idarәetmә prosesi aşağıdakı mәrhәlәlәrdәn hansıdır?

•

Aktivlәrin seçilmәsi
Portfel strategiyalasının seçilmәsi
investisiyaların sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
Hamısı
Heç biri

542 Kapital qoyuluşuna nә daxildir?

•

hamısı
yeni tikinti
texniki yenidәnqurma
heç biri
inventarın alınması

543 İnnovasiya fәaliyyәtinin birbaşa tәsir metoduna aiddir: (орта) 1.vergi güzәştlәriz; 2.amortizasiya
siyasәti; 3.dövlәt innovasiya infrastrukturunun maliyyәlәşdirilmәsi; 4.bütün sahәlәr üzrә
stimullaşdırıcı tәdbirlәr; 5.İnnovasiya sahәsindә menecment sferasında kadrların hazırlanması;

•

hamısı
1; 2;5
1; 3; 5
heç biri
3;5

544 İnnovasiya fәaliyyәtinin birbaşa tәsir metoduna aiddir: (орта) 1.dövlәt büdcәsi hesabına
innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi; 2. maliyyә lizinqinә dövlәt tәminatı; 3.innovasiya
faliyyәtindә rәqabәtin artırılmasında bütün sahәlәr üzrә qarşılıqlı tәdbirlәr fәaliyyәti; 4.güzәştli
kreditlәr; 5. kreditlәşmәnin hәyata keçirilmәsindә girovlardan istifadә imkanlarının genişlәndirilmәsi.

•

3;4; 5
1; 3
hamısı
1; 2;5
heç biri

545 İnnovasiya fәaliyyәtinin dolayı tәsir metoduna aiddir: 1. Prioritet sahәlәrin seçilmәsi ilә
investisiya layihәsinin qeydiyyat qaydalarının tәsdiqi; 2. İnnovasiya sahәsindә menecment sferasında
kadrların hazırlanması; 3.dövlәt büdcәsi hesabına elmi tәcrübi konstrutiv işlәrin maliyyәlәşdirilmәsi;
4. elmi texniki fәaliyyәt nәticәsindә sәnaye mülkiyyәtinә hüquqların qorunması; 5.uzunmüddәtli
perspektiv inkişafa doğru addımlayan elm vә texnikanın inkişaf istiqamәtlәrinin proqnozıaşdırılması;

•

hamısı
2;4;5
1;3;5
3;5
heç biri

546 İnnovasiya fәaliyyәtinin dolayı tәsir metoduna aiddir:. 1.maliyyә lizinqinә dövlәt tәminatı; 2.
güzәştli kreditlәr; 3.inflyasiyanın azaldılması; 4. antiinhisar tәdbirlәrin qәbul edilmәsi 5.innovasiya
fәaliyyәtindә sәnaye mülkiyyәtinә hüquqların qorunması

•

•

1;2
2;3;5
2;5
hamısı
heç biri

547 İnnovasiya fәaliyyәtinin dolayı tәsir metoduna aid deyil: (орта) 1. vergi güzәştlәri ; 2. bütün
sahәlәr üzrә stimullaşdırıcı tәdbirlәr; 3. amortizasiya siyasәti; 4.elmi –texniki kitabxanalrın
,informasiya mәrkәzlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi; 5. elmi tәcrübi konstruktiv işlәrin nәticәlәrinin
istehsala tәtbiqi;

•

1;2
hamısı
3;4
heç biri
4;5

548 İnvestisiya iqlimindәn asılı olaraq kapital qoyuluşları aşağıdakı kimi hәyata keçirilir: 1.vergi
sisteminin tәkmillәşdirilmәsi; 2.amortizasiya ayırmaları; 3.investorun maraqlarının qorunması;
4.inflyasiya tempine müvafiq olaraq fondlarin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi; 5.әhalinin vәsaitlәrindәn
investisiya vә büdcәdәnkәnar maliyyә vәsaitlәri kimi müәyyәn obyrktlәrin tikintisindә istifadә;

•

1;2
hamısı
3;4
1;4;5
heç biri

549 İnvestisiya iqlimindәn asılı olaraq kapital qoyuluşları aşağıdakı kimi hәyata keçirilir:
1.amortizasiya siyasәtindәn istifadә etmәklә mühüm mexanizmlәrin tәkmillәşdirilmәsi;
2.inflyasiyanın azaldılması; 3.investisiya fәaliyyәtinin subyektlәri üçün xüsusi vergi rejiminin dövlәt
mexanizmi; 4.maliyyә lizinqinin inkişafı; 5. kreditlәşmәnin hәyata keçirilmәsindә girovlardan istifadә
imkanlarının genişlәndirilmәsi;

•

1;4;5
2;3
hamısı
3;5
2;3;4

550 Növ vә formalar hansı variantlarda verilmişdir a) qanunvericiliyә müvafiq olaraq, auksion vә
müsabiqәlәrin nәticәlәrinә görә, xarici investorlara konsepsiyaların verilmәsi b) vergi sisteminin
tәkmillәşdirilmәsi d) investorların maraqlarının qorunması e) intellektual mülkiyyәt vә elmi nәticәlәr
vә qeyrisәmәrәli istifadә edilәn dövlәt mülkiyyәtini investisiya prosesinә cәlb etmәk ә) standartların
işlәnib hazırlanması vә tәsdiqi

•

a, b, d
ә, b, e
b, d, ә
a, d, e
a, e, ә

551 İntellektual mülkiyyәtdәn istifadә hüquqları 10 il müddәtinә satılır.Lisenziya alıcısının bu
istifadәdәn mәhsul vahidinә әlavә mәnfәәti 0,4 manatdır.Orta illik istehsal h әcminin 1 milyon vahid,
satıcınn әlavә mәnfәәtdәki payının 50% olduğunu nәzәrә alıb, lısenziya ödәnişinin mәblәğini

mәnfәәtdә iştirak metodu әsasında müәyyәnlәşdirin.

•

1 milyon 240 min manat
4 milyon manat
1 milyon 440 min manat
1 milyon 500 min manat
2 milyon manat

552 İntellektual mülkiyyәtdәn istifadә hüquqları 5il müddәtinә satılır.Lisenziya alıcısı bu istifadә
zamanı әvvәlki 3ildә hәr il 1milyon, sonrakı 2 ildә hәr il 2 milyon vahid intellektual mәhsul stehsal
edәcәk.Mәhsul vahidinin satış qiymәtinin 1manat,royalti hәcminin ilk üç il üçün hәr il 3% ,növbәti iki
il üçün hәr il 2 % olduğunu nәzәrә alıb, lısenziya ödәnişinin mәblәğini royalti metodu әsasında
müәyyәnlәşdirin.

•

5 milyon manat
150 min manat
300min manat
90 min manat
140 min manat

553 İntellektual mülkiyyәtdәn istifadә hüquqları 5il müddәtinә satılır.Lisenziya alıcısı bu istifadә
zamanı әvvәlki 3ildә hәr il 1milyon, sonrakı 2 ildә hәr il 2 milyon vahid intellektual mәhsul stehsal
edәcәk.Mәhsul vahidinin satış qiymәtinin 1manat,royalti hәcminin ilk üç il üçün hәr il 3% ,növbәti iki
il üçün hәr il 2 % olduğunu nәzәrә alıb, lısenziya ödәnişinin mәblәğini royalti metodu әsasında
müәyyәnlәşdirin.

•

90 min manat
140 min manat
150 min manat
300min manat
5 milyon manat

554 İntellektual mülkiyyәtdәn istifadә hüquqları 4il müddәtinә satılır.Lisenziya alıcısı bu istifadә
zamanı әvvәlki 2ildә hәr il 2milyon, sonrakı 2 ildә hәr il 4 milyon vahid intellektual mәhsul stehsal
edәcәk.Mәhsul vahidinin satış qiymәtinin 0,5 manat, royalti hәcminin ilk iki il üçün hәr il 3% ,növbәti
iki il üçün hәr il 2 % olduğunu nәzәrә alıb, lısenziya ödәnişinin mәblәğini royalti metodu әsasında
müәyyәnlәşdirin.

•

5 milyon manat
150 min manat
300min manat
90 min manat
140 min manat

555 İntellektual mülkiyyәtdәn istifadә hüquqları 3il müddәtinә satılır.Lisenziya alıcısı bu istifadә
zamanı әvvәlki ildә 1milyon, sonrakı 2 ildә hәr il 2 milyon vahid intellektual mәhsul stehsal
edәcәk.Mәhsul vahidinin satış qiymәtinin 1manat,royalti hәcminin ilk il üçün 3% ,növbәti il üçün 2 %
vә sonuncu il üçün 1% olduğunu nәzәrә alıb, lısenziya ödәnişinin mәblәğini royalti metodu әsasında
müәyyәnlәşdirin.

•

5 milyon manat
150 min manat
300min manat
90 min manat
140 min manat

556 İntellektual mülkiyyәtdәn istifadә hüquqları 10 il müddәtinә satılır.Lisenziya alıcısı bu istifadә
zamanı әvvәlki 3ildә hәr il 1milyon, sonrakı 5 ildә hәr il 2 milyon vә sonuncu iki ildә hәr il 1 milyon
vahid intellektual mәhsul stehsal edәcәk.Mәhsul vahidinin satış qiymәtinin 1manat,royalti hәcminin
ilk beş il üçün hәr il 3% ,növbәti beş il üçün hәr il 2 % olduğunu nәzәrә alıb, lısenziya ödәnişinin
mәblәğini royalti metodu әsasında müәyyәnlәşdirin.

•

5 milyon manat
450 min manat
300min manat
410 min manat
400 min manat

557 İnvestisiya vә innovasiya fәaliyyәti sahibkarlıq fәaliyyәtindә hә respublika hәm dә regional
layihәlәrin hәyata kecirilmәsini tәnzimlәyir :

•

hamısı
heç biri
standartalara uyğun olaraq bu layihәlәrin tәsdiqi,onlaar nәzarәtin hәyata keçirilmәsi;
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә әsasәn investisiya layihәlәrinin ekspertiziyasının aparilması
qanun nvericiliyә müvafiq olaraq auksion vә müsabiqәlәrin nәticәlәrinә görә xarici investorlaara verilmәsi ilә
bu sahәlәrin inkişafını nәzәrә almaq;

558 Hansı ARnın sәlahiyyәtlәrinә aiddir

•

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

559 İnvestora aid deyil:

•

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

560 Lizenziyalaşdırılma işlәrin vә fәaliyyәt növlәrinin hәyata kecirilmәsinә lisenziyaya malik olurlar:

•

investorlar
podratçılar
sifarişçilәr
hamısı
kapital qoyuluşu obyektlәrinin istifadәçilәri

561 Podratçılar kimlәrdir?

•

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

562 Dövlәtin investisiya siyasәti hansı formada aparılır?

•

büdcә vәsaiti hesabına dövlәtin investisiya fәaliyyәtindә bilavasitә iştirakı;
c) investisiya resurslarının sәfәrbәr olunub formalaşdırılması;
investisiya fәaliyyәti üçün әlverişli şәraitin yaradılması mәqsәdi ilә makroiqtisadi vasitәlәrin istifadә edilmәsi;
hamısı
hec biri

563 Azәrbaycan Respublikasının hökumәtinin sәlahiyyәtlәri hansılardır?

•

prioritet investisiya layihәlәrinin qeydiyyat qaydalarının tәsdiqi
hamısı
investisiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi
verilәn variantlardan heç biri deyil
investorların öz üzәrinә götürdüyü öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsi

564 İntellektual mülkiyyәtdәn istifadә hüquqları 3il müddәtinә satılır.Lisenziya alıcısı bu istifadә
zamanı hәr il 1milyon vahid intellektual mәhsul stehsal edәcәk.Mәhsul vahidinin satış qiymәtinin
1manat,royalti hәcminin hәr il 3% olduğunu nәzәrә alıb, lısenziya ödәnişinin mәblәğini royalti
metodu әsasında müәyyәnlәşdirin.

•

90 min manat
300min manat
3 milyon manat
100 min manat
50 min manat

565 Dövlәtin investisiya siyasәtinin istiqamәtlәri hansılardır?

•

büdcә vәsati hesabına dövlәtin investisiya fәaliyyәtindә bilavasitә iştirakı
hamısı
investisiya fәaliyyәti üçün әlverişli şәraitin yaradılması
heç biri
investisiya resurslarının sәfәrbәr olunub formalaşması

566 Dövlәt investisiya siyasәtinin istiqamәti deyil:

•

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

567 İnvestisiya fәaliyyәtinin subyektlәrinә kimlәr daxildir?

•

investorlar
kapital qoyuluşları obyektlәrinin istifadәçilәri
podratçılar
sifarişçilәr
hamısı

568 İnvestorların kapital qoyuluşları neçә hәyata keçirilir?
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә
cәlb edilәn vәsaitlәrdәn istifadә

•

özlәrinin şәxsi әrazilәrindә
hamısı
heç biri

569 İnvestorlar hansı hüquqlara malikdir?

•

öz hüquqlarının fiziki vә hüquqi şәxsә
hamısı
dövlәt orqanları
heç biri deyil
yerli özünüidarәetmә orqanları

570 İnvestisiya fәaliyyәti subyektlәri ilә münasibәtlәrin hәyata keçirilmәsi aşağıdakı hansı
variantlarda düzgün verilmәmişdir: a) müqavilә b) qanunvericilik d) layihәdә e) büdcә vәsaiti ә)
hüquqi şәxslәr

•

a, d, e
d, e, ә
a, b, ә
a, e, ә
b, d, ә

571 Kapital qoyuluşlarının dövlәt tәnzimlәnmәsi üçün investisiya iqliminin yaradılması hansıdır?

•

әhalinin vәsaitlәrindәn, investisiya vә digәr büdcәdәnkәnar maliyyә vәsaitlәri kimi, mәnzil tikintisi vә sosial
mәdәni tәyinatlı obyektlәrin tikintisindә istifadә
hamısı
kreditlәşmәnin hәyata keçirilmәsi zamanı girovdan istifadә imkanlarının genişlәndirilmәsi
heç biri deyil
inflyasiyanın azaldılması

572 Kapital qoyuluşlarının dövlәt tәnzimlәnmәsi üçün investisiya iqliminin yaradılması hansıdır

•

investisiya fәaliyyәti subyektlәrinin şәxsi investisiya fondlarının formalaşmasını stimullaşdırmaq
inflyasiya templәrinә müvafiq olaraq, әsas fondların yenidәn qiymәtlәndirilmәsinin aparılması
hamısı
reytinqlәrin daimi hәyata keçirilmәsi vә investisiya fәaliyyәti subyektlәrinin reytinq qiymәtlәndirilmәsinin
kәsirini aparan analitikinformasiya mәrkәzlәri şәbәkәsinin yaradılması vә inkişafı
heç biri deyil

573 Kapital qoyuluşlarında dövlәtin iştirakı hansı növ vә formalarda hәyata keçirlir?

•

milli layihәlәrin seçimi, tәrtibi, maliyyәlәşdirilmәsi
milli meqalayihәlәrin seçimi, tәrtibi, maliyyәlәşdirilmәsi
hamısı
regional sәviyyәli layihәlәrin ekspertizası vә siyahıların formalaşması
heç biri deyil

574 Maliyyә xәrclәri üzrә qaydalar hansılardır?

•

dövlәt büdcәsindә, әgәr gәnclәr dövlәt mәqsәdli proqramlara çәkilәn xәrclәrin bir hissәsidirsә
hamısı
dövlәt büdcәsindә, әgәr xәrclәr dövlәt mәqsәdli layihәlәrin reallaşmasına çәkilәn xәrclәrin bir hissәsidirsә
ARnın subyektlәrinin büdcәlәrindә, әgәr mәsrәflәr regional mәqsәdli proramlara çәkilәn xәrclәrin bir
hissәsidirsә

ARnın subyektlәrinin büdcәlәrindә, әgәr mәsrәәlәr regional mәqsәdli layihәlәrin reallaşmasına çәkilәn
xәrclәrin bir hissәsidirsә

575 Növ vә formalar hansı variantlarda verilmәmişdir

•

a, d, e variantları
d)ARnın büdcәsi vә regional büdcәlәr, vәsaitlәrinin hesabına maliyyәlәşәn investisiya layihәlәrinin seçimi,
tәrkibi, tәsdiqi
e)köhnәlmiş texnologiya vә avadanlıqların çatdırılmasından qorunma
c)heç biri deyil
a)xarici subyekt vә dövlәtlәrlә birgә, ARda hәyata keçirilәn investisiya layihәlәrinin gücü, tәrkibi, tәsdiqi vә
maliyyәlәşdirilmәsi

576 Uzunmüddәtli innovasiyainvestisiya layihәlәri reallaşdırarkәn hansı maliyyә mәnbәsindәn
istifadә mәqsәdә uyğun olunur?

•

Bank kredirdın
Sәhm emissiyaslndan
Bölünmәmiş mәnfәәtdәn
Dövlәt vәsaitlәrindәn
Istiqraz emissiyasından

577 Sadalananlardan hansı müәssisәnin investisiya layihәlәri üçün әn әsas maliyyә mәnbәlәrindәn
biridir?

•

Amortizasiya ayırmaları
lizinq
Xüsusi fondların vәsaiti
Dövlәt vәsaitlәri
Faktorinq

578 Müәssisәnin әsas fondlarının dәyәri 20 mln manat, onların xidmәt müddәti 10 ildir.Amortizasiya
norması 10%, suni azaldılma әmsalı 5 olarsa, amortizasiya ayırmalarının hәcmi neçә mln manata
bәrabәrlәşәr?

•

10 mln manat
2 mln manat
8 mln manat
16 mln manat.
4 mln manat

579 Müәssisәnnin әsas fondlarının dәyәri 20 mln manat,әsas fondların xidmәt müddәti 10 ildir.
Ayırma mәblәği metodu әsasında 3 il üçün amortizasiya ayırmalarının hәcmini müәyyәn edin.

•

2 mln manat
5 mln manat
6 mln manat
3 mln manat
4 mln manat

580 Müәssisәnin әsas fondlarının dәyәri 20 mln manat,әsas fondların amortizasiya norması 10%
xidmәt müddәti 10 ildir.Amortizasiya normalarının sürәtlәndirmә әmsalı 2dir.Amortizasiya
ayırmalarının hәcmini müәyyәn edin.
8 mln manat
2 mln manat

•

5 mln manat
10 mln manat
4 mln manat

581 Kommersiya banklarının innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsindә iştirakını
mәhdudlaşdıran faktor hansıdır.?

•

Müәssisәlәrin kreditlәr üzrә aşağı faizlәr tәlәb etmәsi
Müәssisәlәrin tәkmil biznesplanlar tәqdim edә bilmәsi
Bankların kredir resurslarının mәhdudluğu
Müәssisәlәrin girov tәminatı tәqdim edә bilmәmәsi
Innovasiya layihәlәrinin yüksәk riskliliyi .

582 Innovasiyanın 5 ci modeli hansıdır?

•

hәrbi model
texnoloji inkişaf açıq bazar şәraitindә hәyata keçirilәn
innovasiya mühiti
dövlәt proteksionizmiv qapalı milli bazar şәraaitindә hәyata keçirilirәn
TMK tәrәfindәn hәyata keçirilәn

583 Innovasiyanın 6cı modeli hansıdır?

•

innovasiya mühiti
TMK tәrәfindәn hәyata keçirilәn
texnoloji inkişaf açıq bazar şәraitindә hәyata keçirilәn
hәrbi model
Avropa İttifaqı modeli

584 Innovasiyanın 3cü modelinin mahiyyәti

•

texnoloji inkişaf açıq bazar şәraitindә hәyata keçirilir
dövlәt texnoloji innovasiyaları dәstәklәyir
texnoloji inkişaf vasitәsi ilә hәrbi sahәdә üstünlük qazanmaq
TMK tәrәfindәn hәyata keçirilir
artıq yaradılmış yeni texnologiyaların istifadәsi

585 Hәrbi modelin әsas mәqsәdi

•

Milli innovasiya mühitindәn ayrıayrı dövlәtlәr arasında әmәkdaşlığa әsasәn fәaliyyәt göstәrir
texnoloji inkişaf vasitәsi ilә hәrbi sahәdә üstünlük qazanmaq
artıq yaradılmış yeni texnologiyaların istifadәsi
xüsusi kompaniyalar arasında әmәkdaşlığa әsasәn fәaliyyәt göstәrir
texnoloji inkişaf dünya bazarları ilә bilavasitә qarşılıqlı әlaqәdә hәyata keçirilir

586 Innovasiyanın 6cı (Avropa İttifaqı) modelinin mahiyyәti

•

hamısı
Milli innovasiya mühitindәn ayrıayrı dövlәtlәr arasında әmәkdaşlığa әsasәn fәaliyyәt göstәrir
artıq yaradılmış yeni texnologiyaların istifadәsi
heç biri
texnoloji inkişaf dünya bazarları ilә bilavasitә qarşılıqlı әlaqәdә hәyata keçirilir

587 İnvestisiya inkişaf modellәrinә aiddir?

•

hamısı

•

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

588 Amerikan modelinә aiddir?

•

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

589 Yapon modelinә aiddir?

•

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

590 Amerikan modelinin müsbәt cәhәti:

•

yığım yaranması ücün stimulların olmamasıdır
hamısı
hec biri
yığım artırılması ücün stimulların olmamasıdır
investisiya resurslarının sәmәrәli paylanması tәmin olunur

591 Amerikan modelinin mәnfi cәhәti

•

investisiya resurslarının sәmәrәli paylanması tәmin olunur
hamısı
xusüsi investisiyaların vergi vasitәsi ilә stimullaşdırılması
hec biri
yığım yaranması vә artırılması ücün stimulların olmamasıdır

592 Yapon modelinin müsbәt cәhәti:

•

siyasi quvvәlәrin korrupsiyası
investisiyaların planlaşdırılması prosesinin siyasilәşdirilmәsi
sәmәrәli investisiyalar ücün әhәmiyyәtli vәsatin cәmlәşmәsi imkanı
hec biri
pulkredit parametrlәrin xoşagәlmәz dәyişilmәsi

593 Tayvan modelinin müsbәt cәhәti:

•

hec biri
dövlәt tәrәfindәn xüsusi investisiya qәrarlarının koordinasiya mexanizminin yaradılması
xüsusi investorların fәaliyyәtinin razılaşdırılması vә nöqsanlar koordinasiya olunması
hamısı
xüsusi ixraca işlәyәn firmalarbazarı vә potensial investorları yaxşı tanıması

594 Fransada ötәn әsrin son on illiklәrindә regional innovasiya inkişafında hansı qurumlar mühüm rol
oynadı?

•

Regional hökümәt orqanları.
Regional biznes inkubatorlar.
Regioanlarda yerlәşәn universitetlәr.
regional innovasiya vә texnologiyaların ötürülmәsi mәrkәzlәri.
Regional elmi parklar

595 Ötәn әsrin 90 –cı illәrindә ABŞ federal büdcәsindәn elmә ayrılan vәsaitin әn böyük hissәsinin
hansı ştat alırdı.?

•

Nyucersi.
Miçiqon
Texas
Kaliforniya
Nyuyork

596 XX әsrin sonlarında ABŞ da stat büdcәlәrinin hansı hissәsi ETT istiqamәtinә sәrf olunurdu.?

•

Mәcmu büdcәlәrin vәsaitlәrinin 1,5 %
Mәcmu büdcәlәrin xәrclәrinin 0,7 %
Mәcmu büdcәlәrinin xәrclәrinin 2,2 %i
Mәcmu büdcәlәrinin xәrclәrinin 0,35 %

597 Sadalananlardan hansı elmi parkların xarakterik xesusiyyәtlәrinә aid deyil?

•

Elmi parkln nüvәsini tәşkil edәn universitetin mövcudluğu.
Vençur firmaların mövcudluğu.
Kiçik biznes inkubatorlarının mövcudluğu
Zәruri sosial mühitin mövcudluğu.
Zәruri iqtisadi şәrtlәrin mövcudluğu

598 İlk elmi parklar nә vaxt tәşәkkül tapıb?

•

XX әsrin 30cu illәrindә .
XX әsrin 90 cı illәrindә
XXI әsrin әvvәllәrindә
XX әsrin 80 cı illәrindә.
XX әsrin 50ci illәrindә

599 Salikon Vadisi elmi parkının formalaşmasına hansı әn mühüm faktorlar tәsir göstәrir?

•

ABŞ federal hökümәtinin iqtisadiyyatı mikroelektronika mәhsullarının böyük satış bazarı,inkişaf etmiş vençur
maliyyә sisteminin mövcudluğu.
Federal hökümәtin qrantları, tәbii resursların zәnginliyi, keyfiyyәtli iş qüvvәsinin mövcudluğu.
Koliforniya ştat hökümәtinin siyasәti,innovasiya mәhsullarına davamlı,hәrbi sifarişlәr,federal hökümәtin
subsidiyaları.
Mikroelektronika mәhsullarının böyük satış bazarı,әlverişli coğrafi mövqe, stat hökümәtinin siyasәti.
Federal hökümәtin siyasәti , әlverişli coğrafi mövqe, keyfiyyәtli iş qüvvәsinin mövcudluğu.

600 Q Menş nәzәriyyәsinә görә iqtisadi artım vә iqtisadi tsikllәr.

•

Idarәetmәdәki yenilәşmәlәrlә bağlı olur.
Maliyyә bazarlarının fәaliyyәti ilә әlaqәli olur.
Bazis yenilәşmәlәrin yaranması ilә әlaqәli olur.
Bazar mexanizminin özünütәnzimlә qabilliyәti ilә bağlı olur.
Yeni mәhsullar istehsalı ilә bağlı olur.

601 Menş nәzәriyyәsindә yenilәşmәlәri hansı qruplar üzrә tәsniflәşdirilir.

•

Bazis,yaxşılaşdırıcı vә innovasiyalar.
Әhatәli,lokal vә sadә innovasiyalar.
Fundamental,tәtbiqi vә praktik innovasiyalar.
Istehsal,idarәetmә vә sosial innovasiyalar.
Qlobal,regional vә lokal innovasiyalar.

602 . İnnovasiya nәdir?

•

Fundamental tәtqiqatların uğurlu nәticәsidir
Idarәetmә yeniliyi
Elmitexnoloji yenilik
Yeni mәhsulların ixtirasıdır.
Elmitexniki iqtisaditәşkilati,istehsal vә digәr hәllәrin ilk praktik tәtbiqidir.

603 Yenilik vә ixtira hansı şәrt daxilindә innovasiyaya çevrilir?

•

Yenilik vә ixtiranın kommersiyalaşmasından sonra.
Yenilik vә ixtira elmi cәmiyyәt tәrәfindәn qәbul edilәndәn sonra.
Yenilik vә ya ixtiranın patentlәşdirilmәsindәn sonra.
Yenilik vә ixtiranın qlobal yayılmasından sonra.
Yenilik vә ixtiranın ekspert dәyәlәndirilmәsindәn sonra.

604 İnnovasiya mәhsul nәdir?

•

Köhnә mәhsulların daha ucuz nümunәlәrinin yaradılmasıdır.
Prinsipial yeni vә ya tәkmillәşdirilmiş mәhsul hazırlanmasıdır.
Prinsipial yeni mәhsul yaradılmasını nәzәrdә tutan yenilikdir.
Köhnә mәhsulların daha keyfiyyәtli nümunәlәridir.
Köhnә mәhsulların yeni әvәzedicilәrinin hazırlanmasıdır.

605 Bazis innovasiyalar...

•

Istehsal,xidmәtin keyfiyyәtini çox yüksәldәn innovasiyalardır.
Yeni mәhsullar yaradılmasına әsas yaradan innovasiyalardır.
Yeni elmi prinsiplәr vә köklü ixtiralar әsasında yeni mәhsul vә proseslәrә bazis yaradan innovasiyalardır.
Resursların istifadәsindә qәnaәti şәrtlәndirәn innovasiyalardır.
Yeni idarәetmә üsullarının hazırlanmasına әsas yaradan innovasiyalardır.

606 Hansı fikir tam düzgündür!

•

Investisiyaların hәcmi iqtisadi artımın kafi şәrtidir.
Investisiyaların hәcmi iqtisadi artım üçün zәruri şәrtdir.
İnvestisyaların hәcmi iqtisadi artımın zәruri şәrtidir,ancaq kafi şәrti deyil.
Investisiyaların hәcmi iqtisadi artım üçün hәlledici faktor deyil.
Investisiyaların hәcmi iqtasadi artımın hәm zәruri, hәm kafi şәrtidir.

607 Sadalanan nәzәriyyәlәrdәn hansında investisiyaların iqtisadi artımdakı rolu göstәrilmir?

•

Xarroddomar modeli.
Kobbduqlaqs modeli.
Rsolou modeli.
P.Romar modeli.
Xirş nәzәriyyәsi.

608 Xarici investisiyaların qorunması haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu neçәnci ildә
qәbul olunmuşdur?

•

1991
1993
1997
1992
1995

609 Elmitәdqiqat sferasının proqrammәqsәdli maliyyәlәşmәsi?

•

Ayriayri elmilayihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsini nәzәrdә tutur.
Universitet kafedralarının maliyyәşdirilmәsini nәzәrdә tutur.
Müxtәlif elmi mәrkәzlәrin maliyyәlәşdirilmәsini nәzәrdә tutur.
Yalniz sahә elmitәdqiqat institutlarının maliyәlәşdirilmәsini nәzәrdә tutur.
Fәrdi tәtqiqatçılara maliyyә resursları ayrılmasını nәzәrdә tutur.

610 Valentoy innovasiyaları neçe sıra üzrә tәsniflәşdirirlir?

•

3.
6.
5.
7
4

611 Elmitәdqiqat sferasının tәşkilati maliyyәlәşmәsi.

•

Ayrıayrı elmi tәşkilatların maliyyәlәşmәsini nәzәrdә tutur.
Ayrıayrı universitetlәrin maliyyәlәşdirilmәsini nәzәrdә tutur.
Ayrıayrı layihәlәrin maliyyәlәşmәsini nәzәrdә tutur.
Fәrdi tәdqiqatçıların maliyyәlәşdirilmәsini nәzәrdә tutur.
Sahә elmitәdqiqat institutlarının maliyyәlәşdirilmәini nәzәrdә tutur.

612 Ici sira innovasiyalarda...

•

Sistemin tәrkib hisәlәrinin yerdәyişmәsi baş verir sistemdә.
Sistemin әksәr xüsusiyyәtlәri dәyişir.
Sadә keyfiyyәt dәyişmәsi baş verir.
Sistemin keyfiyyәt xüsusiyyәtlәri dәyişir.
Sistemin kәmiyyәt xüsusiyyәtlәri dәyişir.

613 IX sira innovasiyalar...

•

Sistemin sadә keyfiyyәt dәyişmәsidir.
Sistemin bütövlükdә keyfiyyәt xüsusiyyәtlәrinin dәyişmәsidir.
Sistemin kәmiyyәt xüsusiyyәtlәrinin dәyişmәsidir.
Sistemin tәrkib hissәlәrinin yerdәyişmәsidir.
Sistemin tәrkib hissәlәrinin yerәyişmәsidir.

614 XII sira innovasiyalar.

•

Tәrkib hissәlәrinin funksional xüsusiyyәtlәrinin әn yüksәk keyfiyyәt dәyişmәsidir.
Sistemin kәmiyyәt xüsusiyyәtlәrinin dәyişmәsidir.
Sistemikn ilkin xüsusiyyәtlәrinin keyfiyyәt dәyişmәsidir.
Sistemin sadә keyfiyyәt dәyişmәsidir.

Sistemdә elementlәrin yedәyişmәsidir.

615 Investisiyа nәdir?

•

mәnfәәt әldә etmәк ücün qiymәtli каğızlаr аlqısıdır
gәlir vә yа digәr effeкt әldә әtmәк ücün pul vәsаitlәri vә digәr qiymәtlilәri sәrfidir.
mәnfәәt әldә etmәк mаliyyә vәspitlәrinin istifаdәsidir.
gәlir әldә etmәк ücün pul vәsаitlәrinin каpitаl qоyuluşu lаyhәlәrinә yönәldilmәlidir.
mәnfәәt әldә etmәк ücün yeni müәssisәlәrin аcılmаsınа cәкilәn хәrjlәrdir
mәnfәәt әldә etmәк mаliyyә vәspitlәrinin istifаdәsidir

616 Pоrtfel investisiyаlаr….

•

qiymәtli каğızlаr аlqısını nәzәrdә tutаn investisiyаlаrdır
хаriji investisiyаlаrdır
dövlәt investisiyаlаrdır
birbаşа investisiyаlаrdır
reаl investisiyаlаrdır

617 İnvestisiya fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu neçәnci ildә qәbul
edilmişdir?

•

1997
1999
1995
1992
1993

618 İnvestisiya fondları haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

1999
1995
1992
1998
1996

619 Sadalananlardan hansı investisiya orta anlayışını düzgün xarakterizә etmir?

•

investisiya bu günki dәyәrin gәlәcәk daha böyük dәyәrlә mübadilәsidir.
Investisiya –gәlir vә digәr faydalı effekt әldә etmek üçün maliyyә,maddi vә qeyrimaddi sәrvәtlәrin müxtәlif
layihәlәr üzrә istifadәsidir
Investisiya –gәlir vә digәr faydalı effekt әldә etmәk mәqsәdilә sahibkarlıq vә digәr fәalliyyәt növlәri
obyektlәrinә qoyulan maliyyә vәsaitlәri,maddi vә intellektual sәrvәtlәrdir.
Investiya –gәlәcәkdә daha çox әmtәә istehsal etmәk vә effektlәr әldә etmәk üçün istifadә edilәcәk maddi vә
qeyrimaddi sәrvәtlәrin alınmasıdır.
Investisiyagәlir әldә etmәk üçün maliyyә vәsaitlәrinin kapital qoyuluşu layihәlәrindә istifadәsidir.

620 İnvestisiya fәaliyyәti...

•

Investisiya mәnbәlәrinin müәyyәnlәşmәsi prosesidir.
Investisiya layihәsinin sәmәrәliliyinin müәyyәnlәşmesi prosesidir.
Investisiya layihәsinin reallaşması ilә bağlı bütün hәrәkәtlәrin mәcmusudur.
Investisiya risklәrinin aşkarlanması üzrә fәaliyyәtidir.
Investisiya layihәsinin sәmәrәliliyinin müәyyәnlәşmesi prosesidir.

621 İntellektual mülkiyyәtin rolunun artması qiymәtlәndirilir: 1.texnoloji dәyişikliyә görә 2.miqyas

vә sürәtinә görә 3.infornasiyanın genişliyi vә yayılmasına görә 4.hәr bir müәssisәnin inkişaf
strukturuna görә

•

1;2
heç biri
3;4
hamısı
1;4

622 Hüquqi baza hәyata keçirilir: 1.hәr bir sahә üzrә mәdәniyyәt sahәlәrinin ixtisaslaşması 2. maşın
vә dәzgahların sәnaye istehsalı üzrә qarşılıqlı әlaqәsi 3. müәlliflik hüquqlarının qorunub saxlanılması
4.fabriklәrin sәnaye istehsalı üzrә qarşılıqlı әlaqәsi

•

1;3
heç biri
2;4
1;4
hamısı

623 İntellektual mülkiyyәtin müәssisә daxilindә strategiyası hansılardır? cәtin 1.effektiv elmi texniki
siyasәti reallaşdırmaq; 2.müәssisәdә ixtira fәaliyyәtini reallaşdırmaq; 3.vergi bazasını
optimallaşdırmaq; 4. İntellektual mülkiyyәtin bütün sahәlәr üzrә kommersiyalaşdırılması ; 5.rәqabәt
qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi üçün strateji resurslardan istifadә ;

•

1; 3; 5
hamısı
1; 4 ;5
2 ;4 ;5
3 ;4

624 İntellektual mülkiyyәtin idarә olunması effektiv sahәlәr üzrә aşağıdakılara şәrait yaradır: 1.
qabaqcıl texnologiaya uyğun olaraq rәqabәt üstünlüyünunartırılması 2. müәssisәdә ixtira fәaliyyәtini
reallaşdırmaq; 3. İntellektual mülkiyyәtin obyektinә görә hüquqların verilmәsinә görә әlavә dәyәr
artırmaq; 4.bütün sahәlәrin intellektual mülkiyyәtinә görә hüquqlarından istifadә edilmәsi;

•

heç biri
1;3;4
1;2;4
2;4
1;3

625 İntellektual mülkiyyәtin idarә olunması effektiv sahәlәr üzrә aşağıdakılara şәrait yaradır: 1. vergi
bazasını optimallaşdırmaq; 2. effektiv elmi texniki siyasәti reallaşdırmaq; 3.müәssisәdә investisiya
cәlbediciliyini yüksәltmәk; 4.bu vәsaitlәrin ayrılması müәssisәlәrin nizamnamәsinә görә kapitalın
formalaşdırılması;

•

hamısı
2;3;4
1;3
1;4
3;4

626 Milli sәrvәt:
Heç bir әlamәt nәzәrә alınmadan milli müәssisәlәrdә istehsal olunan әmtәә vә xidmәtlәrin dәyәri

•

әsas vә dövriyyә aktivlәrinin mәcmusu
Milli mәnsubiyyәt nәzәrә alınaraq mövcud әrazidә yelәşәn müәssisәlәrdә istehsal olunan әmtәә vә xidmәtlәrin
dәyәri
maliyyә resurslarının mәcmusu
dәyәr qiymәtindә yığılmış fiziki vә inan kapitalının ,ölkәnin tәbii kapitalının mәcmusu

627 İnsan kapitalı dәyәrinә daxildir: 1.әmәk fәaliyyәti dövrünün uzadılmasına çәkilәn xәrclәr;
2.ixtisasartırma xәrclәri; 3.yeni işçilәrin hazırlanmasına çәkilәn xәrclәr; 4.yeni texnologiyaların
alınmasına çәkilәn xәrclәr.

•

2;3
1;2;3
hamısı
3;4
1;4

628 İnsan kapitalı elementlәrinin toplanma mәnbәlәri: 1. iqtisadi azadlığa qoyulan investisiyalar 2.
әhalinin institsiounal xidmәtlә tәmin olunmasına qoyulan investisiyalar 3. İnsan kapitalını әhәmiyyәtli
dәrәcәdә artıran sahәlәrә qoyulan investisiyalar 4.uşaqların tәrbiyәsinә qoyulan investisiyalar

•

1;3
1;2
3;4
1;4
hamısı

629 İntelektual kapitalın dövretmә mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

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

630 İntelektual kapitalın birinci mәrhәsinә aiddir:

•

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

631 Intelektual kapitalın birinci mәrhәlәsinә aiddir:

•

intelektual mülkiyyәtin yaradılması
intelektual mülkiyyәtin başqa şirkәtlәrdәn alınması
şirkәtin korporativ mәdәniyyәtinin yüksәlmәsi
hamısı
innovasiyalı ideyaların işlәnib hazırlanır

632 Üçüncü mәrhәlәsindә intelektual kapitala aiddir:

•

1.satılaraq pula cevrilir;
3.mәnfәәt gәtirir
2.şirkәtә gәtirilir
1;2;3

•

1;3

633 İntelektual kapital mülkiyyәt formasına görә hansı tәsnifat әlamәtlәri var? 1.xüsusi 2.şәxsi
3.kollektiv 4.dövlәt 5.qarışıq

•

1;2;3;4
1;2
2;3;4;5
3;5
1;3;4;5

634 İntelektual kapital dövriyyә dairәsinә görә: 1.istehsal 2.ticarәt 3.xidmәt 4.satış

•

1;2
1;2;3;4
1;2;3
Hec biri
2;4

635 İntelektual mülkiyyәtin qiymәtlәndirilmәsinin bir sira xüsüsiyyyәtlәri var

•

qiymәtlәndirmә obyekti kimi bir nece funksiyanı yerinә yetirmәsi
qiymәtlәndirmә tәkcә universal metodlarla deyil,hәmcinin onların daha fәal istifadә etmә xarakterinә görә
tәmin olunmalıdır
qiymәtlәndirmә zamanı nәzәrdә tutulan normalara uyğun olaraq intelektual mülkiyyәtin sahәlәrinin
qiymәtlәndrilmәsi
hamısı
qiymәtlәr mәqsәdli xarakter daşıyır

636 Beynәlxalq sәviyyәdә inteklektual mülkiyyәtin qimәtlәndirilmәsinin bazar metoduna daxildir:
1.ekspertin qiymәtlәndirilmәsi 2.müqayisәli qiymәtlәndirmә 3.izafi dәyәrin qiymәtlәndirilmәsi
4.azadetmә metodu

•

1;2;3
1;3;4
1;3
2;3
2;3;4

637 Beynәlxalq sәviyyәdә inteklektual mülkiyyәtin qimәtlәndirilmәsinin bazar metoduna daxil deyil

•

hec biri
azadetmә metodu
izafi dәyәrin qiymәtlәndirilmәsi
müqayisәli qiymәtlәndirmә
ekspertin qiymәtlәndirilmәsi

638 Beynәlxalq sәviyyәdә inteklektual mülkiyyәtin qimәtlәndirilmәsinin gәlir metoduna daxil deyil:

•

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

639 Lаyihә xәrclәri 10 mln, hәr il 5 mln оlmаqlа il әrzindә 15 mln mаnаt sаtış hәcmi plаnlаşdırılır.

Dәyişәn xәrclәr sаtış hәjminin 50%dir. Sаtış hәcmi 10% аrtаndа, dәyişәn xәrclәr 10% аrtаndа
lаyihәnin xаlis cаri dәyәri nә qәdәr аzаlır?

•

sаtış hәcmi 10% аrtаndа XCD 1,35 mln mаnаt,dәyişәn хәrclәr 10% аzаlаndа ХCD 1,68 mln mаnаt аzаlır.
hәr iкi hаldа lаyihәnin ХCDsi 0,27 mln аzаlır
sаtış hәcminin 10% аzаlmаsı ХCD 1,5 mln. mаnаt,dәyişәn хәrclәrin 10% аrtmаsı ХCDni 1,2 mln mаnаt
аzаldаr.
hәr iкi hаldа ХCD sаbit qаlır.
hәr iкi hаldа ХCD 1,43 mln mаnаt аzаlır

640 Milli innovasiya sisteminә daxildir:

•

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

641 Milli innovasiya sisteminin әsas mәqsәdi nәdir?

•

investisiya layihәlәrinә tәsir edәn amillәrlә әlaqәli risklәr
investisiya siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
elmtutumlu sahәlәrin inkişafı hesabına dayanaqlı iqtisadi artımı tәmin edәn әhalinin hәyat sәviyyәsini
yüksәldәn sahәlәr sistemini yaradılması
makro sәviyyәdә investisya iqliminin formalaşması
әlverişli investisya mühitinin formalaşması

642 Elmi texniki siyasәtin mәqsәdi nәdir?

•

Hamısı
Dünya yüksәk texnologiyalar bazarlarında ölkәnin mövqelәrinin möhkәmlәtmәk
Elmin iqtisadi inkişafa töhfәsini artırmaq
Heç biri
Ölkәnin elmitexniki potensialının inkişafı

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

•

Bakalavr
Mühәndislәrin tәhsil almaq sistemi
Doktor dәrәcәlәrini almaq üçün hazırlığı
Magistr
Hamısı

644 Elmitexniki siyasәtin metodlarına nә daxildir?

•

Elmitexniki infrastrukturun formalaşması
ETTKİ sahәsindә mülkiyyәt hüququnun müdafiәsi
Hamısı
Elm vә tәhsil sahәsindә tәşkilatı qarşılıqlı fәaliyyәtin strukturunun formalaşması
Tәdqiqatların birbaşa vә dolayı maliyyәlәşdirilmәsi

645 Lаyihә üzrә mәsrәflәr 2,72 mln mаnаtdır. Lаyihә növbәti 3 ildә Hәr il 1 mln mаnаt pul
dаxilоlmаsı vәd edir.Lаyihәnin dаxili mәnfәәt nоrmаsını müәyyәnlәşdirin.

•

6%
5%

•

7%.
10%
8%

646 Lаyihә üzrә mәsrәflәr 2,91 mln mаnаtdır. Lаyihә növbәti 4 ildә Hәr il 1 mln mаnаt pul
dаxilоlmаsı vәd edir.Lаyihәnin dаxili mәnfәәt nоrmаsını müәyyәnlәşdirin

•

10%.
12%
11%.
15%
14%

647 Lаyihә üzrә mәsrәflәr 2,69 mln mаnаtdır. Lаyihә növbәti 4 ildә Hәr il 1 mln mаnаt pul
dаxilоlmаsı vәd edir.Lаyihәnin dаxili mәnfәәt nоrmаsını müәyyәnlәşdirin.

•

16%
18%
17%
15%
14%

648 Dövlәtin elmi texniki siyasәti hansılardır? 1. Elmi texniki inkişafın bütün sahәlәrinә vә tәdqiqat
proqramlarına cәmiyyәt üçün әhәmiyyәtindәn asılı olaraq daim dövlәt dәstәyi. 2. Elmi texniki
inkişafın selektiv dәstәklәnmәsi, yәni elm vә texnikanın müәyyәn sahәsinin stimullaşdırılmasını tәmin
edәn qeyrimüntәzәm güclü dәstәk (tәminat) 3. fabriklәrin sәnaye istehsalı üzrә qarşılıqlı әlaqәsi

•

heç biri
1;2
hamısı
2;3
1;3

649 Elm vә texnikanın dövlәt dәstәyi formaları hansılardır?

•

Layihә maliyyәlәşdirilmәsi
Hamısı
Tәdqiqatların bilavasitә maliyyәlәşdirilmәsi
Mәqsәdli proqramların maliyyәlәşdirilmәsi
Heç biri

650 İnnovasiya infrastrukturu nәdir?

•

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

651 Kiçik biznes inkubatoru nәdir?

•

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

iqtisadi azadlığa qoyulan investisiyalar

652 Amerikan modelindә hansı tip texnoparklar mövcuddur?

•

Elmi parklar
ABŞda inkubator, BB – innovasiya mәrkәzlәri
Hamısı
Tәdqiqat parkları
Heç biri

653 ABŞ da әn iri elmi park hardadır?

•

Vaşinqton Universitetindә
Kaliforniya Universitetindә
Stenford Universitetindә
Miçiqan Universitetindә
Pitsburq Universitetindә

654 Qloballaşma çәraitindә texnologiya sahәsindә baş verәn yeniliklәr daha çox әhәmiyyәt kәsb edir:

•

dövlәt üçün
kiçik müәssisәlәr üçün
firmalar vә tәşkilatlar üçün
hamisi üçün
firmalar vә kiçik müәssisәlәr üçün

655 İnnovasiya prosesi dedikdә nә başa düşülür?

•

maliyyә qiymәtlәndirilmәsi
innovasiya iştirakçılarının mәqsәdyönlü fәaliyyәti
maliyyә etibarlılığının tәmini
dövlәtin investisiyainnovasiya sistemini möhkәmlәndirmәk üçün hәyata keçirdiyi fәaliyyәt
müәssisәnin hәr bir hәlqәsinin işin rentabelliyinә nәzarәti

656 Tәcrübikonstruktor işlәri...

•

tәdqiqatların başlanması mәrhәlәsidir
tәdqiqatların dayandırılması mәrhәlәsidir
tәdqiqatların yekun mәrhәlәsidir
tәcrübiinstruktor mәrhәlәsidir
tәdqiqatinstruksiya mәrhәlәsidir

657 Tәcrübikonstruktor işlәrinә aşağıdakıları aid etmәk olmaz:

•

yeni obyektin ideya vә variantlarının işlәnib hazırlanması
müәyyәn konstruksiyanın işlәnib hazırlanması
texnoloji proseslәrin işlәnib hazırlanması
hamısı
texnoloji proseslәrin әmәk prosesi ilә bütöv sistemә birlәşdirilmәsi

658 әvvәlki istehsal mәrhәlәsindә yerinә yetirilir:

•

planlaşdırma
tәdqiqat işlәri
tәcrübi eksperimental işlәr
istehsalın reallaşdırılması

layihә planlaşdırılması

659 İnnovasiya mәhsulları üzrә müqayisә olunan variantların tәhlili imkan verir ki,...

•

onlardan hәr birini sәmәrәlilik sәviyyәsi müәyyәn olunsun
sertifikatlaşdırma işlәrini hәyata keçirsin
sәmәrәliliyin qiymәtlәndirilmәsi tәmin olunsun
tәcrübikonstruktur işlәrini reallaşdırsın
tәdqiqat mәrhәlәsini asanlıqla başa vursun

660 Tәdqiqat vә tәcrübi konstruktor işlәrinin nәticәlәri nә kimi çıxış edir?

•

innovasiya prosesi kimi
innovasiya mәhsulları kimi
innovasiya fәaliyyәti kimi
innovasiya mexanizminin tәzahür forması kimi
innovasiya siyasәtinin tәzahür forması kimi

661 Radikal üsulla bütün mövcud resursların istifadә üçün sәfәrbәr edilmәsi sәbәb olmur:

•

firmanın istәnilәn bazar döngәlәrindә mövqelәrini qoruyub saxlamağa
fәaliyyәti tamamilә rteallaşdırmağa
planda nәzәrdә tutulan mәnfәәti almağa
heç birinә
öz mövqeyini artırmaq iqtidarında olmağa

662 Yeniliklәrin işlәnib hazırlanması vә tәtbiqindә istifadә olunur:

•

müxtәlif tәşkilatların әmәkdaşlığından
firmalararası әlaqәlәrdәn
dövlәtlәrarasә әlaqәlәrdәn
dövlәt orqanlarının dәstәyindәn
beynәlxalq tәşkilatların әmәkdaşlığından

663 Artan hәcmdә innovasiya işindә iştirak...

•

tәdqiqat forması kimi cıxış edir
planlaşdırma forması kimi çıxış edir
yenilәşmә forması kimi çıxış edir
kadr hazırlığının xüsusi forması kimi çıxış edir
fәaliyyәt mexanizmi kimi çıxış edir

664 Müasir şәraitdә antiinhisar menecmentinin daha sәmәrәli alәtlәrindәn biri kimi...özünü
doğrultmaqdadır:

•

menecment
reinjinirinq
rekanstruksiya
retreninq
repolitika

665 Müәssisә 2 аlternаtiv lаyihәdәn birini secimәlidir. Hr iki lаyihә üzrә xәrclәr 10 mln mаnаt
plаnlаşdırılıb.Lаyihәlәrә sәrf оlunаcаq kаpitаlın dәyәri 10% ndir. Lаyihәlәr 1 ilә
gercәklәşәcәk.Növbәti ildә birinci lаyihә üzrә 5 mln, ikiknci lаyihә üzrә 4mln pul аxını plаnlаşdırılır.
Sоnrаkı ildә birinci lаyihә 6 mln, ikinci lаyisә 7 mln pul аxını vәd edir.Sоnuncu ildә birinci lаyihә

üzrә 5 mln ikinci lаyihә 5,5 mln pul dаxil оlmаsı plаnlаşdırılır. xаlis cаri dәyәr metоdu әsаsındа
lаyihәlәrin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

Birinci lаyihәnin ХCDsi 3,2 mln, iкinci lаyihәnin ХCDsi 3,4 mln mаnаt
Birinci lаyihә üzrә ХCD 3,0 mln, iкinci lаyihә üzrә 3,6 mln
Birinci lаyihә üzrә ХCD 3,3 mln,iкinci lаyihә üzrә 3,5 mln
Birinci lаyihә üzrә ХCD 3,3 mln, iкinci lаyihә üzrә ХCD 4,1 mln mаnаt
Birinci lаyihә üzrә ХCD 4 mln, iкinci lаyihә üzrә 3 mln mаnаt

666 Müәssisә 2 аlternаtiv lаyihәdәn birini secimәlidir. Hәr iki lаyihә üzrә xәrclәr 12 mln mаnаt
plаnlаşdırılıb.Lаyihәlәrә sәrf оlunаcаq kаpitаlın dәyәri 10% ndir. Lаyihәlәr 1 ilә
gercәklәşәcәk.Növbәti ildә birinci lаyihә üzrә 5 mln, ikinci lаyihә üzrә 4mln pul аxını plаnlаşdırılır.
Sоnrаkı ildә birinci lаyihә 6 mln, ikinci lаyisә 7 mln pul аxını vәd edir.Sоnuncu ildә birinci lаyihә
üzrә 5 mln ikinci lаyihә 5,5 mln pul dаxil оlmаsı plаnlаşdırılır. xаlis cаri dәyәr metоdu әsаsındа
lаyihәlәrin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

Birinci lаyihәnin ХCDsi 1,3 mln, iкinci lаyihәnin ХCDsi 1,5 mln mаnаt
Birinci lаyihә üzrә ХCD 1,5 mln, iкinci lаyihә üzrә 1,5 mln
Birinci lаyihә üzrә ХCD 1,0 mln,iкinci lаyihә üzrә 1,6 mln
Birinci lаyihә üzrә ХCD 1,3 mln, iкinci lаyihә üzrә ХCD 1,1 mln mаnаt
Birinci lаyihә üzrә ХCD 2 mln, iкinci lаyihә üzrә 1 mln mаnаt

667 Müәssisә 2 аlternаtiv lаyihәdәn birini secimәlidir. Hәr iki lаyihә üzrә xәrclәr 13 mln mаnаt
plаnlаşdırılıb.Lаyihәlәrә sәrf оlunаcаq kаpitаlın dәyәri 10% ndir. Lаyihәlәr 1 ilә
gercәklәşәcәk.Növbәti ildә birinci lаyihә üzrә 5 mln, ikinci lаyihә üzrә 4mln pul аxını plаnlаşdırılır.
Sоnrаkı ildә birinci lаyihә 6 mln, ikinci lаyisә 7 mln pul аxını vәd edir.Sоnuncu ildә birinci lаyihә
üzrә 5 mln ikinci lаyihә 5,5 mln pul dаxil оlmаsı plаnlаşdırılır. xаlis cаri dәyәr metоdu әsаsındа
lаyihәlәrin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

Birinci lаyihәnin ХCDsi 1,3 mln, iкinci lаyihәnin ХCDsi 1,5 mln mаnаt
Birinci lаyihә üzrә ХCD 0,3 mln, iкinci lаyihә üzrә 0,5 mln
Birinci lаyihә üzrә ХCD 0,5 mln,iкinci lаyihә üzrә 0,6 mln
Birinci lаyihә üzrә ХCD 0,3 mln, iкinci lаyihә üzrә ХCD 0,1 mln mаnаt
Birinci lаyihә üzrә ХCD 1 mln, iкinci lаyihә üzrә 1 mln mаnаt

668 Müәssisә 2 аlternаtiv lаyihәdәn birini secimәlidir. Hәr iki lаyihә üzrә xәrclәr 14 mln mаnаt
plаnlаşdırılıb.Lаyihәlәrә sәrf оlunаcаq kаpitаlın dәyәri 10% ndir. Lаyihәlәr 1 ilә
gercәklәşәcәk.Növbәti ildә birinci lаyihә üzrә 5 mln, ikinci lаyihә üzrә 4mln pul аxını plаnlаşdırılır.
Sоnrаkı ildә birinci lаyihә 6 mln, ikinci lаyisә 7 mln pul аxını vәd edir.Sоnuncu ildә birinci lаyihә
üzrә 5 mln ikinci lаyihә 5,5 mln pul dаxil оlmаsı plаnlаşdırılır. xаlis cаri dәyәr metоdu әsаsındа
lаyihәlәrin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

Birinci lаyihәnin ХCDsi 0,3 mln, iкinci lаyihәnin ХCDsi 0,5 mln mаnаt
Birinci lаyihә üzrә ХCD (0,5) mln, iкinci lаyihә üzrә (0,5) mln
Birinci lаyihә üzrә ХCD 1,0 mln,iкinci lаyihә üzrә 0,6 mln
Birinci lаyihә üzrә ХCD( 0,3) mln, iкinci lаyihә üzrә ХCD( 0,1) mln mаnаt
Birinci lаyihә üzrә ХCD (0,7) mln, iкinci lаyihә üzrә (0,5) mln mаnаt

669 Lаyihә üzrә mәsrәflәr 12,7 mln mаnаtdır. Lаyihә növbәti 3 ildә hәr il 5,5 mln mаnаt pul
dаxilоlmаsı vәd edir.Lаyihәnin dаxili mәnfәәt nоrmаsını müәyyәnlәşdirin.

•

10%
12%
11%.
15%

14%

670 Lаyihә üzrә mәsrәflәr 15 mln mаnаtdır. Lаyihә növbәti 3 ildә hәr il 6 mln mаnаt pul dаxilоlmаsı
vәd edir.Lаyihәnin dаxili mәnfәәt nоrmаsını müәyyәnlәşdirin.

•

10%.
12%
11%
15%
14%

671 Müәssisә 2 аlternаtiv lаyihәdәn birini secimәlidir. Hәr iki lаyihә üzrә xәrclәr 12 mln mаnаt
plаnlаşdırılıb.Lаyihәlәrә sәrf оlunаcаq kаpitаlın dәyәri 10% ndir. Lаyihәlәr 1 ilә
gercәklәşәcәk.Növbәti ildә birinci lаyihә üzrә 4 mln, ikinci lаyihә üzrә 4mln pul аxını plаnlаşdırılır.
Sоnrаkı ildә birinci lаyihә 6 mln, ikinci lаyisә 6 mln pul аxını vәd edir.Sоnuncu ildә birinci lаyihә
üzrә 7 mln ikinci lаyihә 6 mln pul dаxil оlmаsı plаnlаşdırılır. xаlis cаri dәyәr metоdu әsаsındа
lаyihәlәrin sәmәrәliliyini müәyyәn edin.

•

Birinci lаyihәnin ХCDsi 1,9 mln, iкinci lаyihәnin ХCDsi 1,1 mln mаnаt
Birinci lаyihә üzrә ХCD 1,9 mln, iкinci lаyihә üzrә 1,3 mln
Birinci lаyihә üzrә ХCD 1,0 mln,iкinci lаyihә üzrә 1,6 mln
Birinci lаyihә üzrә ХCD 1,3 mln, iкinci lаyihә üzrә ХCD 1,1 mln mаnаt
Birinci lаyihә üzrә ХCD 2 mln, iкinci lаyihә üzrә 1 mln mаnаt

672 Müәssisә 2 lаyihә plаnlаşdırır. Hәr iki lаyihә üzrә mәsrәflәrdәn 10 mln mаnаtdır.Birinci lаyihә
növbәti 3 ildә hәr il 5mln mаnаt, ikinci lаyihә hәr il 5,3 mln mаnаt pul dаxil оlmаsı vәd edir. Birinci
lаyihә üzrә mаliyyә.kаpitаlının dәyәri 10%, ikinci lаyihә üzrә 12%dir. Lаyihәlәrdәn hаnsının nә
qәdәr sәmәrәli оlduğunu xаlis cаri dәyәr metоdu әsаsındа müәyyәn edir.

•

Birinci lаyihә iкincidәn 0,3 mln mаnаt cох sәmәrәlidir.
Iкinci lаyihә 0,9 mln mаnаt sәmәrәlidir
Hәr iкi lаyihә üzrә effeкtivliк eynidir
Birinci lаyihә iкincidәn 1mln mаnаt sәmәrәlidir
Iкinci lаyihә birincidәn 0,3 mln mаnаt sәmәrәlidir

673 Müәssisә 2 lаyihә plаnlаşdırır. Hәr iki lаyihә üzrә mәsrәflәrdәn 14 mln mаnаtdır.Birinci lаyihә
növbәti 3 ildә hәr il 6 mln mаnаt, ikinci lаyihә hәr il 6,5 mln mаnаt pul dаxil оlmаsı vәd edir. Birinci
lаyihә üzrә mаliyyә.kаpitаlının dәyәri 10%, ikinci lаyihә üzrә 12%dir. Lаyihәlәrdәn hаnsının nә
qәdәr sәmәrәli оlduğunu xаlis cаri dәyәr metоdu әsаsındа müәyyәn edir.

•

İkinci lаyihә birincidәn 0,6 mln mаnаt cох sәmәrәlidir.
Iкinci lаyihә 0,9 mln mаnаt sәmәrәlidir.
Hәr iкi lаyihә üzrә effeкtivliк eynidir.
Birinci lаyihә iкincidәn 1mln mаnаt sәmәrәlidir
Iкinci lаyihә birincidәn 0,3 mln mаnаt sәmәrәlidir

674 Müәssisә 2 lаyihә plаnlаşdırır. Hәr iki lаyihә üzrә mәsrәflәrdәn 10 mln mаnаtdır.Birinci lаyihә
növbәti 3 ildә hәr il 5mln mаnаt, ikinci lаyihә hәr il 5,3 mln mаnаt pul dаxil оlmаsı vәd edir. Birinci
lаyihә üzrә mаliyyә.kаpitаlının dәyәri 10%, ikinci lаyihә üzrә 14%dir. Lаyihәlәrdәn hаnsının nә
qәdәr sәmәrәli оlduğunu xаlis cаri dәyәr metоdu әsаsındа müәyyәn edir.

•

Birinci lаyihә iкincidәn 0,3 mln mаnаt cох sәmәrәlidir
Birinci lаyihә iкincidәn 0,1mln mаnаt sәmәrәlidir
Iкinci lаyihә birincidәn 0,3 mln mаnаt sәmәrәlidir
Iкinci lаyihә 0,1 mln mаnаt sәmәrәlidir.

Hәr iкi lаyihә üzrә effeкtivliк eynidir

675 Müәssisә 2 lаyihә plаnlаşdırır. Hәr iki lаyihә üzrә mәsrәflәrdәn 10 mln mаnаtdır.Birinci lаyihә
növbәti 3 ildә hәr il 5mln mаnаt, ikinci lаyihә hәr il 5,6 mln mаnаt pul dаxil оlmаsı vәd edir. Birinci
lаyihә üzrә mаliyyә.kаpitаlının dәyәri 10%, ikinci lаyihә üzrә 15%dir. Lаyihәlәrdәn hаnsının nә
qәdәr sәmәrәli оlduğunu xаlis cаri dәyәr metоdu әsаsındа müәyyәn edir.

•

Birinci lаyihә iкincidәn 0,3 mln mаnаt cох sәmәrәlidir.
Iкinci lаyihә 0,4 mln mаnаt sәmәrәlidir.
[Hәr iкi lаyihә üzrә effeкtivliк eynidir
Birinci lаyihә iкincidәn 1mln mаnаt sәmәrәlidir
Iкinci lаyihә birincidәn 0,6 mln mаnаt sәmәrәlidir

676 Müәssisә 2 lаyihә plаnlаşdırır. Hәr iki lаyihә üzrә mәsrәflәr 15 mln mаnаtdır.Birinci lаyihә
növbәti 3 ildә hәr il 6 mln mаnаt, ikinci lаyihә hәr il 6,5 mln mаnаt pul dаxil оlmаsı vәd edir. Birinci
lаyihә üzrә mаliyyә.kаpitаlının dәyәri 10%, ikinci lаyihә üzrә 12%dir. Lаyihәlәrdәn hаnsının nә
qәdәr sәmәrәli оlduğunu xаlis cаri dәyәr metоdu әsаsındа müәyyәn edir.

•

Birinci lаyihә iкincidәn 0,6 mln mаnаt cох sәmәrәlidir
Iкinci lаyihә 0,6 mln mаnаt sәmәrәlidir.
Hәr iкi lаyihә üzrә effeкtivliк eynidir.
Birinci lаyihә iкincidәn 1mln mаnаt sәmәrәlidir
Iкinci lаyihә birincidәn 0,3 mln mаnаt sәmәrәlidir

677 Müәssisә 2 lаyihә plаnlаşdırır. Hәr iki lаyihә üzrә mәsrәflәrdәn 10 mln mаnаtdır.Birinci lаyihә
növbәti 3 ildә hәr il 5mln mаnаt, ikinci lаyihә hәr il 5,3 mln mаnаt pul dаxil оlmаsı vәd edir. Birinci
lаyihә üzrә mаliyyә.kаpitаlının dәyәri 10%, ikinci lаyihә üzrә 12%dir. Lаyihәlәrdәn hаnsının nә
qәdәr sәmәrәli оlduğunu xаlis cаri dәyәr metоdu әsаsındа müәyyәn edir.

•

Birinci lаyihә iкincidәn 0,3 mln mаnаt cох sәmәrәlidir.
Iкinci lаyihә 0,9 mln mаnаt sәmәrәlidir
Hәr iкi lаyihә üzrә effeкtivliк eynidir
Birinci lаyihә iкincidәn 1mln mаnаt sәmәrәlidir
Iкinci lаyihә birincidәn 0,3 mln mаnаt sәmәrәlidir

678 Lаyihә üzrә mәsrәflәr 2,29 mln mаnаtdır. Lаyihә növbәti 3 ildә hәr il 1 mln mаnаt pul
dаxilоlmаsı vәd edir.Lаyihәnin dаxili mәnfәәt nоrmаsını müәyyәnlәşdirin.

•

10%
12%
11%.
15%
14%

679 Lаyihә üzrә mәsrәflәr 2,25 mln mаnаtdır. Lаyihә növbәti 3 ildә hәr il 1 mln mаnаt pul
dаxilоlmаsı vәd edir.Lаyihәnin dаxili mәnfәәt nоrmаsını müәyyәnlәşdirin.

•

10%.
16%
17%.
15%
14%

680 Lаyihә üzrә mәsrәflәr 2,17 mln mаnаtdır. Lаyihә növbәti 3 ildә hәr il 1 mln mаnаt pul
dаxilоlmаsı vәd edir. Lаyihәnin dаxili mәnfәәt nоrmаsını müәyyәnlәşdirin.

•

15%.
12%
16%.
14%
17%

681 Lаyihә üzrә mәsrәflәr 2,58 mln mаnаtdır. Lаyihә növbәti 3 ildә hәr il mln mаnаt pul dаxilоlmаsı
vәd edir.Lаyihәnin dаxili mәnfәәt nоrmаsını müәyyәnlәşdirin.

•

10%
8%
9%.
11%
7%

682 Lаyihә üzrә mәsrәflәr 2,62 mln mаnаtdır. Lаyihә növbәti 3 ildә Hәr il 1 mln mаnаt pul
dаxilоlmаsı vәd edir.Lаyihәnin dаxili mәnfәәt nоrmаsını müәyyәnlәşdirin.

•

7%.
8%
11%.
10%
9%

683 İnnovasiya mühitinin innovasiya vә texnoloji inkişaf mәnbәyinә çevrilmәsi elementi: 1.iri elmi
tәdqiqat vә tәcrübә mәrkәzlәri ilә tәqdim olunan elm 2.iri xüsusi kapital 3.müasir texnika ilә tәchiz
olunan cox profilli müәssisәlәr 4.yüksәk peşәkarlığa malik mühәndis vә fәhlә heyәti

•

heç biri
3;4
1;2
hamısı
1;4

684 Hәrbi modeli seçәn ölkәrәnin qarşılaşdığı problemlәr: 1.mәnәvi problem 2.maddi problem
3.yaradılan yeniliklәr mәxfi saxlanıldığına görә digәr sahәlәrdә istifadә mәhdudlaşdırılır 4. yaradılan
yeniliklәr açıq olduğuna görә hәr sahәnin istifadә edә bilmәsi

•

heç biri
2;4
1;3
1;3;4
1;2

685 TMK özündә birlәşdirir: cәtin 1. iri kapital 2.müasir istehsal sәviyyәli müәssisәlәr 3.yüksәk
peşәkar heyәt 4.informasiya axını

•

heç biri
1;2;3
1;2
3;4
2;3

686 Almaniya vә İtaliya tәcrübәsi İnnovasiya diffuziyaları üsulunun üstün cәhәti nәdir ?

•

•

bu texnologiayaların sәnayedә tez istifadә edilmәsi vә xeyir gәtirmәsi
bu texnologiyaların sәnayedә gec istifadә olunması
onların tәtbiqindә başqa ölkәdә istehsal olunan mövcud texnologiyalara uyğunlaşması mәcburiyyәtidir
başqa ölkәdә istehsal olunan texnologiyalar uyğunlaşmaq mәcburiyyәti olmaması
bu texnologiyaların heç bir xeyir gәtirmәmәsi

687 Almaniya vә İtaliya tәcrübәsi İnnovasiya diffuziyaları üsulunun çatışmayan cәhәti nәdir ?

•

bu texnologiayaların sәnayedә tez istifadә edilmәsi vә xeyir gәtirmәsi
bu texnologiyaların sәnayedә gec istifadә olunması
onların tәtbiqindә başqa ölkәdә istehsal olunan mövcud texnologiyalara uyğunlaşması mәcburiyyәtidir
başqa ölkәdә istehsal olunan texnologiyalar uyğunlaşmaq mәcburiyyәti olmaması
bu texnologiyaların heç bir xeyir gәtirmәmәsi

688 İnnovasiya diffuziyaları üsulunun mahiyyәti:

•

texnoloji inkişaf vasitәsi ilә hәrbi sahәdә üstünlük qazanmaq
artıq yaradılmış yeni texnologiyaların istifadәsi
Heç biri
hamısı
xüsusi kompaniyalar arasında әmәkdaşlığa әsasәn fәaliyyәt göstәrir

689 Tayvan modelinә aiddir?

•

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

690 Amerikan modelindә әsas rol oynayır: 1.vergi mexanizmi 2.makroiqtisadi siyasәt 3.bank 4.fond
birjası

•

hec biri
1;2;3;4
2;3
3;4
1;2;4

691 Yapon modelinin mәnfi cәhәti: 1.sәmәrәli investisiyalar ücün әhәmiyyәtli vәsatin cәmlәşmәsi
imkanı 2.investisiyaların planlaşdırılması prosesinin siyasilәşdirilmәsi 3.pulkredit parametrlәrin
xoşagәlmәz dәyişilmәsi 4.siyasi quvvәlәrin korrupsiyası

•

1;2
1;4
1;3
2;3;4
1;2;3;4

692 Tayvan modelindә dövlәtin әsas vәzifәsi: 1.layihә konsturktor büroları maliyyәlәşdirmәk
2.texniki xidmәt vә elimi labarotoriayaları maliyyәlәşdirmәk 3.bazarın bütün iştirakçıları üçün yeni
texnologiyalara yiyәlәnmәk 4.yeni mәhsulun işlәnib hazırlanmasında bәrabәr iştirak etmәk imkanı
yaratmaq

•

hamısı

1;4
1;2
3;4
heç biri

693 Şimali Kalorinada (ABŞ) yerlәşәn Tәdqiqat üçbucağı elmi parkının digәr mәşhur elmi parklardan
fәrqlәndәrin.

•

Xarici korporasiyaların parka cәlbinә üstünlük verilmәsi.
Nüfüzlü vә iri sәnaye korporosiyalarının parka cәlbinә üstünlük verilmәsinә.
Yeni iri sәnaye korporosiyalarının yaradılmasına üstünlük verilmәsi.
Kiçik vә orta biznes strukturlarının yaradılmasına üstünlük verilmәsi.
Innovasiya müәssisәlәrinin yaradılmasına üstünlük verilmәsi.

694 XX әsrin 80 –cı illәrinin әvvәllәrindә Salikon Vadisi elmi parkında ildә neçe min yeni iş yeri
yaradılırdı?

•

25 min.
50 min
40 min
10 min
60 min

695 XX әsrin 80cı illәrindә Amerika bazarında satılan minikompyuterlәrin әsas hissәsi hansı elmi
parkına yerlәşәn firmalalar tәrәfindәn istehsal olunurdu?

•

Miçiqan elmi parkı.
Texas elmi parkı
Şimali karolina elmi parkı
128 № şosse
Salikon vadisi

696 XX әsrin 80cı illәrindә reallaşmağa başlayan Texnopolis proqramına görә Yaponiya әrazisindә
neçә elmi park yaradılması nәzәrdә tutulurdu?

•

19
11
9
7
10

697 XX әsrin 90 –cı illәrinin sonunda Böyük Britaniyanın elmi parklarında neçә kompaniya fәaliyyәt
göstәrirdi?

•

700dәn çox
900 –dәn çox
400dәn çox
500 den çox
100dәn çox

698 Biznes inkubatorlarının yaradılmasını zәruri edәn faktorlar sırasına sadalananlardan hansı aid
deyil

•

Yeni sahibkarların innovasiya ideyaları ilә tәminata ehtiyacı
Yeni sahibkarların informasiya xidmәtlәrinә ehtiyacı

Yeni sahibkarların ucuz avadanlıq vә tәsәrrüfat biznesi kirayәlәmәsinә ehtiyacı
Yeni sahibkarların tәşkilatıiqtisadi bilgilәrә ehtiyacı.
Yeni sahibkarların hüquqi bilgilәrә ehtiyacı

699 Böyük korporasiyaların biznes inkubatorların yaradılmasındakı fәal iştirakını hansı faktor
şәrtlәndirmir?

•

Biznes inkubator vasitәsilә iri yenikiliklәrin daha ucuz әldә edilmәsi.
Biznes inkubatorların fәalliyyәtinin iqtisadi sistemindәki rәqabәti güclәndirmәsi.
Biznes inkubatorlar yeni ideyalar barәdә informasiya mәnbәyi olması .
Biznes inkubatorları gәlәcәk yeni mәhsullar barәdә informasiya mәnbәyi.
Biznesinkubatorlar vasitәsilә innovasiya firmalarının sәhm paketinin daha ucuz әldә edilmәsi imkanları.

700 Biznes inkubatorlarının yaradılmasında universitetlәrin fәal iştirakını şәrtlәndirәn әn mühüm
faktor hansıdır?

•

Biznesinkubatorların fәalliyyәtindәn gәlir әldә etmәk imkanları
Universitetlәrin xeyriyyәçilik niyyәtlәri.
Biznes inkubatorlardakı yeni ideyaların universitetlәrdәki gәlәcәk tәdqiqatlar üçün әsas ola bilmәsi ehtimalı.
Biznesinkubatorlarının fәalliyyәtinin universitet mәzunları üçün yeni iş yerlәrinin açılmasındakı rolu.
Biznesinkubatorlarda tәdqiqat nәticәlәrinin kommersiya әhәmiyyәtinin yoxlanılması imkanları.

