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1. İnvestisiya qoyuluşu dedikdə nə başa düşülür?

• Əsas vəsait qoyuluşları başa düşülür
• Dövriyyə fondunun yaradılmasına yönəldilən vəsaitlər başa düşülür
• Maliyyə aktivlərinin artırılması
• Əsas kapitalın təkrar istehsalı

√ Pul gəlirləri, məqsədli bank vəsaitləri, paylar digər iqymətli kağızlar, digər əmlak və əmlak hüquqları və müsbət iqtisadi sosial nəticələrə
nail olmaq məqsədləri başa düşülür

2. Vasitəli investisiya nədir?

• Dövriyyə fondunun yaradılmasına yönəldilən vəsaitlərdir
• Xarici qiymətli kağıza qoyulan kapitaldır
• Pul gəlirləri, məqsədli bank vəsaitləri, paylar digər iqymətli kağızlar, digər əmlak və Biləvasitə maddi obyektə qoyulan investisiyadır
√ İnvestisiya fondu və maliyyə vasitəçisinin movcudluğu ilə xarakterizə olunan investisiyaya deyilir
• Əsas vəsait qoyuluşudur

3. Birbaşa investisiya nədir?

√ Pul gəlirləri, məqsədli bank vəsaitləri, paylar digər iqymətli kağızlar, digər əmlak və Biləvasitə maddi obyektə qoyulan investisiyadır
• Xarici qiymətli kağıza qoyulan kapitaldır
• Əsas vəsait qoyuluşudur
• Dövriyyə fondunun yaradılmasına yönəldilən vəsaitlərdir
• İnvestisiya fondu və maliyyə vasitəçisinin movcudluğu ilə xarakterizə olunan investisiyaya deyilir

4. İnvestisiya qoyuluşları xarakterinə görə neçə yerə bölünür və hansılardır?

• Vastəli
√ Birbaşa və vasitəli
• Birbaşa
• Vasitəli və vasitəsiz
• Vasitəsiz

5. İnvestisiya ehtiyatları üzərində mülk formaları hansılardır?

√ Xüsusi, dövlət, xarici, birgə investsisyalar
• Xüsusi
• Dövlət, xüsusi
• Xarici, birgə
• Dövlət

6. Makro iqtisadiyyatda investisiya kimi qəbul edilir?

√ Cari ildə istehsal olunmuş və istehlak edilmiş əmtəə material qiymətləri
• Real maliiyə aktivlərinin əldə edilməsi
• Qeyri-real maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi
• Məhsul istehsalına çəkilən xərclər
• Yeni kapitalın istehsalının maddi əşya elementlərinin yaradılması

7. əsaslı vəsait dedikdə nə başa düşüşlür?

• Real və maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi
√ Maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi
• Real aktivlərin əldə edilməsi
• İstehsal edilmiş material qiymətləri
• Pul gəlirləri, məqsədli bank vəsaitləri, paylar, səhmlər, digər qiymətli kağızlar

8. Mikro iqtisadiyyatda investisiya nədir?



√ Yeni kapitalın istehsalında maddi əşya elementlərinin yaradılması
• Şəxsi amilin lazımi bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsinə vəsair sərfi
• Cari ildə istehsal edilmiş lakin istehlak olunmamış əmtəə material qiymətləri
• Ümumi xərclərin tərkib elementlərindən biri kimi qoyuluşu
• Fabrik, zavod, yaşayış binalarının tikilməsi, yeni masşın və avadanlıqların alınması

9. İnvestisiya ilə əsaslı vəsait qoyuluşları arasındakı fərq?

• Hər ikisi eyni yönümlüdür
• Hər ikisi eyni çərçivədə oxşar anlayişlardır, tək fərqləri makro və mikro iqtsiadiyyatda istifadəsidir
√ İnvestisiya anlayışı daha geniş bir məhfumdur, əsaslı vəsait qoyuluşu investisiyanın tərkib hissəsidir
• İnvestisiya anlayışı daha qısa, əsaslı vəsait isə daha geniş məhfumdur
• əsaslı vəsait qoyuluşu anlayışsı investisiya anlayışından daha geniş bir məhfumdur

10. Maliyyə investisiyaları hansılardır?

• İstehsala qoyuluşlar
• Şirkətlərin inkişafına qoyuluşlar
• Kənd təsərrüfatına qoyulşlar
• Təhsil sahəsinə qoyuluşlar
√ Qiymətli kağızlara, bank depozitlərinə və sertifikatlara qoyuluşlar

11. Real investisiyalar hansılardır?

• Pul gəlirləri, məqsədli bank vəsaitləri, paylar digər iqymətli kağızlar, digər əmlak və Biləvasitə maddi obyektə qoyulan investisiyadır
• Xarici qiymətli kağıza qoyulan kapitaldır

√
Öz istehsalının səmərəliyinin yuksəldilməsinə, istifadənin genişlənməsinə, şəxsi və xüsusi istifadənin yaradılmasına, yeni
texnologiyanın tətbiqinə, dövlət sifarişini və digər sifarişçinin sifarişinin yerinə yetirilməsi məqsədilə qeyri-şəxsi istehsala qoyulan
investisiyalardır

• Əsaslı vəsait qoyuluşlarıdır
• İnvestisiya fondu və maliyyə vasitəçisinin movcudluğu ilə xarakterizə olunan investisiyaya deyilir

12. Dövlətin investisiya siyasətinin əsas məqsədi nədir?

√ Elmi texniki nailiyyətlərin hesabına əsas fondların yeniləşdirilməsi vəistehsalın yenidəm keçirilməsidir
• İnvestorlar üçün daha yaxşı şəraitin qurulması
• Əhali üçün daha yaxşı şəraitin qurulması
• Dövlət büdcəsinin artırılması
• Dövlətə gələn xarici investorların artırılması

13. Respublikamıza investisiya axıb gəlməsinin başlıca səbəbi hansıdır?

√ İnvestorların bu əməliyyatlardan lazımi mənfəəti əldə etməsi
• İEOÖ-olduğuna görə
• Həm bizim , həm də investorların xeyir qazanması
• İEÖ-olduğuna görə
• Respublikanın bu əməliyyatlardan lazımi mənfəəti əldə etməsi

14. Hansı obyektlərə investisiya qoyuluşu qadağandır?

• Turizm
• Elm
√ Ekoloji, sanitariya və gigiyena
• Texnologiya
• Təsərrüfat

15. Ölkədə investisiya qoyuluşları üçün əsas hansı obyektləri seçmək olar?

√ Bütün istehsal və sosial sahələr



• Sanitariya
• Gigiyena
• Sanitariya və ekoloji
• Ekolji

16. Səmərəli investisiya siyasətinin həyata keçirilməsində nə əsas rol oynayır?

• Formalar
• Bölmələr
• Vasitələr
√ Obyekt və subyektlər
• Növlər

17. Xarici investisiyalarin cəlb olunmasında əsas tələbat nəyədir?

• Əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına
√ Dövlətin siyasi sabitliyinin olmasına
• Təsərrüfatın inkişafına
• Texnika və texnologiyanın inkişafına
• Şirkətlərin inkişafına

18. İnvestisiyaların həcminin əksər hissəsi hansı ölkələrəin payına düşür?

• Avropa ölkələrinin payına
• İEOÖ-lərin payına
• Asiya ölkələrinin payına
• Amerika ölkələrinin payına
√ İEÖ-lərin payına

19. İnvestorlar kimlər hesab edilir?

• Ölkələr
• Şirkətlər
• TMK-lar
• İstehsalın yaxşılaşdırılmasına çalışan obyektlər

√ İnvestisiya obyektlərinə cəlb edilən maliyyə, maddi və intelektual  sərvətlərin istifadə olunmasına yönəlməsi üçün müvafiq qərar qəbul
edən və həmin qərarlara tam əməl edilməsini təmin edən subyektlərə deyilir

20. Cəmiyyətdə investisiya qoyuluşlarının obyektləri nə ilə müəyyən edilir?

√ İctimai iqtisadi sosial vəzifələrdən asılı olaraq müəyyən edlilir
• İctimai vəzifələrdən asılı olaraq müəyyən edilir
• İqtisadi vəzifələrdən asılı olaraq müəyyən edilir
• Sosial vəzifələrdən asılı olaraq müəyyən edilir
• Siyasi vəzifələrədən asılı olaraq müəyyən edilir

21. əsaslı vəsait qoyuluşu prosesi hansi müddəti əhatə edir?

• Hərəkətin və xərcin həyata keçirilməsi vaxtından onun qaytarilmasına qədər
• İstehsal və sosial sahələrə elmi texniki tərəqinin inkişafının 0-dan maksimum səviyyəsinə çatmasına qədər
• İlkin qoyulan investisiyadan alınan gəlirin investisiyalara çatmasına qədər
√ Şirkətin iflasına qədər olan müddəti
• Layihələrdən və tikinti məntəqələrindən başlıca obyektin istismara verilməsi

22. İnnovasiya fəaliyyəti dedikdə nə nəzərdə tutulur?

√ Qısa müddətli elmi tərəqqi şəraiti, iqtisadiyyatda baş verə biləck dəyişikliklər
• İnvestisiya qoyuluşlarının və bütün proseslərin məcmusu
• Qeyri-elmi proqnozların həyata keçirilməsi
• Kənd təsərrüfatı və aqrar sənayedə baş verə biləcək dəyişikliklər



• Ölkədə fundamental tədqiqat işlərinin maliyyəsi

23. İnvestisiya qoyuluşlarinda hansı obyektlər və subyektlər iştirak edə bilər?

√ Müəssisələr və şirkətlər
• Qeyri-dövlət təşkilatları
• Dövlət təşkilatları
• Xarici şirkətlər
• Təşkilatlar və fiziki şəxslər

24. İnvestisiya siyasətinin ən mühüm vəzifəsi hansıdır?

• İqtisadi tarazılığın aradan qaldırılması

√ Mövcud ehtiyatlardan səmərəli istifadə etməklə vəsaitin ETT-nin sürətləndirilməsini təmin edən sahələrin xeyrinə yenidən
bölüşdürülməsi

• İqtdisadi strukturunun təkmilləşməsində əhəmiiyyətli keyfiyyət dəyişikliklərinin keçirilməsi
• İstehsalın təkmilləşməsi
• İstehlakın təkmilləşməsi

25. Dövlət investisiya tənzimlənməsində hansı mexanizmdən istifadə etməlidir?

• Sosial mexanizmdən
• Mədəni mexanizmdən
√ İqtisadi mexanizmdən
• Həm iqtisadi həm də siyasi
• Siyasi mexanizmdən

26. Risk və qeyri-müəyyənlik nə ilə bağlıdır?

• Risk və qeyri-müəyyənlik nə ilə bağlıdır?
• İstehlak sahələrinin müəyyənləşməsi ilə
• Şirkətlərin inkişafı ilə
√ Gələcəyin qeyri-müəyyən və riskin səviyyəsi və onun güc mərkəzlərinin müəyyənləşməsi ilə bağlıdır
• İstehsal sahələrinin müəyyənləşməsi ilə

27. Rəsmi kapital nə deməkdir?

√ Hökumətin və ya hökumətlər arası təşkilatlrın qərarlarına əasasən xaricə köçürülən və ölkəyə qəbul edilən büdcə vəsaitləri
• Əhalinin vəsaitləri
• Huquqi şəxslərin vəsaitləri
• Xarici şirkətlərin vəsaitləri
• Şirkətlərin vəsaitləri

28. Proformanın hazırlanmasında məqsəd nədir?

• Müəssisənin tənəzzülunu gostərmək
• Alıcıların sayını göstərmək
√ Müəssisənin gələcəkdə reallaşacaq gəlirini göstərməkdir
• İstehlak etdiyi məhsulun həcmini göstərmək
• İstehsal etdiyi məhsul həcmini göstərmək

29. Proforma nədir?

• İnvestisiyadan gələn dəqiq gəlir cədvəlidir
• İstehsal edilmiş məhsulun həcminin cədvəlidir
• İstehlak edilmiş məhsul həcminin cədvəlidir
• Xarici şirkətlərin hesabat cədvəlidir
√ İnvestisiyadan gələn təxmini gəlirlərin cədvəlidir

30. Respublikamızda investisiya qoyuluşu nə vaxtdan inkişaf etmişdir?



• 2000-ci ildən
√ Əsrin müqaviləsindən sonra
• 2010-cu ildən
• 2012-ci ildən
• 2005-ci ildən

31. Sahibkar formada investisiya qoyuluşu neçə formada həyata keçirilir?

√ 2 formada
• 4 formada
• 5 formada
• 6 formada
• 3 formada

32. Xarici investisiya qoyuluşu neçə formada həyata keçirilir?

• Kapital formada
• Kapital və sahibkar formada
• İxrac və borc formada
√ Sahibkar və borc formada
• İxrac formada

33. Satiş proqnozunun əsas məsədi nədir?

• İkişaf planının hazırlanmasına xidmət edir
√ Subyektin  novbəti mərhələlərin planlaşdırılmasına xidmət edir
• İstehlak planının hazırlanmasına xidmət edir
• Reklam planının hazırlanmasına xidmət edir
• Istehsal planının hazırlanmasına xidmət edir

34. Potensial fondlar nə deməkdir?

√ Uzunmüddətli fondlar deməkdir, hansı ki, seçim subyekt rəhbərinin qərarı ilə bağlıdır
• Həm qısa, həm də uzunmüddətli fondlar deməkdir
• Orta müddətli fondlar deməkdir
• Orta müddətli qısa müddətli və qısa müddətli deməkdir
• Qısa müddətli fondlar deməkdir

35. İnvestisya qərarlarına ən çox təsir edən amillər hansılardır?

• Dövlətlər
• Şirkətlər
• Banklar
• Reklam tədbiləri
√ Potensial fondlar, satış proqnozu, risk və qeyri-müəyyənlik, rəqiblərin davranışı, zaman, cəlb etmə tədbirləri

36. İnvestisiya qoyuluşları üçün qərar qəbul edərkən hansı amil nəzərə alınmalıdır?

• Sosial amillər
• Siyasi və sosial amillər
√ İqtisadi subyektlərin məqsədləri və iqtisadi amillər
• Mədəni amillər
• Siyasi amillər

37. İnvestisiya fəaliyyəti subyektinin səlahiyyətinə hansilar daxildir?

• Reklam işlərinin aparlması
• Müqavilənin ləğvi
• Konfrans keçirilməsi



• Müştərilərin tapılması
√ Müqavilənin bağlanması, tərəflərin seçilməsi, öhdəliklərin müəyyən edilməsi

38. İnvestor investisiya qoyduğu obyektdə hansı hüquqa malikdir?

• Məhsul istehsal etmək
• Şirkət səhmlərini  satmaq
• Məhsul istehlak etmək
• Şirkəti reklam etmək
√ Sərəncam vermək, ticarət əməliyyatlarının həyata keçirilməsinə malikdir

39. Fiziki və hüquqi şəxslər investisiya fəaliyyətinə necə cəlb edilə bilər?

• İcarə yolu ilə
√ Müsabiqə və hərrac yolu ilə
• Vasitəçilik yolu ilə
• Məhkəmə yolu ilə
• Fərdi yol ilə

40. Portfel investisiya nə deməkdir?

• İnvestora real nəzarət imkanı verməkdir
• İnvestora hüququ olmamaq deməkdir
• İnvestorun şiükətin sahibi olması deməkdir
• Şirkəti reklam etmək deməkdir
√ İnvestora qeyri-real nəzaarət imkanı verməkdir

41. Birbaşa investisiyalar kimlər tərəfindən həyata keçirilir?

• Fiziki şəxslər
• Dövlət tərəfindən
• Hüquqi və fiziki şəxslər
√ Xüsusi firmalar
• Hüquqi şəxslər

42. Xüsusi kapitalın hərəkətləri  barədə qərarlar kimə məxsusdur?

√ Müəssisə təşkilatlarının rəhbər orqanlarına
• Fiziki şəxslərə
• Xüsusi firmalara
• Hüquqi şəxslərə
• Dövlətə

43. Xüsusi kapital nə deməkdir?

• Bankların, firmaların və.s ölkədəki vəsaitləridir
• Xaricdən köçürülən vəsaitlərdir
• Fiziki şəxslərin vəsaitləri
• Hüquqi şəxslərin vəsaitləri
√ Xüsusi firmaların, bankların və.s qeyri-dövlət təşkilatlarının xaricə köçürülən vəsaitləridir

44. Vençur maliyyənin hansı variantları üstünlük təşkil edir?

• Az riskli
√ Yüksək riskli invest maliyyə
• Risksiz
• Daha çox riskli
• Orta riskli

45. Amerikan çağırışı, Yaponiya möcuzəsi, Asiya pələngi nə deməkdir?



• İstehsaldır
• İnkişafdır
√ İstehsalda tərəqqinin adıdır
• Rəqabət qabiliyyəti olmaqdır
• Tənəzzüldür

46. İnvestisiya layihələrinin təhlili nəyə əsaslanmalıdır?

• Məntiqsiz ardıcıllığa
• İstiqrazlara
• Kreditlərə
• Məhsul istehsalına
√ Kapitalın qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi ilə yanaşı, müəyyən məntiqi ardıcıllığa

47. Layihələrin maliyyələşdirilməsi üzrə hansı xüsusiyyətlər lazımdır?

√ Şirkətin strateji planının uyğun olub, olmaması, gözlənilən gəlir, risk səviyyəsi və.s
• Rəqabət qabiliyyəti gözlənilir
• Məhsul istehsalı gözlənilir
• Məhsul isthehlakı gözlənilir
• Kredit borcu gözlənilir

48. İnvestisiya siyasəti dedikdə nə başa düşülür?

√ İnvestisiya qoyuluşlarının əsas istiqamətlərdə cəmləşdirilməsi üzrə kompaniya tədbirlərini müəyyən edən tərəflərin qərarları başa
düşülür.

• Respublikanın xarici inteqrasiya siyasəti başa düşülür.
• Yalniz xarici investisiyaların investorları başa düşülür.
• Rəqabət qabiliyyəti başa düşülşür
• Respublikanın aqrar siyasəti başa düşülür.

49. İnvestisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinə necə yanaşmaq lazımdır?

• Fərdi yanaşmaq
• Kollektiv yanaşmaq
• İqtisadi yanaşmaq
• Sosial yanaşmaq
√ Kompleks yanaşmaq

50. Birbaşa investisiyalar stimullaşdırılması tədbirlərinə aid olunur

√ Vergi güzəştləri
• Gömrük ittifaqı
• Vergi güzəştləri, Ticarət və sahibkarlıq zonaları
• Vergi güzəştləri, Gömrük ittifaqı
• Ticarət və sahibkarlıq zonaları

51. Ölkənin investisiya iqlimi necə xaraterizə oluna bilər?

√ Kapitalın müxtəlif sahələrə yönəldilməsi üçün şərait
• Daxili bazarın qorunması və yüksək gömrük tarifləri
• Milli sənayenin üstünlüyü
• Xammal resurslarının qıtlığı
• Xammal resursları ilə zənginlik

52. Ölkənin investisiya iqliminin əsas amillərinə aiddir

√ Iqtisadi konyuktura
• İnfrastruktura



• Kənd təsərrüfatı
• Təhsil
• Insan resursları

53. Birbaşa investisiyaları qəbul edən ölkələr üçün müsbət nəticələr aid edilir

√ Iqtisadi artıma təsir
• Texnologiyalara çıxış
• İşçi sayının azalması
• İqtisadi zəifləmə
• Yeni iş yerlərinin yaradılması

54. Qeyri-maddi investisiyalara aid edilir?

√ Texnologiyalar
• know-how
• Nağd vəsaitlər
• Bank hesabları
• Qiymətli kağızlar

55. Birbaşa xarici investisiyaların müasir xüsusiyyətinə aiddir:

√ Milli və beynəlxlaq qaydada tənzimləmə
• Kapitalın milli mənsubiyyətin aradan qalxması
• Kənd təsərrüfatı və aqrar sənayeyə yönəlmə
• Büdcənin artırırlmasına yönəlmə
• Elm tutumlu sahələrə yönəlmə

56. İnvestisiya anlayışına daxil edilir

√ Mal nişanlarından istifadə
• Məhsul ixracı
• Mal nişanlarından istifadə, Texnologiyalar
• Texnologiyalar, Məhsul ixracı
• Texnologiyalar

57. Birbaşa investisiyaların sürətinin və qlobal iqtisadi artım sürətinin müqayisəsi

√ 1-ci 2-cini qabaqlayır
• Ikisi tənəzzüldədir
• Bərabərləşməkdədir
• İkisi də artmaqdadır
• 2-ci 1-cini qabaqlayır

58. Dünya investisiyaları qəbul edən 10 əsas ölkələrə aiddir

√ Belçika
• Çin
• Özbəkistan
• Monqolustan
• Hindistan

59. Dünyada birbaşa investisiyaların həcmi 2008-ci ildən sonra necə dəyişmişdir

• Cüzi dəyişməklə davam etmişdir
• Azalmışdır
√ Artmışdır
• Dəyişməmişdir
• Qlobal böhranın təsiri ilə kəskin azalmışdır



60. Birbaşa investisiyalara aiddir:

√ Xaricdə yeni müəssisələrin yaradılması
• Gəlirlərin yenidən qoyuluşu
• ETT-nin inkişafına qoyuluşlar
• Kənd təsərrüfatının inkişafı
• Fəaliyyətdə olan müəssisələrə investisiyalar

61. İnvestor tərəfindən qoyulan vəsaitin itirilməsi və ya arzuolunmaz nəticələrlə üzləşməsi ehtimalı ... anlayışı ilə ifadə olunur.

√ İnvestisiya riski
• Biznes infrastukturu
• Dövlətin investisiya siyasəti
• Konstutsiya
• İnvestisiya mühiti

62. İnvestisiya mühitinin formalaşmasına təsir edən qlobal amillərə aşağıdakılar daxildir

√ Siyasi konfliktlər, iqtisadi böhranlar, təbii hadisələr və s
• Ölkənin geosiyasi mövqeyi, ölkədə mövcud siyasi rejim, ölkdəki siyasi sabitlik və s
• Ölkə əhalisinin xarici kapitala və şəxsi mülkiyyətə münasibəti, cəmiyyət üzvlərinin ideoloji bilik səviyyəsi və s.
• Müharibələr, millətlər arası qırğınlarvə.s
• İqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti, inflasiyanın səviyyəsi, vergi sitemi, daxili infrastrukturun inkişaf səviyyəsi və s.

63. İnvestisiya mühitinin formalaşmasına təsir edən sosial-mədəni amillərə aşağıdakılar daxildir

√ Ölkə əhalisinin xarici kapitala və şəxsi mülkiyyətə münasibəti, cəmiyyət üzvlərinin ideoloji bilik səviyyəsi və s.
• Siyasi konfliktlər, iqtisadi böhranlar, təbii hadisələr və s
• İqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti, inflasiyanın səviyyəsi, vergi sitemi, daxili infrastrukturun inkişaf səviyyəsi və s.
• İşçi sayının azlığı
• Ölkənin geosiyasi mövqeyi, ölkədə mövcud siyasi rejim, ölkdəki siyasi sabitlik və s

64. İnvestisiya mühitinin formalaşmasına təsir edən iqtisadi amillərə aşağıdakılar daxildir

√ İqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti, inflasiyanın səviyyəsi, vergi sitemi, daxili infrastrukturun inkişaf səviyyəsi və s.
• Ölkə əhalisinin xarici kapitala və şəxsi mülkiyyətə münasibəti, cəmiyyət üzvlərinin ideoloji bilik səviyyəsi və s.
• Ölkənin geosiyasi mövqeyi, ölkədə mövcud siyasi rejim, ölkdəki siyasi sabitlik və s
• Müharibələr, Mİllətlər arası qırğınlarvə.s
• Siyasi konfliktlər, iqtisadi böhranlar, təbii hadisələr və s.

65. İnvestisiya mühitinin formalaşmasına təsir edən siyasi amillərə aşağıdakılar daxildir

√ Ölkənin geosiyasi mövqeyi, ölkədə mövcud siyasi rejim, ölkdəki siyasi sabitlik və s
• Ölkə əhalisinin xarici kapitala və şəxsi mülkiyyətə münasibəti, cəmiyyət üzvlərinin ideoloji bilik səviyyəsi və s.
• Siyasi konfliktlər, iqtisadi böhranlar, təbii hadisələr və.s
• Müharibələr, millətlər arası qırğınlar və.s
• İqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti, inflasiyanın səviyyəsi, vergi sitemi, daxili infrastrukturun inkişaf səviyyəsi və s.

66. Ölkə əhalisinin xarici kapitala və şəxsi mülkiyyətə münasibəti, cəmiyyət üzvlərinin ideoloji bilik səviyyəsi və s. investisiya mühitinin
formalaşmasına təsir edən ... amillərə aid edilir

√ sosial-mədəni
• iqtisadi
• qlobal
• Sosial və iqtisadi
• siyasi

67. İqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti, inflasiyanın səviyyəsi, vergi sitemi, daxili infrastrukturun inkişaf səviyyəsi və s. investisiya mühitinin
formalaşmasına təsir edən ... amillərə aid edilir



√ iqtisadi
• sosial-mədəni
• siyasi
• Qlobal və siyasi
• qlobal

68. : Ölkənin geosiyasi mövqeyi, ölkədə mövcud siyasi rejim, ölkdəki siyasi sabitlik və s. investisiya mühitinin formalaşmasına təsir edən ...
amillərə aid edilir

√ Siyasi
• sosial-mədəni
• qlobal
• Siyasi və iqtisadi
• Iqtisadi

69. : İnvestisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün hüquqi çərçivə ölkədəki ... ilə müəyyənləşdirilir

√ İnvestisiya qanunverciliyi
• İnvestisiya mühiti
• Biznes infrastukturu
• Konstutsiya
• Dövlətin investisiya siyasəti

70. ... hər hansı bir ölkədə investisiya qoyuluşları sahəsində mövcud olan vəziyyətin əlverişliliyini xarakterize edir

√ İnvestisiya mühiti
• Dövlətin investisiya siyasəti
• İnvestisiya qanunverciliyi
• Müsbət və mənfi saldo
• Biznes infrastukturu

71. İnvestisiya prosesinin ... mərhələsində kapital qoyuluşunun predmetinə ilkin yanaşma, təklifin araşdırılması və təklifə müvafiq
investisiya layihəsinin hazırlanması həyata keçirilir

√ Araşdırma
• Danışıqlar və rəsmiyyət
• İnvestisiya mənbəələrinin müəyyən edilməsi
• Qərar qəbulu
• Təhlil

72. İnvestisiya layihələrinin həyata keçirilməsi üçün şirkətlərin öz dövriyyə vəsaitindən yoxsa borc kapitalından istifadə edəcəyi qərarının
verilməsi investisiya prosesinin ... mərhələsinə təsadüf edir

• Mənfəətə keçid
√ İnvestisiya mənbəələrinin müəyyən edilməsi
• Maliyyə vəsaitlərinin formalaşdırılması
• Təhlil
• Qərar qəbulu

73. İnvestisiya layihəsinin dəyəri və həcminin hesablanması , yerli və xarici bazarların araşdırılması, istehsal olunacaq və satılacaq
məhsulun həcminin proqnozlaşdırılması investisiya prosesinin ... mərhələsinə təsadüf edir

√ Təhlil
• İnvestisiya mənbəələrinin müəyyən edilməs
• Maliyyə vəsaitlərinin formalaşdırılması
• Reklam fəaliyyəti
• Qərar qəbulu

74. Kapital qoyuluşunun predmetinə ilkin yanaşma, təklifin araşdırılması və təklifə müvafiq investisiya layihəsinin hazırlanması investisiya
prosesinin ... mərhələsinə təsadüf edir



√ Araşdırma
• Danışıqlar və rəsmiyyət
• İnvestisiya mənbəələrinin müəyyən edilməsi
• Danışıqlar və təhlil
• Təhlil

75. Hazırda dünya miqyasında mövcud olan ... əksər hissəsi məhz TMK-lar tərəfindən həyata keçirilir

√ birbaşa xarici investisiyaların
• maliyyə aktivlərinə qoyulan investisiyaların
• dövriyyə fondlarına qoyulan investisiyaların
• Kənd təsərrüfatına qoyulan investisiyalar
• portfel investisiyalarının

76. Hazırda dünya miqyasında mövcud olan birbaşa xarici investisiyaların əksər hissəsi məhz ... payına düşür

• İndividual investorların
√ TMK-ların
• İnstitusional investorların
• Fiziki Şəxslərin
• Dövlətlərin

77. ... investisiya fəaliyyətində tənzimləyici, nəzarət və stimul yaradan funksiyaları ilə bu prosesə fəal surətdə müdaxilə edir

√ Dövlət
• Yerli investorlar
• MIGA
• İCSID
• Xarici investorlar

78. Ticari mövzularındakı investisiya tədbirlərini əhatə edərək bu məsələrlə məşğul olan TRIMs ... çərçivəsində fəaliyyət göstərir.

√ Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Dünya Bankı Qrupu
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Avropq İttifaqı
• Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

79. Dövlətlər ilə digər dövlətlərin investorları arasındakı investisiya mübahisələrinin həllinə ... nəzarət edir

√ Dünya Bankı Qrupu tərkibində fəaliyyət göstərən ICSID
• Dünya Bankı Qrupu tərkibində fəaliyyət göstərən MIGA
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı tərkibində fəaliyyət göstərən MIGA
• Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərkibində fəaliyyət gğstərən MIGA
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı tərkibində fəaliyyət göstərən ICSID

80. Çoxtərəfli İnvestisiya və Qarantiya Qurumu Sözləşməsinin həyata keçirilməsinə nəzarət edən Agentlik (MIGA) hansı beynəlxalq
iqtisadi təşkilat tərkibində fəaliyyət göstərir

√ Dünya Bankı Qrupu
• Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Avropa ittifaqı
• Beynəlxalq Valyuta Fondu

81. Çoxtərəfli İnvestisiya və Qarantiya Qurumu Sözləşməsinin (MİGA) məqsədi ...

• xarici investisiyaları qeyri-kommersial risklərə qarşı qorumaqdır
• xarici investorlarla dövlətlər arasında yaranan mübahisələri həll etməkdir
• xarici investorlarla yerli investorlar arasında yaranan mübahisələri həll etməkdir



• Xarici investorlarla yerli investorlar arasında yaranan mübahisələri həll etməməkdir
√ xarici investisiyaları kommersial risklərə qarşı qorumaqdır

82. Xarici investora ən çox himayə edilən ölkənin tabe olduğu rəftarın tətbiq edilməsi  beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq
edilən aşağıdakı prinsipdə nəzərdə tutulur

√ Ən çox himayə edilən ölkə prinsipi
• Qanunvericilikdə edilən dəyişikliklərin xarici investora tətbiq olunmaması prinsipi
• Milli rəftar prinsipi
• Qanunvericilikdə olan dəyişikliklərin xarici investora tətbiq olunması prinsipi
• Beynəlxalq arbitraj məhkəməsinə müraciət etmə prinsipi

83. Beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq olunan  ən çox himayə edilən ölkə prinsipi ndə ... ifadə olunur

√ Xarici investora ən çox himayə edilən ölkənin tabe olduğu rəftarın tətbiq edilməsi
• Milli qanunvericilikdə olan dəyişikliklərin xarici investora tətbiq edilməsi
• Yerli investora ən çox himayə edilən xarici investorun tabe olduğu rəftarın tətbiq edilməsi
• Milli qanunveicilikdə edilən dəyişikliklərin xarici investora tətbiq edilməməsi
• Yerli investora göstərilən rəftarın eynisinin xarici investora da göstərilməsi

84. Yerli investora göstərilən rəftarın eynisinin xarici investora da göstərilməsi  beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq edilən
aşağıdakı prinsipdə nəzərdə tutulur

• Qanunvericilikdə dəyişiliklərin xarici investora tətbiq olunması prinsipi
• Beynəlxalq arbitraj məhkəməsinə müraciət etmə prinsipi
• Qanunvericilikdə edilən dəyişikliklərin xarici investora tətbiq olunmaması prinsipi
• Ən çox himayə edilən ölkə prinsipi
√ Milli rəftar prinsipi

85. Beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq olunan  Milli rəftar prinsipi ndə ... ifadə olunur

• Xarici investorun ölkədən qovulması
√ yerli investora göstərilən rəftarın eynisinin xarici investora da göstərilməsi
• xarici investora yerli investora göstərilən rəftardan daha güzəştli rəftarın göstərilməsi
• milli qanunveicilikdə edilən dəyişikliklərin xarici investora tətbiq edilməməsi
• dövlətin hər xarici investora ən çox himayə edilən ölkənin tabe olduğu rəftarın tətbiq etməsi

86. Eklektik Yanaşma Paradigması (OLI Paradigması) ... tərəfindən xarici kapital nəzəriyyələrinə qazandırılmışdır

• C. Keyns-Ohlin
• Hymer və J.dunning
• Hecksher-Ohlin
√ J. Dunning
• Hymer

87. Marks ölkədən kapital ixracını ... ilə izah edirdi

• Müsbət ticarət saldosu
• ölkədəki kapital artıqlığı
√ mənfəət norması fərqi
• mənfi ticarət saldosu
• tədiyyə balansındakı tarazsızlıqlar

88. Neokeyns nəzəriyyəsinə əsasən kapital ölkələrarasında ... səbəbiylə hərəkət edir

√ mənfəət norması arasındakı mövcud fərq
• Mövcud kapital azliği fərqi
• mövcud kapital artıqlığı fərqi
• tədiyyə balansındakı tarazsızlıqlar
• faiz dərəcəsində mövcud fərq



89. Neoklassik nəzəriyyəsinə əsasən kapital ölkələrarasında ... səbəbiylə hərəkət edir

• Mənfi ticarıt saldosu
• mənfəət norması arasındakı mövcud fərq
• tədiyyə balansındakı tarazsızlıqlar
√ müsbət ticarət saldosu
• mövcud kapital artıqlığı fərqi

90. ... nəzəriyyəsinə əsasən kapital ölkələrarasında mənfəət norması arasındakı mövcud fərq səbəbiylə hərəkət edir

• Maksist
• Neoklassik
• Keyns-Olin
√ Neokeyns
• Neoklassik və marksist

91. İnvestisiya multiplikator əmsalı ... həcminin dəyişməsindən asılı olaraq, ... dəyişilməsini göstərən əmsaldır

• investisyanın; ÜDM-nin
• Milli gəlirin və məşğulluğun
√ investisyanın; məşğulluğun
• yığımın; investisiyanın
• milli gəlirin; investisiyanın

92. Real capital investisiyalari hara yönəldilir?

• Təhsilin inkişafına
√ əsas kapitalın təkrar istehsalına və yeniləşdirilməsinə
• Pul kapitalının təkar istehsalına və yeniləşdirilməsinə
• Maliyyə aktivlərinin artırılmasına
• Qiymətli kağız fondlarının artırılmasına

93. Yeni tikinti xərcləri, montaj xərcləri və.s nəyə aid olunur?

• Dövlət hesablarına
√ əsas fondların geniş təkara istehsalına olan investisiyalara
• dövriyyə fondlarına olan investisiyalara
• maliyyə aktivlərinə olan investisiyalara
• texniki səmarənin artırılması fondlarının təkrar istehsalına olan investisiyalara

94. Xammal, material və s. istiqamətində yönəldilən vəsaitlər nəyə aid olunur?

• Texnologiyanin inkişafına olan investisiyalara
• dövriyyə fondlarına olan investisiyalara
• əsas fondların geniş təkrar istehsalına olan investisiyalara
√ maliyyə aktivlərinə olan investisiyalara
• texniki səmərənin artırılması fondlarının təkrar istehsalına olan investisiyalara

95. İnvestisiya xərcləri ilə milli gəlir və məşğulluq arasındakı əlaqə necədir?

• Həm düz , həm də tərs mütənasibdir
• düz mütənasibdir
√ tərs mütənasibdir
• arasında əlaqə yoxdur
• müəyyənləşdirmək çətindir, vəziyyətə görə fərqlidir

96. Yığım (əldə olunan mənfəətin bir hissəsinin ehtiyat kimi toplanması) ilə investisiya......?

• müəyyənləşdirmək çətindir, vəziyyətə görə fərqlidir



• Həm düz, həm də tərsmütənasibdir
• arasında əlaqə yoxdur
• düz mütənasibdir
√ tərs mütənasibdir

97. İnvestisiya multiplikator əmsalı iqtisadi ədəbiyyatda ... adı ilə xarakterize olunur

√ F. Engels
• K.Marks və F.Engels
• C.M. Keyns
• C.S.Mill
• K.Marks

98. Aşağıdakı amillərdən hansı layihənin ilkin texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi zamanı nəzərə alınan amillərə aid deyildir

√ İnvestisiya layihəsinin iqtisadi dəyəri
• İnvestisiya layihəsinə başlanılma tarixi
• İnvestisiya layihəsinin tərkib elementləri arasındakı qarşılıqlı asıllıq amillərinin təhlili
• İnvestisiya layihəsinin ölkəyə təsiri
• İnvestisiya layihəsinin optimal həcmi

99. İnvestisiya qərarlarının alternativ perspektivlərdən qiymətləndirilməsi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

√ Layihənin, layihədə iştirak edən çoxsaylı iştirakçıların perspektivindən qiymətləndirilməsi
• Layihənin maliyyələşmə mənbələrinə əsasən müxtəlif perspektivlərdən qiymətləndirilməsi

• Layihənin investisiya dövrü və əməliyyat dövründə nəzərdə tutulmuş gəlir və xərclərinin təsnifinə əsasən müxtəlif perspektivlərdən
qiymətləndirilməs

• Layihənin ölkənin iqtisadi rifahına təsir gücünün müəyyənləşdirilməsi
• Layihənin, investisiya planında nəzərdə tutulan xərclərin təsnifinə əsasən müxtəlif perspektivlərdən qiymətləndirilməsi

100. Pul vəsaitləri hərəkəti hesabatı ... qiymətlərdə tərtib olunur, çünki ... pul vəsaiti axınlarını təhlil edərkən ... qiymətlərdəki dəyişmələri və
inflasiyadakı dəyişiklikləri eyni zamanda nəzərə almaq çətin olar

√ Real ; Nominal; Real
• Real; Real; Nominal
• Nominal; Nominal; Real
• Nominal; nominal; nominal
• Nominal; Real; Nominal

101. Layihənin davamlılığının qiymətləndirilməsi dedikdə aşağıdaklılardan hansı nəzərdə tutulur?

√ Layihənin həyat dövrü ərzində yarana biləcək maliyyə çətinlikləri mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi və lazımi vəsaitlərin tədarükünün
təmini

• Layihənin ilkin investisiya qoyuluşu mərhələsindən başlayaraq bütün əməliyyat dövrü ərzində sərəncamda olan maliyyələşdirmə
fondlarının yetərli olub-olmayacağının qiymətləndirilməsi

• Mənfi xalis iqtisadi mənfəət dərəcəsinə malik olan layihələrin qəbul olunmaması

• Layihənin ilkin investisiya qoyuluşu mərhələsindən başlayaraq bütün əməliyyat dövrü ərzində sərəncamda olan maliyyələşdirmə
fondlarının yetərli olub-olmayacağının qiymətləndirilməsi

• Layihənin ölkənin iqtisadi rifahına təsir gücünün müəyyənləşdirilməsi

102. Layihənin mali uyğunluğu dedikdə aşağıdaklılardan hansı nəzərdə tutulur?

√ Layihənin ilkin investisiya qoyuluşu mərhələsindən başlayaraq bütün əməliyyat dövrü ərzində sərəncamda olan maliyyələşdirmə
fondlarının yetərli olub-olmayacağının qiymətləndirilməsi

• Mənfi xalis iqtisadi mənfəət dərəcəsinə malik olan layihələrin qəbul olunmaması
• Layihənin ölkənin iqtisadi rifahına təsir gücünün müəyyənləşdirilməsi
• Layihənin maraqlı tərəflərinin müəyyənləşməsi

• Layihənin həyat dövrü ərzində yarana biləcək maliyyə çətinlikləri mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi və lazımi vəsaitlərin tədarükünün
təmini

103. İnvestisiya layihələrinin kompleks qiymətləndirilməsinin iqtisadi modulu çərçivəsində nəzərdən keçirilən məsələlərə aiddir



√ müsbət iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı
• kimlərin xərcləri qarşılaşdığı və kimlərin layihədən faydalandığının müəyyənləşdirilməsi
• arzu olunan ictimai iqtisadi səmərəni əldə etmək üçün alternativ yolların müəyyənləşdirilməsi
• pul vəsaitlərinin hərəkəti sxeminin hazırlanması
• layihənin maraqlı tərəflərinin müəyyənləşdirilməsi,

104. İnvestisiya layihələrinin kompleks qiymətləndirilməsinin maraqlı tərəflərin təhlili modulu çərçivəsində nəzərdən keçirilən məsələlərə
aiddir

√ kimlərin xərcləri qarşılaşdığı və kimlərin layihədən faydalandığının müəyyənləşdirilməsi
• müsbət iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı
• pul vəsaitlərinin hərəkəti sxeminin hazırlanması
• maliyyə mənbələri və xərclərinin müəyyənləşməsi
• dəyişənlər üzrə maliyyə və iqtisadi dəyərlər arasındakı fərqlərin müəyyənləşdirilməsi

105. İnvestisiya layihələrinin kompleks qiymətləndirilməsinin iqtisadi modulu çərçivəsində nəzərdən keçirilən məsələlərə aiddir

√ dəyişənlər üzrə maliyyə və iqtisadi dəyərlər arasındakı fərqlərin müəyyənləşdirilməsi
• hər bir maraqlı tərəfi razı salmaq üçün nələrə düzəlişlər edilə bilər?
• maliyyə mənbələri və xərclərinin müəyyənləşdirilməsi
• müsbət iqtisadi tentabelliyin yaranma ehtimalı
• pul vəsaitlərinin hərəkəti sxeminin hazırlanması

106. İnvestisiya layihələrinin kompleks qiymətləndirilməsinin iqtisadi modulu çərçivəsində nəzərdən keçirilən məsələlərə aid deyildir

√ maliyyə mənbələri və xərclərinin müəyyənləşdirilməsi
• dəyişənlər üzrə maliyyə və iqtisadi dəyərlər arasındakı fərqlərin müəyyənləşdirilməsi
• müsbət iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı
• gözlənilən xalis iqtisadi mənfəətin dəyəri
• gözlənilən xalis iqtisadi mənfəətin dəyəri

107. İnvestisiya layihələrinin kompleks qiymətləndirilməsinin maliyyə modulu çərçivəsində nəzərdən keçirilən məsələlərə aiddir

√ hər bir maraqlı tərəfi razı salmaq üçün nələrə düzəlişlər edilə bilər?
• gözlənilən xalis iqtisadi mənfəətin dəyəri
• dəyişənlər üzrə maliyyə və iqtisadi dəyərlər arasındakı fərqlərin müəyyənləşdirilməsi
• Gözlənilməyən xalis iqtisadi mənfəətin dəyəri
• müsbət iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı

108. Dəyişənlər üzrə maliyyə və iqtisadi dəyərlər arasındakı fərqlər; gözlənilən xalis iqtisadi mənfəətin dəyəri; müsbət iqtisadi rentabelliyin
yaranma ehtimalı məsələləri investisiya layihələrinin kompleks qiymətləndirilməsinin hansı modulu çərçivəsində nəzərdən keçirilir?

√ İqtisadi Modul
• Maliyyə Modulu
• Texniki Modul
• Təhlili və maliyyə modulu
• Maraqlı tərəflərin təhlili Modulu

109. İnvestisiya layihələrinin kompleks qiymətləndirilməsinin maliyyə modulu çərçivəsində nəzərdən keçirilən məsələlərə aid deyildir

√ dəyişənlər üzrə maliyyə və iqtisadi dəyərlər arasındakı fərqlərin müəyyənləşdirilməsi
• hər bir maraqlı tərəfi razı salmaq üçün nələrə düzəlişlər edilə bilər?
• pul vəsaitlərinin hərəkəti sxeminin hazırlanması
• Maraqlı tərəflərin təhlili Modulu
• maliyyə mənbələri və xərclərinin müəyyənləşdirilməsi

110. Ticarət və investisiya fəaliyyətinin liberallaşdırılması məqsədilə həyata keçirilən regional iqtisadi inteqrasiya nəticəsində
beynəlmiləlləşmədən faydalanan əsas dünya iqtisadiyyatı subyektləri

√ Trans Milli Korporasiyalar



• Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
• İqtisadi inteqrasiya birlikləri
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Dövlətlər

111. Ticarət və investisiya fəaliyyətinin liberallaşdırılması məqsədilə həyata keçirilən regional iqtisadi inteqrasiya nəticəsində

√ Gömrük rüsumlarının azalması nəticəsində xarici bazara daxil olma strategiyası izləyən BXİ-lar azalır
• Gömrük rüsumlarının azalması nəticəsində xarici bazara daxil olma strategiyası izləyən BXİ-lar artır
• Gömrük rüsumlarının artması nəticəsində xarici bazara daxil olma strategiyası izləyən BXİ-lar azalır
• Gömrük rüsumlarının azalması nəticəsində xarici bazara daxil oma strategiyası izləyən BXİ-lər azalır və artır
• Gömrük rüsumlarının artması nəticəsində xarici bazara daxil olma strategiyası izləyən BXİ-lar artır

112. Ticarət və investisiya fəaliyyətinin liberallaşdırılması məqsədilə həyata keçirilən regional iqtisadi inteqrasiya nəticəsində

√ Xarici bazara daxil olma strategiyası izləyən BXİ-lar azalır, beynəlmiləlləşmədən faydalanmağa çalışan BXİ axınları artır
• Xarici bazara daxil olma strategiyası izləyən BXİ-lar artır, beynəlmiləlləşmədən faydalanmağa çalışan BXİ axınları azalır;
• Xarici bazara daxil olma strategiyası izləyən BXİ-lar dəyişmir, beynəlmiləlləşmədən faydalanmağa çalışan BXİ axınları azalır
• Xarici bazara daxil olma strategiyası BXİ-lar dəyişmir, beynəlmiləlləşməsindən faydalanmaga çalışan BXİ axınları artır
• Xarici bazara daxil olma strategiyası izləyən BXİ-lar azalır, beynəlmiləlləşmədən faydalanmağa çalışan BXİ axınları dəyişmir;

113. İnteqrasiya razılaşması ilə BXİ fəaliyyətində edilməsi tələb olunan dəyişiklər ölkənin ... təhlili əsasında müəyyənləşdirilir

√ Ticarət və investisiya həcminin
• Regional inteqrasiya dərəcəsinin
• Inteqrasiya razılaşmasının effektliyindəki rolunun
• Lokal və tocarət xüsusiyyətlərindəki fərqliliklər
• Lokal xüsusiyyətlərindəki fərqliliklərin

114. Aşağıdakılardan yalnız biri regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmaları ilə BXİ fəaliyyətinin tənzimlənməsinə aiddir

√ Hər bir inteqrasiya razılaşmasının ölkənin investisiya fəaliyyətinə nə dərəcədə səmərəli təsir etdiyi ölkənin BXİ fəaliyyətində baş verən
dəyişikliklər və iştirakçı dövlətlərin lokal xüsusiyyətlərindəki fərqliliklərə əsaslanaraq qiymətləndirilməlidir

• İnteqrasiya razılaşmasından sonra qısa müddətdə vahid və geniş bazarda fəaliyyət, daha kəskin rəqabət şəraitində daha effektiv resurs
bölgüsü nəticəsində BXİ fəaliyyəti xeyli genişlənir

• Ölkənin inteqtrasiyadan faydalanma dərəcəsi regional inteqrasiyanın dərəcəsi və inteqrasiya nəticəsində ölkənin BXİ fəaliyyətində baş
verən dəyişikliklərdən asılı olmayaraq dəyişir

• Hər bir əlaqənin ölkə iqtisadiyyatına təsiri

• Ölkənin BXİ fəaliyyətində fərqliliklər - inteqrasiya razılaşması nəticəsində ölkənin investisiya mühitində baş verən dəyişikliklər və və
sənayelərin lokal üstünlüklərindən asılı olmayaraq ortaya çıxır;

115. Aşağıdakılardan biri regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmaları ilə BXİ fəaliyyətinin tənzimlənməsinə aid deyildir:

√ Hər bir inteqrasiya razılaşması ölkənin BXİ fəaliyyətində baş verən dəyişikliklərə və iştirakçı dövlətlərin lokal xüsusiyyətlərindəki
fərqliliklərə əsaslanmadan ölkənin inkişafına töhfələr verir

• İnteqrasiya razılaşmasından sonra qısa müddətdə regiondaxili ticarət və investisiya fəaliyyəti artır; uzun müddətdə vahid və geniş
bazarda fəaliyyət, daha kəskin rəqabət və daha effektiv resurs bölgüsü nəticəsində BXİ axınları xeyli artır;

• Regional inteqrasiyanın dərəcəsi və inteqrasiya nəticəsində ölkənin BXİ fəaliyyətində baş verən dəyişikliklərdən asılı olaraq ölkənin
inteqtrasiyadan faydalanma dərəcəsi də dəyişir

• Ölkənin zəifləməsi ilə dəyişir

• Ölkənin BXİ fəaliyyətində fərqliliklər - inteqrasiya razılaşması nəticəsində ölkənin investisiya mühitində baş verən dəyişikliklər və və
sənayelərin lokal üstünlüklərindən asılı olaraq ortaya çıxır;

116. BXİ qoyuluşlarını tənzimləyən regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmaları olan 1) CUSTA; 2) NAFTA; 3) MERCOSUR müvafiq
regional inteqrasiya formasını müəyyənləşdirin

• 1) Şimal-Şimal inteqrasiyası; 2) Cənub-Cənub inteqrasiyası; 3) Şimal-Cənub inteqrasiyası
√ 1) Şimal-Cənub inteqrasiyası; 2) Şimal-Cənub inteqrasiyası; 3)Cənub-Cənub inteqrasiyası
• 1)Cənub-Cənub inteqrasiyası ; 2) Şimal-Cənub inteqrasiyası ; 2) Şimal-Şimal inteqrasiyası
• 1) Cənub-Cənub inteqrasiyası; 2) Şimal-Şimal inteqrasiyası; 3) Şimal-Cənub inteqrasiyası
• 1) Şimal-Cənub inteqrasiyası; 2) Cənub-Cənub inteqrasiyası; 3) Şimal-Şimal inteqrasiyası



117. BXİ qoyuluşlarını tənzimləyən regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmalarını aşağıdakı regional inteqrasiya formalarına əsasən
qruplaşdırın: 1) Şimal-Şimal inteqrasiyası; 2) Şimal-Cənub inteqrasiyası; və 3)Cənub-Cənub inteqrasiyası

√ 1) CUSTA; 2) NAFTA; 3) MERCOSUR
• 1) MERCOSUR; 2) NAFTA; 3) CUSTA
• 1) CUSTA; 2) MERCOSUR; 3) NAFTA
• 1)NAFTA;      2)CUSTA;             3)MERCOSUR
• 1) NAFTA; 2) CUSTA; 3) MERCOSUR

118. Aşağıdakıların hansı Hymerin  İnhisarçı üstünlüklər  nəzəriyyəsinə aid deyildir?

√ Nəzəriyyənin digər adı “Eklektik Paradigma”dır
• Nəzəriyyə yerli şirkətlərlə müqayisədə xarici şirkətlərin malik olduğu üstünlükləri təhlil edir
• Əmtəənin yaşam dövrü nəzəriyyəsi də bu nəzəriyyə çərçivəsində baxılan nəzəriyyələrdən biridir
• Nəzəriyyə çərçivəsində fəaliyyətin üfüqi və şaquli inteqrasiyasını nəzərdə tutan bir neçə nəzəriyyəyə toxunulur
• Nəzəriyyənin digər adı yoxdur

119. Beynəlxalq investisiya qoyuluşlarını izah edən ənənəvi nəzəriyyələrə daxil deyil

√ İnhisarçı üstünlüklər nəzəriyyəsi
• Marksist nəzəriyyəsi
• Neokyens və Neoklassik
• Neoklassik nəzəriyyə
• Neokeyns nəzəriyyəsi

120. Beynəlxalq investisiya qoyuluşlarını izah edən ənənəvi nəzəriyyələrə daxildir

• Marksist nəzəriyyəsi
• Neoklassik və neokeyns nəzəriyyəsi
√ Hamısı
• Neoklassik nəzəriyyə
• Neokeyns nəzəriyyəsi

121. İnvestisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsində dövlətin funksiyaları aşağıdakılardır?

• Tənzimləyici
• Stimullaşdırıcı
• Tənzimləyici və nəzarət
• Nəzrətedici
√ Hamısı

122. Beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq edilən ən çox himayə edilən ölkə prinsipində tətbiq olunan  ölkəni himayə etmək
dedikdə nə nəzərdə tutulur?

√ həmin ölkəyə ən güzəştli şərtlərin tətbiqi
• həmin ölkəyə maksimum yardımın göstərilməsi
• həmin ölkəyə ÜTT-nin HTS (Tənzimlənən Tariflər Sistemi) əsasında güzəştlərin tətbiqi
• həmin ölkəyə inkişaf səviyyəsinə əsasən güzəştlərin tətbiqi
• Həmin ölkə ilə əlaqələrin kəsilməsi

123. Beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq edilən ən çox himayə edilən ölkə prinsipində nə nəzərdə tutulur?

√ Hər yeni investora ən çox himayə edilən investorla eyni şərtlərin tətbiqi
• Hər yeni investora ən güzəştli şərtləri tətbiq edərək onu himayə etmək
• Ən çox himayə edilən xarici şərtlərin tətbiqi
• Ən çox himayə edilən xarici və yerli investorlara eyni şərtlərin tətbiqi
• Hər yeni investora ən çox himayə edilən yerli investorla eyni şərtlərin tətbiqi

124. Beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq edilən 2 əsas prinsip (Milli rəftar və ən çox himayə edilən ölkə prinsipləri) hansı
beynəlxalq iqitisadi təşkilatın normativ sisteminə daxildir?



• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Avropa İttifaqı
• Beynəlxalq Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı
√ Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Dünya Bankı Qrupu

125. ICSID-in (İnvestisiya Mübahisələrinin Həlli üzrə Beynəlxalq Mərkəz) həll etdiyi beynəlxalq investisiya mübahisələrinin tərəfləri

• Xarici şirkət
• Yerli şirkət- xarici şirkət
√ Dövlət-xarici şirkət
• Dövlət- Yerli şirkət
• Dövlət – Beynəlxalq təşkilat

126. ICSID (İnvestisiya Mübahisələrinin Həlli üzrə Beynəlxalq Mərkəz) hansı beynəlxalq təşkilatın 5 qurumundan biridir

√ Dünya Bankı Qrupu
• Avropa İttifaqı
• Beynəlxalq Yenidən Qurma və İnkişaf Bank
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Beynəlxalq Valyuta Fondu

127. ICSID beynəlxalq investisiya münasibətləri üzrə sözləşməsi bu münasibətləri hansı aspektdən tənzimləyir?

√ İnvestisiya mübahisələrinin həlli ilə əlaqədar aspektləri
• İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi ilə əlaqədar aspektləri
• İnvestisiyaların ticari risklərlə əlaqədar aspektləri
• İnvestisiyaların qeyri-ticari risklərlə əlaqədar aspektləri
• İnvestisiya fəaliyyətinin normativ-hüquqi tənzimlənməsi ilə əlaqədar aspektləri

128. MIGA beynəlxalq investisiya münasibətləri üzrə sözləşməsi bu münasibətləri hansı aspektdən tənzimləyir?

√ İnvestisiyaların qeyri-ticari risklərlə əlaqədar aspektləri
• İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi ilə əlaqədar aspektləri
• İnvestisiya fəaliyyətinin normativ-hüquqi tənzimlənməsi ilə əlaqədar aspektləri
• İnvestisiya mübahisələrinin həlli ilə əlaqədar aspektləri
• İnvestisiyaların ticari risklərlə əlaqədar aspektləri

129. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının investisiya münasibətləri üzrə TRIMs sözləşməsi bu münasibətləri hansı aspektdən tənzimləyir?

√ İnvestisiyaların ticari risklərlə əlaqədar aspektləri
• İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi ilə əlaqədar aspektləri
• İnvestisiya mübahisələrinin həlli ilə əlaqədar aspektləri
• İnvestisiyaların qeyri-ticari risklərlə əlaqədar aspektləri
• İnvestisiya fəaliyyətinin normativ-hüquqi tənzimlənməsi ilə əlaqədar aspektləri

130. MIGA (Çoxtərəfli İnvestisiya Qoyuluşları Təminat Agentliyi) hansı beynəlxalq təşkilatın 5 qurumundan biridir?

• Beynəlxalq Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı
• Avropa ittifaqı
√ Dünya Bankı Qrupu
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı

131. Beynəlxalq investisiya münasibətlərinin tənzimlənməsi üzrə sözləşmələrə əsasən hansı beynəlxalq iqtisadi təşkilat(lar) tərəfindən
nəzarət edilir?

√ Dünya Bankı Qrupu, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı



• Dünya Bankı Qrupu, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Dünya Bankı Qrupu, Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Avropa İttifaqı

132. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının investisiya münasibətlərini tənzimləyən sözləşməsi

√ TRIMs
• TRIPs
• GATT
• ICSID
• MIGA

133. Beynəlxalq investisiya münasibətlərini tənzimləyən beynəlxalq sözlşmələrə daxil deyildir

• IFC, MIGA, ICSID
• GATT , MIGA , IFC
√ IFC, GATT, GATS
• GATT, GATS, TRIMs
• MIGA, ICSID, TRIMs

134. Beynəlxalq investisiya münasibətlərini tənzimləyən beynəlxalq sözlşmələrə daxildir

√ MIGA, ICSID, TRIMs
• TRIMs , GATT, MIGA
• IFC, GATT, GATS
• IFC, MIGA, ICSID
• GATT, GATS, TRIMs

135. Dünya Bankı qrupunun aşağıdakı qurumu(ları) beynəlxalq investisiya münasibətlərini tənzimləyir

• TRİMs Və MIGA
• ICSID
√ MIGA və ICSID
• TRIMs
• MIGA

136. İnvestisiya prosesinin ... mərhələsində İnvestisiya layihələrinin həyata keçirilməsi üçün şirkətlərin öz dövriyyə vəsaitindən yoxsa borc
kapitalından istifadə edəcəyi qərarının verilməsi həyata keçirilir

√ İnvestisiya mənbəələrinin müəyyən edilməsi
• Təhlil
• Mənfəətə keçid
• Texnologiyaya keçid
• Maliyyə vəsaitlərinin formalaşdırılması

137. İnvestisiya prosesinin ... mərhələsində investisiya layihəsinin dəyəri və həcminin hesablanması , yerli və xarici bazarların araşdırılması,
istehsal olunacaq və satılacaq məhsulun həcminin proqnozlaşdırılması həyata keçirilir

√ Təhlil
• İnvestisiya mənbəələrinin müəyyən edilməsi
• Maliyyə vəsaitlərinin formalaşdırılması
• Reklam vaxtı
• Qərar qəbulu

138. Dünya iqtisadiyatı üçün investisiyaların əhəmiyyəti?

√ Ölkələrin rəqabət qabiliyyətini artırır
• Asılılığı dərinləşdirir
• Milli iqtisadi imkanlardan istifadəni məhdudlaşdırır
• İqtisadiyyatı zəiflədir



• Maliyyə bazarlarının inteqrasiyasını təmin etmir

139. İnvestisiya mühitinin əsas tərkib hissəsinə daxildir

√ Xammal resurs bazası
• Infastruktura
• İstehlak potensialı
• İstehsal potensialı
• Istehsal potensialı

140. İnvestisiya fəaliyyətində daha çox itkilərlə üzləşir

√ Strateji investor
• Qəbul edən şirkətlər
• Xarici investor
• Daxili investor
• Portfel investor

141. Birbaşa və portfel investisiyalarının arasında fərqlər hansılarla izah oluna bilər

√ Ölkələrin qanunvericiliyinə görə
• ABŞ hökumətinin investisiya siyasətinə görə
• Konstutsiyaya görə
• Ölkələrin qanunvericiliyinə görə, Konstutsiyaya görə
• BVF-nin metodikasına görə

142. Birbaşa və portfel investisiyalarının fərqləndirici xüsusiyyəti hansılarla izah edilə bilər

√ Müəssisə fəaliyyəti üzərində nəzarət hüququ
• Yeni müəssisələrlə əməkdaşlıq
• Məhsul satışının azalması
• Ticarətin inkişafı
• Gəlirlərin əldə edilməsi

143. Xarici bazara çıxış formasını təşkil edir

√ Birbaşa investisiyalar
• Məhsul ixracı
• Məhsul idxalı
• Strateji investisiyalar
• Portfel investisiyalar

144. Xarici investisiyaların əldə olunması forması kimi göstərmək olar

√ Səhmlərin satışı
• Ticarətin zəifləməsi
• Kənd təsərrüfatının inkişafı
• Ticarətin zəifləməsi, Kənd təsərrüfatının inkişafı
• Müəssisələrin rekonstruksiyası

145. İnvestorların əsas əlamətlər üzrə təsnifatına aid edilir

√ Strateji investor
• Portfel investor
• Daxili investor
• Portfel və strateji investor
• Xarici investor



146.
Layihənin maraqlı tərəflərinin müəyyənləşdirilməsi, kimlərin xərcləri qarşılaşdığı və kimlərin layihədən faydalandığı, arzu olunan
ictimai iqtisadi səmərəni əldə etmək üçün hansı alternativ yollar mövcuddur? məsələləri investisiya layihələrinin kompleks
qiymətləndirilməsinin hansı modulu çərçivəsində nəzərdən keçirilir?

√ Maraqlı tərəflərin təhlili Modulu
• İqtisadi Modul
• Maliyyə Modulu
• İqtisadi və maliyyə modulu
• Texniki Modul

147.
Layihə üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti sxeminin hazırlanması; iqtisadi və ictimai təhlil aparmaq üçün əsas dəyişənlərin
müəyyənləşdirilməsi; maliyyə mənbələri və xərclərinin müəyyənləşdirilməsi; hər bir maraqlı tərəfi razı salmaq üçün nələrə düzəlişlər
edilə bilər? məsələləri investisiya layihələrinin kompleks qiymətləndirilməsinin hansı modulu çərçivəsində nəzərdən keçirilir?

√ Maliyyə Modulu
• Maraqlı tərəflərin təhlili Modulu
• Texniki Modul
• İqtisadi və Texniki modul
• İqtisadi Modul

148. Xüsusi kapital nə deməkdir?

√ Xüsusi firmaların, bankların və.s qeyri-dövlət təşkilatlarının xaricə köçürülən vəsaitləridir
• Fiziki şəxslərin vəsaitləri
• Hüquqi şəxslərin vəsaitləri
• Bankların, firmaların və.s ölkədəki vəsaitləridir
• Xaricdən köçürülən vəsaitlərdir

149. İnvestisiya layihələrinin təhlili nəyə əsaslanmalıdır?

• Məntiqsiz ardıcıllığa
• İstiqrazlara
• Kreditlərə
• Məhsul istehsalına
√ Kapitalın qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi ilə yanaşı, müəyyən məntiqi ardıcıllığa

150. Birbaşa xarici investisiyalar ibarətdir

• yalnız kapital resurslarından
• qeyri-maddi aktivlərdən və gözlənilən gəlirlərdən
• kapital resurslarından və dividend formasında gözlənilən gəlirlərdən
√ kapital resurslarından və qeyri-maddi aktivlərdən
• yalnız qeyri-maddi aktivlərdən

151. Maliyyə və yaxud ssuda kapitalı formasında həyata keçirilən beynəlxalq investisiya sahibinə hansı formada gəlir gətirir?

√ faiz formasında
• həm faiz, həm də dividend formasında
• investisiya qəbul edən ölkənin büdcəsindən  investisiya sahibinə verilən mükafat formasında
• yatırılan investisiya özünüödəyən sonra onun sahibinə investisiya qəbul edən ölkə tərəfindən illik faiz formasında
• dividend formasında

152. Beynəlxalq Valyuta Fondunun metodologiyasına görə beynəlxalq investisiyalar neçə qrupda təsnifləşdirilir?

• 2 qrupda
• 5 qrupda
√ 3 qrupda
• 6 qrupda
• 4 qrupda



153. İnzibati amirlik sistemi dağıldıqdan sonra, yəni XX əsrin 90-cı illərində Mərkəzivə Şərqi Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatına yatırılan
birbaşa xarici investisiyalar praktiki olaraq

√ artmışdır
• ilk illərdə artmış, sonrakı mərhələlərdə dinamik şəkildə azalmışdır
• azalmışdır
• kəskin şəkildə azalmışdır
• ilk illərdə artmış, sonrakı mərhələlərdə kəskin şəkildə azalmışdır

154. ÜTT-yə daxil olarkən nəzəri olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılan birbaşa xarici investisiyalar

√ Artar
• ilk illərdə artar, sonrakı mərhələlərdə azalar
• azalar
• kəskin şəkildə azalar
• ilk illərdə azalar, sonrakı mərhələlərdə artar

155. Birbaşa xarici investisiya axınlarının istiqamətlərinə aid edilmir

• Inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etmiş ölkələrə
• Inkişaf etmiş ölkələrdən tranzitiv ölkələrə
• Yeni sənaye ölkələrindən tranzitiv ölkələrə
• Inkişaf etmiş ölkələrdən yeni sənaye ölkələrinə
√ Inkişaf etməkdə olan ölkələrdən inkişaf etmiş ölkələrə

156. Aşağıdakılardan biri 2011-ci ildə İtaliyaya digər ölkələrin vətəndaşları və şirkətləri tərəfindən qoyulan investisiyaların ümumi həcmini
göstərin

√ 30 mlrd.$-dan çox
• 4 mlrd.$-dan çox
• Təxminən 22 mlrd.$
• 600 mlrd.$-dan az
• 7 mlrd.$-dan çox

157. Aşağıdakılardan biri 2011-ci ildə İsveçə digər ölkələrin vətəndaşları və şirkətləri tərəfindən qoyulan investisiyaların ümumi həcmini
göstərin

• 1 trln.$-dan az
• 4 mlrd.$-dan çox
√ Təxminən 22 mlrd.$
• 600 mlrd.$-dan az
• 7 mlrd.$-dan çox

158. Aşağıdakılardan biri 2011-ci ildə Portuqaliyaya digər ölkələrin vətəndaşları və şirkətləri tərəfindən qoyulan investisiyaların ümumi
həcmini göstərin

• 1 trln.$-dan az
√ 4 mlrd.$-dan çox
• Təxminən 14 mlrd.$
• 600 mlrd.$-dan az
• 7 mlrd.$-dan çox

159. Aşağıdakılardan biri 2011-ci ildə İspaniyaya digər ölkələrin vətəndaşları və şirkətləri tərəfindən qoyulan investisiyaların ümumi həcmini
göstərin

• 1 trln.$-dan çox
• 40 mlrd.$-dan çox
√ Təxminən 25 mlrd.$
• 600 mlrd.$-dan az
• 1 trln.$-dan az



160. Aşağıdakılardan biri 2011-ci ildə Çinə digər ölkələrin vətəndaşları və şirkətləri tərəfindən qoyulan investisiyaların ümumi həcmini
göstərin

• 1 trln.$-dan az
√ 100 mlrd.$-dan çox
• Təxminən 600 mlrd.$
• 600 mlrd.$-dan az
• Təxminən 700 mlrd.$

161. Aşağıdakılardan biri 2011-ci ildə Belçikaya digər ölkələrin vətəndaşları və şirkətləri tərəfindən qoyulan investisiyaların ümumi həcmini
göstərin

• 600 mlrd.$-dan çox
• 600 mlrd.$-dan az
• 1 trln.$-dan az
√ 40 mlrd.$-dan çox
• Təxminən 600 mlrd.$

162. Aşağıdakılardan biri 2011-ci ildə Almaniyaya digər ölkələrin vətəndaşları və şirkətləri tərəfindən qoyulan investisiyaların ümumi
həcmini göstərin

√ Təxminən 1,1 trln.$
• Təxminən 1,14 trln.$
• 1 trln.$-dan az
• 30 mlrd.$-dan çox
• Təxminən 3 mlrd.$

163. Aşağıdakılardan biri 2011-ci ildə ABŞ-a digər ölkələrin vətəndaşları və şirkətləri tərəfindən qoyulan investisiyaların ümumi həcmini
göstərin

√ 200 mlrd.$-dan çox
• Təxminən 1,14 trln .$
• 1 trl.$-a qədər
• Təxminən 1,1 trln.$
• Təxminən 1,2 trln .$

164. Milli iqtisadiyyatın müxtəlif iştirakçı qruplarının qazanc və xərclərinin bölüşdürülmə nisbətləri hansı əlavə iqtisadi təsir parametri
çərçivəsində nəzərdən keçirilir?

√ Cəmiyyətdə qazanc və itkilərin bölüşdürülmə əmsalları parametri
• Təməl ehtiyacların ödənilməsi parametri
• Mənfəət-xərc əmsalları parametri
• Büdcə vəsaitlərinin artan XCD hesabına maliyyələşdirilməsi
• Büdcə vəsaitlərinin kölgə qiyməti parametri

165. İnvestisiya layihələrinin distributiv təhlilində əlavə iqtisadi təsirlər çərçivəsində qiymətləndirilən büdcə vəsaitlərinin görünməyən
(kölgə) qiymətləri dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulur?

√ Büdcə vəsaitlərinin əhalidən toplanılan vergilər hesabına maliyyələşdirilməsi
• Büdcə vəsaitlərinin layihədən əldə olunan iqtisadi səmərə hesabına maliyyələşdirilməsi
• Büdcə vəsaitlərinin artan XCD hesabına maliyyələşdirilməsi
• Büdcə vəsaitlərinin dövlt hesabına maliyyələşdirilməsi
• Büdcə vəsaitlərinin layihə gəlirləri hesabına maliyyələşdirilməsi

166. İnvestisiya layihələrinin kompleks qiymətləndirilməsi zamanı əlavə iqtisadi təsirlərin professional təhlilə daxil edilməsi məsələsi ...
çərçivəsində həll edilir

√ layihənin distributiv təhlili
• layihənin iqtisadi təhlili
• layihənin risk təhlili
• layihənin siyasi təhlili
• layihənin maliyyə təhlili



167. Distributiv təhlil  zamanı hansı məbləğ layihənin müxtəlif tərəfləri arasında bölüşdürülür?

√ Layihənin iqtisadi və maliyyə dəyərləri arasındakı fərqi ifadə edən məbləğ
• Layihədən əldə oluna biləcək maksimum iqtisadi səmərəni ifadə edən məbləğ
• Layihənin maksimum xalis cari dəyərini ifadə edən məbləğ
• Layihənin minimum xalis cari dəyərini ifadə edən məbləğ
• Layihənin gələcək və cari dəyərləri arasındakı fərqi ifadə edən məbləğ

168. İnvestisiya layihəsi nəticəsində  kim və hansı dəyərdə faydalanacaqdır? ,  Layihənin xərci kimə aiddir və kim nə qədər ödəyir?  sullarına
hansı təhlil çərçivəsində baxılır?

√ distributiv təhlili
• iqtisadi təhlil
• risk təhlili
• siyasi təhlil
• maliyyə təhlili

169. İnvestisiya layihələrinin  distributiv təhlili  dedikdə ... nəzərdə tutulur

√ layihə gəlirlərinin bölüşdürülməsinin təhlili
• layihənin maliyyə və iqtisadi dəyərlərinin bölüşdürülməsi
• Kreditin qaytarılma dövrü ərzində borc ödənişinin bölüşdürülməsi
• Layihənin planının təhlili
• layihənin həyat dövrü ərzində gəlir və xərclərinin bölüşdürülməsi

170. İnvestisiya layihələrinin maraqlı tərəflərin təhlili çərçivəsində layihə gəlirlərinin bölüşdürülməsinin təhlili üçün aşağıdakı terminlərdən
hansı işlənilir?

√ distributiv təhlili
• siyasi təhlili
• risk təhlili
• iqtisadi təhlil
• maliyyə təhlili

171. İnvestisiya layihələrinin iqtisadi təhlili çərçivəsində hesablanan  məcmu iqtisadi qazanc  aşağıdakılardan hansı cavabda daha düzgün əks
olunmuşdur?

√ Məcmu iqtisadi qazanc = istehlakçı artıqlığı sahəsi + istehsalçı artıqlığı sahəsi
• iqtisadi qazanc = istehlakçının istehlakçı artıqlığı sahəsi ilə ifadə olunan iqtisadi səmərə
• Məcmu iqtisadi qazanc = istehlakçı artıqlığı sahəsi + istehsalçı artıqlığı sahəsi
• Məcmu iqtisadi qazanc= istehlakçi azlığı+az satiş
• MəcmuMəcmu iqtisadi qazanc = istehsalçı artıqlığı sahəsi ilə ifadə olunan iqtisadi səmərə

172. İnvestisiya layihələrinin iqtisadi təhlili çərçivəsində hesablanan  istehlakçı üçün iqtisadi dəyər  aşağıdakılardan hansı cavabda daha
düzgün əks olunmuşdur?

√ İstehlakçı üçün iqtisadi dəyər = İstehlakçı üçün maliyyə dəyəri ilə ifadə olunan faydalılıq + iqtisadi səmərə
• İstehlakçı üçün iqtisadi dəyər = istehsalçı artıqlığı sahəsi ilə ifadə olunan iqtisadi səmərə

• İnvestisiya layihələrinin iqtisadi təhlili çərçivəsində hesablanan “məcmu iqtisadi qazanc” aşağıdakılardan hansı cavabda daha düzgün
əks olunmuşdur

• İstehlakçının hər hansı kəmiyyət üçün ödəməyə razılaşdığı məbləğ və faktiki olaraq ödədiyi məbləğ arasındakı fərqi ifadə edən sahəyə
bərabərdir

• İstehlakçı üçün iqtisadi dəyər = istehlakçının istehlakçı artıqlığı sahəsi ilə ifadə olunan iqtisadi səmərə

173. İnvestisiya layihələrinin iqtisadi təhlili zamanı tətbiq edilən metodologiyaya əsasən istehsalçı artıqlığı (producer surplus):

√ İstehsalçının hər hansı məhsul kəmiyyətini təklif etməyə hazır olduğu məbləğlə faktiki olaraq bazarda mövcud olan məbləğ arasındakı
fərqi ifadə edən sahəyə bərabərdir

• İstehlakçı üçün maksimum və minimum iqtisadi səmərənin əldə olunduğu məbləğ arasındakı fərqi ifadə edən sahəyə bərabərdir

• İstehlakçının hər hansı kəmiyyət üçün ödəməyə razılaşdığı məbləğ və faktiki olaraq ödədiyi məbləğ arasındakı fərqi ifadə edən sahəyə
bərabərdir



• İstehlakçının hər hansı kəmiyyət üçün ödəməyə razılaşdığı məbləğ və faktiki olaraq ödədiyi məbləğ arasındakı fərqi ifadə edən sahəyə
bərabərdir

• İstehlakçının hər hansı kəmiyyət üçün ödəməyə razılaşdığı məbləğ və faktiki olaraq ödədiyi məbləğ arasındakı fərqi ifadə edən sahəyə
bərabərdir

174. İnvestisiya layihələrinin iqtisadi təhlili zamanı tətbiq edilən metodologiyaya əsasən istehlakçı artıqlığı (consumer surplus)

• İstehsalçı üçün maksimum və minimum iqtisadi səmərənin əldə olunduğu məbləğ arasındakı fərqi ifadə edən sahəyə bərabərdir

√ İstehlakçının hər hansı kəmiyyət üçün ödəməyə razılaşdığı məbləğ və faktiki olaraq ödədiyi məbləğ arasındakı fərqi ifadə edən sahəyə
bərabərdir

• İstehlakçı üçün maksimum və minimum iqtisadi səmərənin əldə olunduğu məbləğ arasındakı fərqi ifadə edən sahəyə bərabərdir

• İstehsalçının hər hansı məhsul kəmiyyətini təklif etməyə hazır olduğu məbləğlə faktiki olaraq bazarda mövcud olan məbləğ arasındakı
fərqi ifadə edən sahəyə bərabərdir

• Istehaslçı üçün ümumi gəlir arasındakı fəqi ifadə edən sahəyə bərabərdir

175. İqtisadi təhlilin metodologiyası ... əsaslanır

√ iqtisadi rifahın hesablanmasının (istehlakçı üçün iqtisadi dəyər, istehsalçı üçün resurs xərcinin iqtisadi dəyəri və məcmu qazancın
müəyyənləşdirilməsi) fundamental konsepsiyasına

• Layihənin həyat dövrü boyunca Gəlir-Xərc əmsalının müqayisəsi fundamental konsepsiyasına
• Layihənin həyat dövrü boyunca Marjinal Gəlir – Marjinal Xərc əmsalının müqayisəsi fundamental konsepsiyasına
• XCD-nin minimumlaşdırılmasının fundamental konsepsiyasına
• XCD-nin maksimumlaşdırılmasının fundamental konsepsiyasına

176. İqtisadi cəhətdən uyğun olan layihənin qəbul olunmasındakı rasionallıq aşağıdakılardan hansında əks olunur?

√ Layihənin xalis qazancının layihə nəticəsində uduzanların itkilərini kompensasiya etməsi
• Layihənin optimal həcminin düzgün müəyyənləşdirilməsi
• Layihəyə doğru zamanlama ilə başlanılması
• Layihənin planının hazırlanması ilə
• Layihənin XCD-sinin maksimum olması

177. Layihənin xalis iqtisadi qazancı layihənin xalis iqtisadi itkisindən yüksəkdirsə ...

√ investisiya layihəsi iqtisadi cəhətdən uyğun hesab olunur
• investisiya layihəsinin iqtisadi səmərəsi aşağıdır
• investisiya layihəsinin rasionallığı aşağıdır
• investisiya layihəsinin rasionallığı yuxarıdır
• investisiya layihəsi iqtisadi cəhətdən uyğun hesab olunmur

178. İnvestisiya layihəsi nə zaman iqtisadi cəhətdən uyğun hesab olunur?

√ Layihənin xalis iqtisadi qazancı layihənin xalis iqtisadi itkisindən yüksəkdirsə
• Layihənin XCD-si maksimum olduqda
• Layihə iqtisadi cəhətdən optimal həcmdə həyata keçirildikdə
• Layihə minimal həcmdə həyata keçirildikdə
• Layihənin xalis iqtisadi itkisi layihənin xalis iqtisadi qazancından yüksəkdirsə

179. Layihənin mali və iqtisadi dəyərləri arasında fərq olmaması ...

√ Ölkədə layihə nəticəsində layihə iştirakçılarından başqa heç kimin bir qazancı və ya itkisinin olmaması deməkd
• Ölkədə məcmu qazancın məcmu itkini kompensasiya etməsi deməkdir
• Ölkədə iqtisadi rasionallıq olduğunu deməkdir
• Ölkədə irrasionallıq olduğu deməkdir
• Ölkədə məcmu iqtisadi səmərənin yüksək olması deməkdir

180. Ölkədə layihə nəticəsində layihə iştirakçılarından başqa heç kimin bir qazancı və ya itkisi yoxdursa ...

√ layihənin maliyyə və iqtisadi dəyərləri arasında fərq olmayacaqdır
• layihənin iqtisadi dəyəri maliyyə dəyərindən yüksək olacaqdır
• Layihənin maliyyə və iqtisadi dəyərləri arasında fərq olacaqdır ...



• layihənin maliyyə dəyəri yüksə və iqtisadi dəyəri aşağı olacaq
• layihənin maliyyə dəyəri iqtisadi dəyərindən yüksək olacaqdır

181. İnvestisiya layihələrinin iqtisadi təhlili zamanı iqtisadi gəlir və xərclərin hesablanması üçün ilkin informasiya ... əldə olunur

√ Bazardakı istehsalçı və istehlakçıların qəralarının müşahidəsindən
• Layihənin daxili rentabellik normasının kapitalın alternativ gəlirləri ilə müqayisəsindən
• Layihənin ilkin texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsindən
• Layihənin hesabatından
• Marjinal xalis cari dəyərlərin müqayisəsindən

182. Bazardakı istehsalçı və istehlakçıların qəralarının müşahidəsi investisiya layihələrinin ... ilkin informasiya təklif edir.

√ iqtisadi təhlili zamanı iqtisadi gəlir və xərclərin hesablanması üçün
• maraqlı tərəflərin təhlili zamanı distributiv təhlil üçün
• risk təhlili zamanı
• hesabat zamanı
• maliyyə təhlili zamanı maliyyə cəhətdən gəlir və xərclərin hesablanması üçün

183. İnvestisiya layihəsinin maliyyə təhlili zamanı investisiya qoyuluşu ...; investisiya layihəsinin iqtisadi təhlili zamanı isə investisiya
qoyuluşu, ... qiymətləndirilir

√ layihənin maraqlı tərəflərinin rifahı aspektindən; bütövlükdə ölkənin iqtisadi rifahı aspektindən
• layihənin iqtisadi səmərəsi aspektindən; pul hərəkəti hesabatı aspektindən
• distributiv təhhlil aspektindən; layihənin iqtisadi səmərəsi aspektindən
• layihənin sosial səmərəsi aspektindən; hesabat aspektindən
• bütövlükdə ölkənin iqtisadi rifahı aspektindən; layihənin maraqlı tərəflərinin rifahı aspektindən

184. İnvestisiya layihəsinin ... təhlili zamanı investisiya qoyuluşu, layihənin maraqlı tərəflərinin rifahı aspektindən; investisiya layihəsinin ...
təhlili zamanı isə investisiya qoyuluşu, bütövlükdə ölkənin iqtisadi rifahı aspektindən qiymətləndirilir

√ maliyyə; iqtisadi
• texniki modul çərçivəsində; tələb modulu çərçivəsində
• tələb modulu çərçivəsində; texniki modul çərçivəsində
• texniki modul və maliyyə
• iqtisadi; maliyyə

185. Müxtəlif müddətlərə nəzərdə tutulmuş qarşılıqlı asılı olmayan investisiya layihələrinin eyni dövr ərzində müqayisə olunması üçün ...

√ Bu layihələrin eyni dövr ərzində yaradacaqları dəyər əsasında müqayisə imkanı təmin olunmalıdır
• Layihənin miqyası artırıldıqca marjinal xərc və marjinal gəlir dəyərləri müqayisə olunmalıdır
• Layihənin optimal həcmi müəyyənləşdirilməlidir
• Layihənin müəyyən ildə minimal həcmi müəyyənləşdirilir
• Hər iki layihənin bütün həyat dövrü üçün XCD-ləri müqayisə olunmalıdır

186. Birdəfəlik gəlir əldə etməklə layihəyə o ildəki dəyəri (SV- scrap value) ilə son verilməsi layihənin ilkin olaraq nəzərdə tutulduğu
dövrədək işləməyindən daha səmərəli ola bilər. Bu qərar nə zaman verilə bilər?

√ Layihənin müəyyən ildə gəlirinin 0 olması zamanı
• Layihənin müəyyən ildə marjinal XCD-sinin mənfi olması
• Layihənin müəyyən ildə XCD-sinin müsbət olmaması
• Layihənin müəyyən ildə gəlirinin artması zamanı
• Layihənin müəyyən ildə XCD-sinin mənfi olması

187. Layihələrin düzgün zamanlamasının müəyyənləşdirilməsi ... əsasında aparılır

• layihənin müəyyən ildə gəlirinin 0 olması zamanı
• marjinal XCD dəyərlərinin müqayisəsini təklif edən funksiya
• layihənin həyat dövrü ərzində illər üzrə XCD dəyərlərinin müqayisəsini təklif edən funksiya
• layihənin həyat dövrü ərzində illər üzrə daxili rentabellik norması əmsallarının dəyərlərinin müqayisəsini təklif edən funksiya



√ cari xərc, cari gəlir və gələcək gəlir, kapitalın alternativ xərc dəyərlərinin müqayisəsini təklif edən funksiya

188. Tezləşdirilən və ya gecikdirilən investisiya layihəsinin XCD-si doğru zamanlama ilə reallaşan investisiya layihəsinin XCD-si ilə
müqayisədə ...olacaqdır

√ Daha aşağı
• Maksimum
• Minimum
• Maksimum və minimum
• Daha yüksək

189. İnvestisiya layihəsinin XCD-si nə zaman maksimum olur?

√ investisiya layihəsi doğru zamanda reallaşanda
• investisiya layihəsi gecikdiriləndə
• reallıqda XCD heç vaxt maksimum olmur
• investisiya layihəsi ləğv ediləndə
• investisiya layihəsi tezləşdiriləndə

190. Çox tez və ya çox gec reallaşdırılan kapital qoyuluşu layihəsinin XCD-si ...

√ Müsbət olsa da maksimum olmayacaqdır
• Maksimum olacaqdır
• Müsbət və maksimum olacaqdır
• Müsbət və mənfi olacaqdır
• Mənfi olsa da maksimum olacaqdır

191. İnvestisiya layihəsinə doğru zamanda başlanılması qərarı ... əsaslanır

√ Layihə gəlir-xərclərinin kapital qoyuluşunun itirilən alternativ gəlirləri ilə müqayisəsi
• Layihə gəlir-xərclərinin iqtisadi səmərə ilə müqayisəsi
• Layihə gəlir-xərclərinin layihənin rasional uyğunluğu ilə müqayisəsi
• Layihə gəlir-xərclərinin ləğvi planının müqayisəsi
• Layihə gəlir-xərclərinin layihənin marjinal XCD-si ilə müqayisəsi

192. İnvestisiya layihəsinə başlanılması zamanı verilən aşağıdakı qərarlardan hansı sözügedən kapital qoyuluşunun itirilən alternativ
gəlirlərinin təhlilinə əsaslanır?

√ Layihəyə doğru zamanda başlanılması qərarı
• Müxtəlif müddətlərə nəzərdə tutulmuş layihələrin müqayisə edilərək səmərəli layihənin seçilməsi qərar
• Layihənin miqyaslarının müqayisəsi qərarı
• Layihənin ləğvi qərarı
• Layihənin optimal həcminin müəyyənləşdirilməsi qərarı

193. ... layihə üçün optimal həcm hesab olunur

√ Layihənin müxtəlif miqyaslarında marjinal XCD-sinin mənfi olduğu ilk həcmdən öncəki həcm
• Layihənin müxtəlif miqyaslarında marjinal XCD-sinin 0-ra bərabər olduğu ilk həcmdən öncəki həcm
• Layihənin XCD-sinin mənfi olduğu ilk həcmdən öncəki həcm
• Layihənin müsbət  və mənfi olduğu həcm
• Layihənin müxtəlif miqyaslarında marjinal XCD-sinin müsbət olduğu ilk həcmdən öncəki həcm

194. Layihənin XCD-sinin maksimumlaşdırıldığı həcm ...

√ Layihə üçün optimal həcm hesab olunur
• Layihə üçün minimum həcm hesab olunur
• Layihə üçün ən uyğunsuz həcm hesab olunur
• Layihə üçün müsbət həcm hesab olunur
• Layihə üçün maksimum həcm hesab olunur



195. İnvestisiya layihəsinin optimal həcmi dedikdə ... nəzərdə tutulur

√ Layihənin XCD-sinin maksimumlaşdırıldığı həcm
• Layihənin XCD-sinin müsbət olduğu həcm
• Layihənin XCD-sinin mənfi olduğu həcm
• Layihənin XCD-sinin minimumlaşdırıldığı həcm
• Layihənin XCD-sinin sıfıra bərabər olduğu həcm

196. İnvestisiya layihələrinin miqyasının artırılması dedikdə ... nəzərdə tutulur.

√ hər artırılan miqyasda marjinal xərc və marjinal gəlirlərin müqayisə olunaraq layihənin optimal həcminə qərar verilməsi
• ilk müsbət marjinal XCD-nin əldə olunduğu layihənin miqyasının müəyyənləşdirilməsi
• ilk müsbət marjinal XCD-nin tapılması ilə müəyyənləşdirilən optimal həcmə qərar verilməsi
• maraqlı tərəflərin təhlili mərhələsi
• layihənin həyat dövrü ərzindəki xərc və gəlirlərinin müqayisəsi

197. İnvestisiya layihəsinin optimal həcmi, layihəyə başlanılma tarixi, layihənin tərkib elementləri arasındakı qarşılıqlı asıllıq amillərinin
təhlili layihələrin kompleks qiymətləndirilməsinin hansı mərhələsində aparılır?

√ ilkin texniki-iqtisadi qiymətləndirilmə mərhələsində
• İqtisadi təhlil mərhələsində
• Maraqlı tərəflərin təhlili mərhələsində
• Siyasi təhlil mərhələsində
• Maliyyə təhlili mərhələsində

198. İnvestisiya layihəsinin ilkin texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi dedikdə ... nəzərdə tutulur

√ layihənin optimal həcmi, layihəyə başlanılma tarixi kimi məsələlərin təhlili
• layihənin iqtisadi dəyərənin rasionallığının təhlili
• layihənin maraqlı tərəflərinin gəlirlərinin təhlili
• layihənin iqtisadi təsiri
• layihənin həyat dövrü ərzində nəzərdə tutulan pul vəsaitləri hərəkətinin təhlili

199. İqtisadi rifahın hesablanmasının (istehlakçı üçün iqtisadi dəyər, istehsalçı üçün resurs xərcinin iqtisadi dəyəri və məcmu qazancın
müəyyənləşdirilməsi) fundamental konsepsiyası kompleks qiymətləndirmənin hansı mərhələsindəki təhlildə tətbiq olunur?

√ İnvestisiya layihələrinin iqtisadi təhlili
• İnvestisiya layihələrinin maraqlı tərəflərin təhlili
• İnvestisiya layihələrinin risk təhlili
• Investisiya layihələrinin siyasi təhlili
• İnvestisiya layihələrinin maliyyə təhlili

200. Kapitalın beynəlxalq hərəkəti neoklassik nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

• Adam Smit
√ Con Stüart Mill
• E. Hekşer
• David Rikardo
• Beptil Olin

201. Korporativ biznesin  Çebal  adlandırılan modeli hansı ölkəyə aid edilir?

• Yaponiya
• Sinqapur
• Malayziya
• Çin
√ Cənubi Koreya

202. Aşağıda göstərilənlərdən hansı investisiya rejimləri növünə aid deyil?



• ədalətli və bərabərhüquqlu rejim
• şəffaflıq rejimi
• daha əlverişli şəraitin yaradılması rejimi
√ qarşılıqlı faydalılıq prinsipinə əsaslanan rejim
• milli rejim

203. BXİ nöqteyi nəzərindən ölkənin investisiya cəlbediciliyi nəzəriyyəsinin əsasında hansı konsepsiya dayanır?

• durna qabarı” konsepsiyası
√ OLİ konsepsiyası
• Leontyev paradoksu
• internalizasiya nəzəriyyəsi
• nisbi üstünlüklər konsepsiyası

204. İnvestisiyanın qocalması  deyiləndə başa düşülür

√ uzunmüddətli prespektivdə BXİ-lər xərclərin artmasına gətirib çıxarır, ola bilər ki, gəlirlər formasında ölkədən çıxarılan resursların
həcmi yatırılan BXİ-lərin həcmini üstələsin

• uzunmüddətli prespektivdə BXİ-ləri qəbul edən ölkənin maşınqayırma sənayesinə kapitalın yatırılması
• uzunmüddətli prespektivdə BXİ-ləri qəbul edən ölkənin hasilat sənayesinə kapitalın yatırılması

• uzunmüddətli prespektivdə BXİ-lərdən əldə edilən gəlirlər investisiya qəbul edən ölkənin iqtisadiyyatına yenidən mərhələ-mərhələ
yatırılsın

• uzunmüddətli prespektivdə BXİ-ləri qəbul edən ölkənin kənd təsərrüfatı sahəsinə kapitalın yatırılması və əldə edilən gəlirlərin həmin
ğlkənin iqtisadiyyatına reinvestisiya edilməsi

205. Ölkənin kapital resurslarının artma effekti dedikdə başa düşülür

√ birbaşa xarici investisiyaların ölkəyə axını ilə bağlı ölkədə məcmu kapital fondunun həcminin artması
• birbaşa xarici investisiyaların ölkəyə axını ilə bağlı yerli rezidentlərin kapital ixracına meylinin güclənməsi

• birbaşa xarici investisiyaların ölkəyə axını ilə bağlı ölkənin kiçik və orta ölçülü biznes strukturlarının iri biznes strukturları ilə
işbirliyinin genişlənməsi və inkişafı

• birbaşa xarici investisiyaların ölkəyə axını ilə bağlı ölkədə korporativləşmə prosesinin güclənməsi
• birbaşa xarici investisiyaların ölkəyə axını ilə bağlı portfel investisiyaların artması

206. İnvestisiya iqlimi dedikdə başa düşülür

• xarici investisiyalar üçün ölkənin cəlbediciliyini müəyyənləşdirən sosial amillərin məcmusu
√ xarici investisiyalar üçün ölkənin cəlbediciliyini müəyyənləşdirən hüquqi, iqtisadi siyasi və sosial amillərin məcmus
• xarici investisiyalar üçün ölkənin cəlbediciliyini müəyyənləşdirən iqtisadi amillərin məcmusu
• xarici investisiyalar üçün ölkənin cəlbediciliyini müəyyənləşdirən hüquqi amillərin məcmusu
• xarici investisiyalar üçün ölkənin cəlbediciliyini müəyyənləşdirən siyasi amillərin məcmusu

207. İdxalı əvəz edən sahələrin inkişaf etdirilməsi siyasətinin əsas vəzifəsi aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?

• milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi məqsədilə idxal olunan məhsulların 50 %-dən çoxuna embarqo qoyulması
• ölkənin milli istehsalının inkişaf etdirilməsi üçün idxal olunan texnologiya və avadanlıqlara qoyulan rüsumların götürülməsi
√ yeni və yaxud zəif inkişaf etmiş sahələrin müdafiəsi
• idxal olunan sənaye məhsullarına kvotaların qoyulması
• idxal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarına kvotaların qoyulması

208. Beynəlxalq Valyuta Fondunun metodologiyasına görə  digər investisiyalara  aid edilən investisiyalar sonda kapital ixracının hansı
formasına aid edilir?

√ məhsuldar kapitala
• birinci il ssuda kapitalına, sonrakı illərdə məhsuldar kapitala
• birinci il məhsuldar kapitala, sonrakı illərdə isə ssuda kapitalına
• ssuda (maliyyə) kapitalına
• həm məhsuldar kapitala, həm də ssuda kapitalına

209. Derivativlər dedikdə nə başa düşülür?



√ opsionlar, forward kontraktları və svop əqdlər
• yalnız opsionlar
• müddəti 1 ildən çox olan sertifikatlar və depozitlər
• yalnız svop əqdlər
• yalnız forward kontraktları

210. Portfel investisiya formasında kapital nələrə və hansı sahələrə yatırılır?

√ səhmlərə və qiymətli kağızlara
• yalnız səhmlərə
• Bank sektoruna və qiymətli kağızlara
• istehsal sahələrinə və qiymətli kağızlara
• yalnız qiymətli kağızlara

211. Qeyri-maddi aktivlərə aid edilmir

• Şirkətin əldə etdiyi lisenziyalar
√ reinvestisiya olunmuş gəlirlər
• ticarət markaları (brendlər)
• idarəetmə təcrübəsi
• nou-hoular

212. Balanslaşdırılmış investisya portfeli dedikdə başa düşülür

• iki korporasiya arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən investisiya portfellərinin bərabərləşdirilməsi
• birbaşa xarici investisiyalarla portfel investisiyaların nisbətini nəzərə alaraq formalaşdırılan investisiya portfeli
• istehsala və satışa qoyulan kapitalın balanslaşdırılması ilə səciyyələnən investisiya portfeli

√ ayrı-ayrı investisya pbyektlərindən ibarət olaraq gəlirlərini,risklərini və linkvidliyini balanslaşdırılması ilə səciyyələnən investisiya
portfeli

• iki dövlət arasında əldə edilmiş szişə əsasən investisiya portfellərinin bərabərləşdirilməsi

213. Qiymətli kağızlar portfeli dedikdə başa düşülür

• yalnız bir iqtisadi sahədə fəaliyyət göstərən korporasiyaların səhmlərinin alınaraq investisiya portfelinin formalaşdırılması
• yalnız dövlət istiqrazlarından ibarət olan investisiya portfeli
√ qiymətli kağızlar saxlanılan portfel(çanta
• əldə edilmiş qiymətli kağızlardan ibarət investisiya portfeli
• yalnız portfel investisiyalardan ibarət olan investisiya portfeli

214. Beynəlxlq investisiya qoyuluşu dedikdə başa düşülür

√ iki regional iqtisadi integrasiya bloku arasında investisiya əmtəələrinin qarşılıqlı hərəkəti prossesi
• kapitalın sərhəddləri keçərək digər ölkələrin iqtisadiyyatına qoyuluşu prosesi,beynəlxalq investisiya əmtəələrinin alqı-satqısı
• kapitalın bir qitədən başqa qitəyə keçərək mənfəətli sahələrdə yerləşdirilməsi
• iki və yaxud bir neçə ölkə arasındakı müqaviləyə əsasən investisiyaların qarşılıqlı hərəkəti prossesi
• regional iqtisadi integrasiya blokuna daxil olan ölkələr arasında investisiya əmtəələrinin qarşılıqlı hərəkəti prosses

215. BXİ-lərin idxal indeksi ölkənin nəyə olan qabiliyyətini müəyyənləşdirməyə imkan verir?

• BXİ-lərin ixrac olunma qabiliyyətini
• ölkələrin rəqabətqabiliyyətini;
√ BXİ-lərin cəlb olunması qabiliyyətini
• ölkənin BXİ-nin ən mənfəətli sahələrə yatırılması qabiliyyətini
• BXİ-lərin həm idxalı həm ixracı qabiliyyətini

216. Kapitallaşma  dedikdə başa düşülür

• dövlət büdcələri vasitəsi ilə korporativ vəsaitlərin qovuşaraq kapitala çevrilməsi
• şirkətin gəlirlərinin bir hissəsinin yenidən əsas fəaliyyət sahəsinə yatırılması
• şirkətin vəsaitlərinin yalnız xarici ölkələrdə kapitala çevrilməsi



√ şirkətin vəsaitlərinin ( xalis gəlirin bir hissəsinin dividentlərin və s.) kapitala çevrilməsi,hansıki nəticə etibarı ilə şirkətin xüsusi
vəsaitlərinin həcmini artırır

• dövlət büdcəsi vəsaitlərinin kapitala çevrilməsi

217. Transmilliləşmə  indeksi nəyi göstərir?

√ Şirkətin beynəlxalq biznesə cəlb olunma dərəcəsi
• Şirkətin kapital ixracının həcmini
• Şirkətin əsas fəaliyyət sahəsindən fərqli sahələrə xarici ölkələrdə investisiya qoyuluşlarının artımını
• Şirkətin xarici ölkə bazarlarındakı satış həcmini
• Şirkətin xarici filiallarında işləyənlərinin kəmiyyəti

218. İnvestisiya fondu   dedikdə başa düşülür

• istehsal sahələrinə kapital qoyuluşunu təşkil edən təşkilat
• yalnız qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyətin həyata keçirən qeyri-büdcə fondları
√ yalnız qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyərini həyata keçirən və səmdar cəmiyyəti formasında fəaliyyət göstərən təşkilat;
• yerli qiymətli kaöğızlar bazarında alqı-satqı fəaliyyəti ilə məşğul olan təşkilat
• bütün iqtisadi fəaliyyət sahələrinə kapital qoyuluşunu təşkil edən təşkilat]

219. İnvestisiya bazarı dedikdə başa düşülür

• investisiya üçün lazım olan resursların satış bazarı

• investisiya tələbini və təklifini təmsil edən investisiya subyektlərinin qarşılıqlı təsiri nəticəsində formalaşmış iqtisadi münasibətlərin
məcmusu

√ istehsalı və mal daşımasını təşkil etmək üçün lazım olan avadanlıqların və nəqliyyat vasitələrinin alqı-satqı bazarı
• istehsalı təşkil etmək üçün lazım olan avadanlıqların satış bazarı
• investisiya resurslarının alqı-satqısının daxili və xarici bazarı

220. İnvestisiya riski dedikdə başa düşülür

√ investisiya fəaliyyəti şəraitinin qeyri-müəyyənliyi ilə bağlı olaraq kapital və yaxud gəlir formasında maliyyə itgilərinin yaranması
ehtimalı

• ixrac edilmiş kapitalın kapital idxal edən ölkədə inqilab baş erməsi nəticəsində itirilməsi
• investisiya rejiminin pisləşməsi şəraitində yalnız gözlənilən gəlirin itirilməsi
• investisiya rejiminin pisləşməsi şəraitində işə qoyulmuş kapitalın bütövlüdə itirilməsi
• investisiya fəaliyyətinin müəyyənliyi ilə bağlı olaraq yalnız gəlirin itirilməsi ehtimalı

221. Avropa İttifaqında kapitalın sərbəst hərəkəti prinsipi hansı müqavilədə təsbit edilmişdir?

√ Roma müqaviləsində
• Paris müqaviləsində
• Amstrdam müqaviləsində
• Brüssel müqaviləsində
• London müqaviləsində

222. Aşağıda göstərilənlərdən hansı bölmə ikitərəfli investisiya razılaşmalarında olmur?

• investor tərəfindən kapitalın və gəlirlərin ölkə xaricinə köçürülməsi şərtləri
• investora münasibətdə investisiya rejimi şərtləri
• investisiya qəbul edən ölkənin investisiyanı qəbul etmə şərtləri

√ razılaşmanın fəaliyyət müddəti ərzində investor tərəfindən investisiyanı qəbul edən ölkənin dövlət büdcəsinə köçürüləcək vergilərin
həcmi

• razılaşmanın predmeti və onun fəaliyyət müddəti

223. Xarici investisiyaların tənzimlənməsinin əsas üsulu hansıdır

√ ikitərəfli sazışlər
• qlobal hüquq
• milli və beynəlxalq hüquq
• çoxtərəfli sazişlər



• dövlət

224. Borc kapitalı anlayışına aid deyil

• faktorinq
• qısamüddətli kreditlər
• ortamüddətli kreditlər
√ satılan əmtəə və xidmətlərə görə ödənişlər
• uzunmüddətli kreditlər

225. Qiymətli kağızların kursu dedikdə başa düşülür

• Qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirtmək üçün onların 1 həftə ərzindəki orta bazar qiyməti
• Qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirtmək üçün onların gün ərzindəki orta bazar qiyməti
• Qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirtmək üçün həmin qiymətli kağızların 1 il ərzindəki orta bazar qiyməti
√ Qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirtmək üçün onların müəyyən zaman anındakı bazar qiyməti
• Qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirtmək üçün onların 1 ay ərzindəki orta bazar qiyməti

226. Kapital ixracı dedikdə nə başa düşülür?

• Maksimum əmtəə ixrac edərək maksimum gəlirin əldə edilməsi
• Zəif ölkələrin iqtisadiyyatına kapital qoyuluşu həyata keçirərək həmin ölkələrin inkişafına dəstək verilməsi
• Zəif ölkələrin iqtisadiyyatına kapital qoyuluşu həyata keeçirirək həmin ölkələrin təbii resurslarına nəzarətin təmin olunması
√ Öz ölkəsindən kənarda investisiya qoyuluşu həyata keçərək maksimum gəlir əldə edilməsi və onun uzuznmuddətlinin təmin edilməsi
• Maksimum pul ixracı edərək maksimum gəlirin əldə edilməsi

227. 2012-ci ildə Norvecə qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:

√ 197,5
• 325
• 146,4
• 102,5
• 465

228. 2012-ci ildə İspaniyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:

• 1464
• 254
√ 739,2
• 465
• 1025

229. 2012-ci ildə Azərbaycana qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. Doll

• 7,8
• 2,6
√ 6,9
• 10,4
• 23,5

230. 2012-ci ildə ÇXR-na qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:

• 1464
• 1793
√ 465
• 2841
• 1025

231. 2012-ci ildə Rusiyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:



√ 4874
• 2841
• 4768
• 1793
• 1464

232. 2012-ci ildə Yaponiyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:

√ 1025
• 1464
• 2841
• 4768
• 1793

233. 2012-ci ildə İsveçrəyə qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:

√ 1063
• 2841
• 4768
• 1793
• 1464

234. 2012-ci ildə Almaniyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:

√ 1464
• 2841
• 1063
• 4768
• 1793

235. 2012-ci ildə Böyük Britaniyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:

√ 1793
• 2841
• 1063
• 1464
• 4768

236. 2012-ci ildə ABŞ qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:

√ 4768
• 1464
• 1063
• 2841
• 1793

237. Azad iqtisadi zona dedikdə əsasən nə başa düşülür

• gömrük tarifləri tətbiq olunmayan ərazi
• rüsümsuz anbar zonası
• rüsumsuz ticarət zonası
√ xüsusi statusu olan, gömrük rüsumlarından və vergilərdən tam və ya qismən azad olan ayrıca götürülmüş ərazi
• müəyyən ölkənin muxtar ərazisi

238. İnvestisiyanın likvidliyi dedikdə başa düşülür

√ qısa zaman kəsiyi ərzində investisiya qoyulmuş obyektin dəyərinin çox az itgi ilə reallaşdırılması qabiliyyəti
• investisiya qoyulmuş obyektin digər sahibkarlıq obyektləri ilə mübadilə edilməsi qabiliyyəti
• investisiya qoyulmuş obyektin xarici banklarda girov qoyularaq kredit götürmə qabiliyyəti
• investisiya qoyulmuş obyektin idxal edilmiş əmtəələrə mübadilə edilməsi qabiliyyəti



• investisiya qoyulmuş obyektin banka girov kimi qoyularaq kredit götürmə qabiliyyəti

239. Səhmlərin nəzarət paketi dedikdə başa düşülür

• korporasiyanın buraxdığı bütün səhmlərinin miqdarı
√ investora müəsisənin fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirmək hüququnu verən səhmlərin miqdarı
• investorun müəsisənin fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirmək hüququnu verən rəsmi sənədlər toplusu
• korporasiyanın digər korporasiyaların işinə nəzarət etmək hüququ verən rəsmi sənədlər toplusu
• korporasiyanın buraxdığı yalnız imtiyazlı səhmlərin miqdarı

240. Fond bazarının kapitallaşması hansı göstərici ilə müəyyənləşdirilir?

√ dövriyyədə olan qiymətli kağızların məcmu bazar dəyəri göstəricisi ilə
• dövriyyədə olan dövlət imtiyazlarının məcmu bazar dəyəri göstəricisi ilə
• övriyyədə olan xarici korporasiyaların səhmlərinin məcmu bazar dəyəri göstəricisi ilə
• dövriyyədə olan qiymətli kağızların orta nominal dəyəri göstəricisi ilə
• dövriyyədə olan imtiyazlı səhmlərin məcmu bazar dəyəri göstəricisi ilə

241. Səhmdar cəmiyyətin kapitallaşması dedikdə nə başa düşülür?

• müəyyən zamanda korporasiyanın adi səhmlərinin məcmu nominal dəyəri
• 1 il ərzində korporasiyanın imtiyazlı səhmlərinin orta bazar dəyəri
• 1 ay ərzində korporasiyanın imtiyazlı səhmlərinin orta bazar dəyəri
• 1 həftə ərzində korporasiyanın imtiyazlı səhmlərinin orta bazar dəyəri
√ müəyyən zamanda korporasiyanın adi səhmlərinin məcmu bazar dəyəri

242. İnvestisiya portfeli dedikdə başa düşülür

• Müəyyən investisiya strategiyasa uyğun formalaşdırılmış makro səviyyədə həyata keçirilən kapital qoyulşunun məcmusu
• Şirkətin eyni zamanda bir neçə sahibkarlıq obyeklərinə edilən investisiyaların məcmusu
• şirkətin eyni zamanda həm ölkə daxilində ,həm də xarici ölkələrdə sahibkarlıq obyektlərinə edilən investisiyaların məcmusu
√ müəyyən investisiya strategiyasına uyğun formalaşdırılmış investisiya obyektlərinə kapital qoyuluşu məcmusu
• müəyyən investisiya strategiyasına uyğun formalaşdırılmış yalnız mikro səviyyədə və yalnız istehsal sahələrinə edilən kapital qoyuluşu

243. Qiymətli kağızların invstisiya keyfiyyəti dedikdə nə başa düşülür

• Qiymətli kağızların yalnız likvidlik baxımından ümummilliləşdirlmiş xarakteristikası
• Qiymətli kağızların yalnız gəlirliliyi baxımından ümummilliləşdirlmiş xarakteristikası
• Qiymətli kağızların risk və likvidlik baxımından ümummilliləşdirlmiş xarakteristikası
√ Qiymətli kağızların gəlirliliyi, riski və likvidliyi baxımından ümumiləşdirilmiş xarakteristikası
• Qiymətli kağızların yalnız risk baxımından ümummilliləşdirlmiş xarakteristikası

244. İnvestisiya dedikdə baçşa düşülür

√ Mənfəət əldə etmək məqsədilə sahibkkarlıq obyektlərinə qoyulan kapital
• yalnız istehsal sahələrinə gəlir əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq obyektlərinə qoyulan kapital
• yalnız emal sənayesi sahələrinə gəlir əldə etmək məqsədilə xarici ölkələrin hasilat sənayesinə qoyulan kapital
• gəlir əldə etmək məqsədilə xarici ölkələrin hasilat sənayesinə qoyulan kapital
• yalnız xarici ölkələrdə gəlir əldə etmək məqsədiləsahibkarıq obyektlərinə qoyulan kapital

245. İnvestisiyaların diversifikasiyası dedikdə nə başa düşülür?

• ancaq yeni sənaye ğlkələrinin korparasiyaların əsas olan investisya strategiyası növü
√ investisiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi və yaxud dəyişdirilməsi ilə əlaqədar olan investisiya strateji növü
• investisiya fəaliyyətinin xarici ölkələrin iqtisdiyyatında genişləndirilməsi
• şirkətin investisiya fəliyyətinin dayandırılması
• şirkətin digər şirkətlərdə birgə investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

246. Vençur maliyyələşməsi deyəndə nə başa düşülür



• Böyük risklə səciyyələnən ənənvi fəalyyət sahələrinə qoyulan investisiyaların maliyyələşdirilməsi
• ən aşağı risklə səciyyələnən ənəvi fəaliyyət sahələrinə qoyulan investisiyaların maliyyələşdirilməsi
• ən aşağı risklə səciyyələnən yeni fəalyyət sahələrinə qoyulan investisiyaların maliyyələşdirilməsi
• informasiya texnologiyalarına qoyulan investisiyaların maliyyələşdirilməsi
√ böyük risklə səciyyələnən yeni fəaliyyət sahələrinə qoyulan investisiyaların maliyyələşdirilməsi

247. Anderrraytinq dedidə nə başa düşülür

• qiymətli kağızlar fond bazarında alınması üzrə əməliyyatlar

√ Sonradan ayrı- ayrı aktivlərdə yerləşdirmək məqsədilə yeni emissiya olunmuş qiymətli kağızların alınması ilə əlaqədqr aparılan
əməliyyatlar

• Qiymətli kağızların xarici fond bazarlarındaalqı satqısı ilə bağlı olan əməliyyatlar

• Sonradan ayrı-ayrı aktivlərdə yerləşdirmək məqsədilə əvvəlləremissiya olunmuş qiymətli kağızların alqı-satqısı ilə əlaqədar aparılan
əməliyyatlar

• Dövlət istiqrazlarının fond bazarlarından alınması üzrə əməliyyatlar

248. Səhm anlayışı altında başa düşülür

√ Səhmdar cəmiyyətinin kapitalında sahibkarın iştirakını təsdiqləyən qiymətli kağız
• Dövlətin maliyyə maliyyə dövriyyəsinə buraxdığı istiqrazlar
• Korporasiyanın sahibkarlığının təsdiqləyən və ona mütəmadi imkan verən hüquqi sənəd
• Bankların dövriyyəyə buraxdığı istiqrazlar
• Səhmdar cəmiyyətinin idarə heyətində üzvlüyünü təsdiqləyən hüquqi sənəd

249. Birbaşa xarici investisiya dedikdə nə başa düşülür?

√ Kapitalın ixrac edilməsi yolu ilə yaradılmış bir neçə nəzarətin təmin edilməsi və mənfəətin dividend formasında mənimsənilməsi
• Kapitalın pul formasında ixrac pul formasında ixrac edilməsi yolu iləxammal və digər iqtisadi resurslarıa çıxışın əldə verilməsi
• Kapitalın pul formasında ixrac edilməsi
• Kapitalın avadanlıqlar şəklində ixrac edilməsi
• Kapitalın ixrac edilməsi yolu ilə mənfəətin faiz formasında mənimsənilməsi

250. Aşağıdakılardan yalnız biri kapitalın beynəlxalq hərəkətini stimullaşdıran aimllərdəndir

√ milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığının güjlənməsi
• qara bazarda valyuta kursunun rəsmi kursdan 20% və daha çox kənarlaşması
• rüsumların orta səviyyəsinin 40% və daha çox olması
• mühüm ixraj məhsulları üzərində dövlət inhisarının mövjudluğu
• xariji tijarət dğvriyyəsinin 40%-ə qədərinin qeyri-tarif məhdudiy¬yətlərə məruz qalması

251. Aşağıdakılardan biri milli valyuta sisteminin tərkib elementlərindən deyil

• milli pul vahidi (milli valyuta)
• ölkənin beynəlxalq hesablaşmalarının həyata keçirilməsi qaydası
• milli valyuta bazarı və qızıl bazarı rejimi
√ valyuta paritetləri və məzənnələri mexanizmi
• valyuta məhdudiyyətlərinin mövcudluğu və ya yoxluğu

252. Transmilliləşmə indeksi nədir

• ümumi ticarətin həcmində firmadaxili ticarətin payı, ümumi satışın həcmində xarici satışın payı və ümumi işçilərin həcmində xaricdə
işləyənlərin sayı göstəricilərinin orta ədədidir

√ ümumi aktivlərin həcmində xarici aktivlərin payı, ümumi satışın həcmində xarici satışın payı və ümumi işçilərin həcmində xa¬ricdə
işləyənlərin sayı göstərijilərinin orta ədədidir

• ümumi ticarətin həcmində firmadaxili ticarətin payı, ümumi işçi¬lərin həcmində xaricdə işləyənlərin sayı və ümumi filialların
həc¬mində xaricdəki filialların sayı göstəricilərinin orta ədədidir

• ümumi aktivlərin həcmində xarici aktivlərin payı, ümumi satışın həcmində xarici satışın payı və ümumi ticarətin həcmində fir¬madaxili
ticarətin payı göstəricilərinin orta ədədidir

• ümumi aktivlərin həcmində xarici aktivlərin payı, ümumi satışın həcmində xarici satışın payı və ümumi filialların həcmində xaricdəki
filialların sayı göstəricilərinin orta ədədidir

253. Texnologiyaların ötürülməsinin ən mühüm forması hansıdır



√ lisenziya müqavilələri
• françayzinq müqavilələr
• forfeytinq
• faktorinq
• incinirinq müqavilələri

254. Aşağıdakılardan biri kapitalın hərəkətini xarakterizə etmir

• birbaşa investisiyalar
• borc kapitalının orta və uzun müddətli beynəlxalq kreditləri
• iqtisadi kömək
• portfel investisiyaları
√ injinirinq xidmətləri

255. Aşağıdakılardan biri kapitalın beynəlxalq hərəkətini səbəbləndirən amillərdən deyil

√ dünya təsərrüfatının müxtəlif həlqələrində kapitala olan tələblə onun təklifinin üst-üstə düşməməsi
• kapital ixrac edilən ölkədə daha ucuz xammal və işçi qüvvəsinin mövcudluğu
• kapital qəbul edən ölkədə daha aşağı ekoloji standartların olması
• rüsumların orta səviyyəsinin 40% və daha çox olması
• yerli əmtəə bazarlarının mənimsənilməsi imkanının yaranması

256. Aşağıdakılardan yalnız biri dünya təsərrüfatı nəzərriyələrinə aid deyil

• kapitalın qaçışı nəzərriyəsi
• mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsi
• miqyas effekti nəzəriyyəsi
• müqayisəli üstünlüklər nəzərriyyəsi
√ postsənaye cəmiyyəti nəzərriyələri

257. Dünya ticarətinin əmtəə strukturunda hansı sahə üzrə ticarətin həcmi daha sürətlə artır

• hasiledici sənaye sahəsi
√ emaledici sənaye sahəsi
• yüngül sənaye sahəsi
• ovçuluq və balıqçılıq sahəsi
• kənd təsərrüfatı sahəsi

258. Müasir dövrdə valyuta kursu

• qızıl paritetə əsaslanır
√ valyuta paritetinə əsaslanır
• dollara əsaslanır
• Avroya əsaslanır
• sikkə paritetinə əsaslanır

259. Müxtəlif risklərin sığortalanması üzrə xidmətlər kompleksı necə adlanır

• maliyyə xidmətləri
√ sığorta xidmətləri
• bank xidmətləri
• konsaltinq xidmətləri
• marketinq xidmətləri

260. ......... anlayışları, məna etibarilə mənfəət almaq məqsədilə həm ölkə daxilində, həm də xaricində tətbiq olunan maliyyə resursudur?

• Innovasiya
• Sosial
• Siyasi



• Iqtisadi
√ Investisiya

261. investisiya milli iqtisadiyyatın inkişafının........mənbəyidir?

• Innovasiya
√ Maliyyə
• Iqtisadi
• Istehlak
• Sosial

262. Aşağıda göstərilən hansı transmilli bank aktivlərinin həjminə görə ilk beşliyə daxil deyildir?

√ Sumitomo Bank
• Sitigroup
• Deutsjhe Bank
• Deutsjhe Bank
• Miruho Financial Group

263. Aşağıda göstərilən hansı transmilli bank kapitalın həjmi göstərijisinə görə ilk beşliyə daxil deyildir?

• Sitigroup
• Bank of America Corporation
√ Bank of China
• P.Morgan Chase&Co
• Miruho Financial Group

264. ABŞ-ın General Motors  şirkətinin əsas fəaliyyət sahəsi nədir?

• pərakəndə satış
√ avtomobil və raket istehsalı
• energetika
• çoxsahəli
• neft emalı

265. Ceneral Motors Corparation kompaniyasının əsası nə vaxt qoyulmuşdur?

• XIX əsrin sonlarında
• 1930-cu illərdə
• II dünya müharibəsindən sonra
• XX əsrin 80ci illərində
√ I dünya müharibəsi illərində

266. Aşağıdakı TMK-dan hansının brendi dünyada ən bahalı brend kimi sayılır?

• Pepsi
• Marlboro
• Philips
• Nescafe
√ Coca-Cola

267. Aşağıdakı TMK-dan hansının fəaliyyəti birbaşa istehsalla bağlı deyildir?

• Bayer
• Daymler-Kraysler
√ Wail-Mart-Stores
• Sumitomo
• Jeneral-Elektriks

268. Aşağıdakı TMK-dan hansı Almaniyaya məxsus deyildir?



• Bayer
• Siemens
• Xyöxst
• Basf
√ Yunilever

269. Xarici investisiya idxalının tempinə görə MDB məkanında birinji ölkə hansıdır?

• Rusiya
√ Azərbayjan
• Qazaxıstan
• Ukrayna
• Türkmənistan

270.  Producjtion Sharing  müqaviləsinin məğzi nədən ibarətdir?

√ məhsul bölgüsü üzrə razılaşma müqavilələri
• mənfəətin yenidən reinvestisiyanı nəzərdə tutur
• mənfəətin müstəqil şəkildə bölüşdürülməsini nəzərdə tutur
• məhsulun daxili bazarda satılmasını nəzərdə tutur
• mənfəətin birgə bölüşdürülməsini nəzərdə tutur

271. Məhsulun pay bölgüsü  sövdələşməsi zamanı xarici sərmayəçi mədənlərdən istifadə üçün dövlətə birdəfəlik ödəmə edirsə bu

• ƏDV-dir
• İstehsal olunmuş məhsula vergidir
√ Bonusdur
• Mənfəət məhsuluna vergidir
• Aksiz rüsumudur

272.  Məhsulun pay bölgüsü  sövdələşməsində, bu sövdələşmə üzrə görülən işlərin nəti¬cə¬sində əldə olunan bütün dağ filiz nümunələri və
əlavə məhsullara mülkiyyət hüququ aiddir

• Sərmayəçinin özünə
√ Dövlətə
• Podrat təşkilatlara
• bərabərlik prinsipi ilə dövlətə və sərmayəçiyə
• Mədənlərin sahibinə

273. Kapitalın beynəlxalq hərəkəti anlayışına aid deyildir

• Xarici partnyorlarla əməliyyatlar üzrə ödənişlər
• Kapitalın yerləşdirilməsi məqsədi ilə xarici şirkətlərin səhmlərinin əldə edilməsi
• Kapitalın yerləşdirilməsi məqsədi ilə xarici şirkətlərin istiqrazlarının əldə edilməsi
√ Yerli şirkətlərin səhm və istiqrazlarının əldə edilməsi
• 5 ildən az olmayan müddətə xarici partnyorlara borcların verilməsi

274. Ölkədən kapital ixracının əsas səbəblərinə aid deyil

• Ölkədə həddən artıq kapital yığımı
• Qəbul edən ölkədə ucuz xammalın mövcudluğu
• Qəbul edən ölkədə ucuz işçi qüvvəsinin mövcudluğu
• Qəbul edən ölkədə əlverişli investisiya iqliminin mövcudluğu
√ Pulların yuyulması

275. İri şirkətin mövcud fəaliyyət sahəsi ilə birbaşa istehsal əlaqəsi olmaya sahə¬lərə daxil olması necə adlanır

• İnhisarlaşma
√ Diversifikasiya



• Şaquli inteqrasiya
• İxtisaslaşma
• Üfqi inteqrasiya

276. Beynəlxalq elmi-texniki xidmətlərə aid olmayan xidmət növünü qeyd edin

• Avadanlıqların quraşdırılması ilə bağlı xidmətlər
• Obyektlərin tikintisinin layihələşdirməsi xidməti
• Obyektin tikintisi ilə bağlı xidmətlər
• Yeni avadanlıqlarda işləmək üçün mütəxəssislərin hazırlanması ilə bağlı xidmətlər
√ Məhsulun satışı ilə bağlı xidmətlər

277. Lisenziya və royalte ödənişləri edilən xidmətləri qeyd edin

• Telefon əlaqəsi xidməti
• Xaricdə obyektlərin tikintisi
• Reklam xidməti
• Poçt rabitəsi xidməti
√ Ticarət markasından istifadə

278. İstehsal amillərinin eynijinsli, texnikanın eyni olduğu, ideal rəqabət şə¬raitində və məhsullarin tam hərəkətli vəziyyətdə olduğu halda
beynəlxalq mübadilə ölkələr arasında istehsal amillərinin qiymətlərini tarazlaşdırır  ifadəsi aiddir

• Lyeontyev “Paradoksu”-na
• İstehsal amilləri nəzəriyyəsinə
• D. Rikardonun müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinə
• A.Smitin mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinə
√ E.Hekşer B.Olin-Samuelson teoreminə

279. Aşağıda göstərilən səbəblərdən hansı kapital ixrajını şərtləndirən səbəblərə aid edilmir?

• kapitalın “nisbi” artıqlığı
√ vətənpərvərlik hisslərinin aşağı olması
• kapitalı qəbul edən ölkədə əlverişli investisiya iqliminin olması
• kapital ixraj edən ölkədə iri korporasiyaların fəaliyyətini məhdud¬laşdıran antiinhisar qanunlarının fəaliyyəti
• xariji ölkələrdə işçi qüvvəsinin ujuzluğu

280. Kapital ixrajında biznes subyektinin əsas məqsədi nədir?

• beynəlxalq rəqabətə davamlılığın təmin edilməsi
√ mənfəətin maksimumlaşdırılması
• bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinin yayılması
• şirkətin məhsullarının xariji bazarlarda reklam etdirilməsi
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım göstərilməsi

281. Avrovalyuta bazarı nə vaxt yaranmışdır?

• dərhal II dünya müharibəsindən sonra
• SSRİ dağıldıqdan sonra
• 1930-ju illərdə
√ 1950-ci illərin sonlarında
• 1960-jı illərin sonlarında

282. Birbaşa xariji investisiya dedikdə nə başa düşülür?

• Bank köçürmələri ilə kapitalın başqa ölkəyə keçirilməsi
√ ixraj olunan kapitalın üzərində nəzarətin təmin olunması
• kapitalın texnologiya formasında ixraj edilməsi
• kapitalın pul şəklində ixraj edilməsi
• xariji ölkələrin banklarında depozit hesablarda kapitalın yerləşdirilməsi



283. Spot-bazar dedikdə nə başa düşülür?

• valyutanın nəqliyyatla çatdırılması bazarı
• ABŞ dolları və yapon ienası satılan bazar
• Aİ ölkələrinin valyuta bazarları
• Sinqapur valyuta bircası
√ valyutanın birbaşa çatdırılması bazarı

284. AİZ (azad iqtisadi zonaların) yaradılması üçün zəruri olmayan şərtləri qeyd edin

√ Beynəlxalq hava limanlarının mövcudluğu
• Beynəlxalq bazarlarla nəqliyyat və telekommunikasiya əlaqəsi
• Yüksək ixtisaslı və təhsilli işçi qüvvəsinin mövcudluğu
• İnkişaf etmiş işgüzar və sosial infrastruktur
• İşçi qüvvəsi ilə təminat

285. Milli istehsal fərqləri müxtəlif istehsal amillərlə, yəni, əmək, torpaq, kapital və həmçinin bu və ya digər əmtəələrə olan daxili tələbatla
təminatın müxtəlif səviyyəsi ilə təyin edilir

√ Lyeontyev “Paradoksu”-na aiddir
• İstehsal amilləri nəzəriyyəsinə aiddir
• H.Xaberler nəzəriyyəsinə aiddir
• E. Hekşer və B. Olinin istehsal amilləri qiymətlərinin tarazlaşma teoreminə aiddir
• Smitin mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsinə aiddir

286. M.Porterə görə rəqabət üstünlüyünün əsas mənbələrinə aid deyil:

• fəaliyyətin təşkilinin yeni üsul və metodları
• əsas rəqiblərin seçdikləri rəqabət dairəsindən fərqli sahənin seçilməsi
• qlobal rəqabət strategiyasına keçilməsi
• istehsalın yeni texnologiya və komponentlərinin tətbiqi
√ əldə edilə bilən təbii resursların mövjudluğu

287. Texnoloqiyaların ötürülməsinin mühüm forması hansıdır

√ lisenziya müqavilələri
• françayzinq müqavilələri
• forfeytinq
• faktorinq
• injinirinq müqavilələri

288. Məhsulun həyat dövrü nəzəriyyəsinin nümayəndələri hansılardır

• E.Xekşer, Q.Xaberler
√ R.Vernon, J.Kravis
• M.Porter, B.Olin
• P.Samuelson, V.Stolper
• A.Smit, D.Rikardo

289. Portfel investisiyalar nə cür həyata keçirilir

• texnologiyanın ötürülməsi yolu ilə
• ixtisaslı kadrların göndərilməsi yolu ilə
• elmi tədqiqatların nətijələri ilə mübadilə yolu ilə
√ yeni müəssisələrin tikintisini həyata keçirmək yolu ilə
• pul formasında kapitalın ötürülməsi yolu ilə

290. Kapitalın beynəlxalq hərəkətinin subyektlərinə kim aid deyil



• korporasiyalar
• kommersiya bankları
√ ölkə daxilində kənd təsərrüfatına sərmayə qoyan fermerlər
• birgə müəssisələr
• hökümət təşkilatları

291. İdxal rüsumlarının tətbiqindən kim itirir

√ idxal ölkəsinin istehlakçıları
• gömrük tarifi tətbiq edən ölkə
• ixrac ölkəsinin istehlakçıları
• ixrac ölkəsinin istehsalçıları
• idxal ölkəsinin istehsalçıları

292. R.Kouzun ideyalarından bəhrələnərək ingilis iqti¬sadçıları P.Bakli, M.Kesson və J.Makmanusun yarat¬dıqları model hansıdır

• eklektik model
• inhisarçı(unikal) üstünlüklər modeli
√ beynəlmiləl model
• texnoloji səbəblər modeli
• məhsulun həyat dövrü modeli

293. Aşağıdakılardan biri TMK-ın istehsal sferasında meyl et¬dikləri əsas sahələr sırasına daxil deyil

√ metallurgiya sənayesi
• kimya sənayesi
• elektronika sənayesi
• əczaçılıq sənayesi
• avtomobilqayırma sənayesi

294. Aşağıdakılardan biri texnoloci mübadilənin kommersiya for-malarına aid deyil

• ixtisaslı işçi qüvvəsinin hazırlanması
• injinirinq xidmətləri
√ mütəxəssislərin miqrasiyası
• idarəetmə müqavilələri
• yeni texniki texnoloci işləmələr bazasında maşın və avadanlıqların yaradılması

295. Aşağıdakılardan biri ölkənin kapital axınını tənzimlə¬mə¬sinin maliyyə metodlarından asılı deyil

• sürətli amortizasiya
• vergi güzəştləri
• subsidiyaların verilməsi
√ texniki köməkliyin göstərilməsi
• kreditlərin sığortası və təminatı

296. Aşağıdakılardan yalnız biri kooperasiya əlaqələrinin qurul¬ması zamanı istifadə olunan əsas metodlardan deyil

• podrat istehsal kooperasiyası
• müştərək istehsal
• müştərək müəssisələrin yaradılması
√ beynəlxalq istehsal-texniki kooperasiyalaşma
• müqavilə qaylasında ixtisaslaşma

297. Aşağıdakılardan biri texnoloci mübadilənin qeyri-kommer¬siya for-ma¬larına daxil deyil

√ idarəetmə müqavilələri
• sərgilərin və yarmarkaların keçirilməsi
• mütəxəssislərin miqrasiyası
• elm və texnika sahəsində əməkdaşlıq istiqamətində beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti



• elmi-texniki nəşrlər

298. Aşağıdakılardan biri valyutanın bazar məzənnəsinə təsir edən struktur amillərinə aid deyil

√ spekulyativ valyuta əməliyyatları
• ayrı-ayrı ölkələrdə faiz dərəcələrinin müxtəlifliyi
• valyuta məzənnəsinin dövlət tənzimlənməsi
• iqtisadiyyatın açıqlıq dərəcəsi
• ölkənin tədiyyə balansının vəziyyəti

299. əmtəələrin həyat silsiləsi nəzəriyyəsinə əsasən yetkinlik dövründə olan əmtəələrin istehsalı harada yerləşdirilir

• anjaq yüksək inkişaf etmiş sənaye ölkələrində
• istənilən ölkədə
• əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə
• postsosialist ölkələrində
√ əmtəənin ilk tətbiq edildiyi ölkələrdə

300. İnteqrasiya razılaşması ilə BXİ fəaliyyətində edilməsi tələb olunan dəyişiklər ölkənin ... təhlili əsasında müəyyənləşdirilir

• Lokal və tocarət xüsusiyyətlərindəki fərqliliklər
• Lokal xüsusiyyətlərindəki fərqliliklərin
• Inteqrasiya razılaşmasının effektliyindəki rolunun
• Regional inteqrasiya dərəcəsinin
√ Ticarət və investisiya həcminin

301. Aşağıdakılardan yalnız biri regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmaları ilə BXİ fəaliyyətinin tənzimlənməsinə aiddir

• Hər bir əlaqənin ölkə iqtisadiyyatına təsiri

• Ölkənin BXİ fəaliyyətində fərqliliklər - inteqrasiya razılaşması nəticəsində ölkənin investisiya mühitində baş verən dəyişikliklər və və
sənayelərin lokal üstünlüklərindən asılı olmayaraq ortaya çıxır;

• İnteqrasiya razılaşmasından sonra qısa müddətdə vahid və geniş bazarda fəaliyyət, daha kəskin rəqabət şəraitində daha effektiv resurs
bölgüsü nəticəsində BXİ fəaliyyəti xeyli genişlənir

• Ölkənin inteqtrasiyadan faydalanma dərəcəsi regional inteqrasiyanın dərəcəsi və inteqrasiya nəticəsində ölkənin BXİ fəaliyyətində baş
verən dəyişikliklərdən asılı olmayaraq dəyişir

√ Hər bir inteqrasiya razılaşmasının ölkənin investisiya fəaliyyətinə nə dərəcədə səmərəli təsir etdiyi ölkənin BXİ fəaliyyətində baş verən
dəyişikliklər və iştirakçı dövlətlərin lokal xüsusiyyətlərindəki fərqliliklərə əsaslanaraq qiymətləndirilməlidir

302. Aşağıdakılardan biri regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmaları ilə BXİ fəaliyyətinin tənzimlənməsinə aid deyildir:

• Ölkənin BXİ fəaliyyətində fərqliliklər - inteqrasiya razılaşması nəticəsində ölkənin investisiya mühitində baş verən dəyişikliklər və və
sənayelərin lokal üstünlüklərindən asılı olaraq ortaya çıxır;

√ Hər bir inteqrasiya razılaşması ölkənin BXİ fəaliyyətində baş verən dəyişikliklərə və iştirakçı dövlətlərin lokal xüsusiyyətlərindəki
fərqliliklərə əsaslanmadan ölkənin inkişafına töhfələr verir

• Ölkənin zəifləməsi ilə dəyişir

• Regional inteqrasiyanın dərəcəsi və inteqrasiya nəticəsində ölkənin BXİ fəaliyyətində baş verən dəyişikliklərdən asılı olaraq ölkənin
inteqtrasiyadan faydalanma dərəcəsi də dəyişir

• İnteqrasiya razılaşmasından sonra qısa müddətdə regiondaxili ticarət və investisiya fəaliyyəti artır; uzun müddətdə vahid və geniş
bazarda fəaliyyət, daha kəskin rəqabət və daha effektiv resurs bölgüsü nəticəsində BXİ axınları xeyli artır;

303. Dəyişənlər üzrə maliyyə və iqtisadi dəyərlər arasındakı fərqlər; gözlənilən xalis iqtisadi mənfəətin dəyəri; müsbət iqtisadi rentabelliyin
yaranma ehtimalı məsələləri investisiya layihələrinin kompleks qiymətləndirilməsinin hansı modulu çərçivəsində nəzərdən keçirilir?

• Təhlili və maliyyə modulu
√ İqtisadi Modul
• Maraqlı tərəflərin təhlili Modulu
• Maliyyə Modulu
• Texniki Modul

304. BXİ qoyuluşlarını tənzimləyən regional iqtisadi inteqrasiya razılaşmalarını aşağıdakı regional inteqrasiya formalarına əsasən
qruplaşdırın: 1) Şimal-Şimal inteqrasiyası; 2) Şimal-Cənub inteqrasiyası; və 3)Cənub-Cənub inteqrasiyası



• NAFTA;      2)CUSTA;             3)MERCOSUR
• NAFTA; 2) CUSTA; 3) MERCOSUR
√ CUSTA; 2) NAFTA; 3) MERCOSUR
• MERCOSUR; 2) NAFTA; 3) CUSTA
• CUSTA; 2) MERCOSUR; 3) NAFTA

305. Aşağıdakıların hansı Hymerin  İnhisarçı üstünlüklər  nəzəriyyəsinə aid deyildir?

• Əmtəənin yaşam dövrü nəzəriyyəsi də bu nəzəriyyə çərçivəsində baxılan nəzəriyyələrdən biridir
• Nəzəriyyənin digər adı yoxdur
√ Nəzəriyyənin digər adı “Eklektik Paradigma”dır
• Nəzəriyyə çərçivəsində fəaliyyətin üfüqi və şaquli inteqrasiyasını nəzərdə tutan bir neçə nəzəriyyəyə toxunulur
• Nəzəriyyə yerli şirkətlərlə müqayisədə xarici şirkətlərin malik olduğu üstünlükləri təhlil edir

306. Beynəlxalq investisiya qoyuluşlarını izah edən ənənəvi nəzəriyyələrə daxil deyil

• Marksist nəzəriyyəsi
√ İnhisarçı üstünlüklər nəzəriyyəsi
• Neokyens və Neoklassik
• Neoklassik nəzəriyyə
• Neokeyns nəzəriyyəsi

307. Beynəlxalq investisiya qoyuluşlarını izah edən ənənəvi nəzəriyyələrə daxildir

• Neoklassik nəzəriyyə
√ Hamısı
• Neoklassik və neokeyns nəzəriyyəsi
• Marksist nəzəriyyəsi
• Neokeyns nəzəriyyəsi

308. İnvestisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsində dövlətin funksiyaları aşağıdakılardır?

• Tənzimləyici və nəzarət
√ Hamısı
• Tənzimləyici
• Nəzrətedici
• Stimullaşdırıcı

309. Beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq edilən ən çox himayə edilən ölkə prinsipində tətbiq olunan  ölkəni himayə etmək
dedikdə nə nəzərdə tutulur?

• həmin ölkəyə inkişaf səviyyəsinə əsasən güzəştlərin tətbiqi
√ həmin ölkəyə ən güzəştli şərtlərin tətbiqi
• həmin ölkəyə ÜTT-nin HTS (Tənzimlənən Tariflər Sistemi) əsasında güzəştlərin tətbiqi
• həmin ölkəyə maksimum yardımın göstərilməsi
• Həmin ölkə ilə əlaqələrin kəsilməsi

310. Beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq edilən ən çox himayə edilən ölkə prinsipində nə nəzərdə tutulur?

√ Hər yeni investora ən çox himayə edilən investorla eyni şərtlərin tətbiqi
• Ən çox himayə edilən xarici və yerli investorlara eyni şərtlərin tətbiqi
• Hər yeni investora ən çox himayə edilən yerli investorla eyni şərtlərin tətbiqi
• Hər yeni investora ən güzəştli şərtləri tətbiq edərək onu himayə etmək
• Ən çox himayə edilən xarici şərtlərin tətbiqi

311. Beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq edilən 2 əsas prinsip (Milli rəftar və ən çox himayə edilən ölkə prinsipləri) hansı
beynəlxalq iqitisadi təşkilatın normativ sisteminə daxildir?

√ Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Avropa İttifaqı



• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Dünya Bankı Qrupu
• Beynəlxalq Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı

312. ICSID-in (İnvestisiya Mübahisələrinin Həlli üzrə Beynəlxalq Mərkəz) həll etdiyi beynəlxalq investisiya mübahisələrinin tərəfləri

√ Dövlət-xarici şirkət
• Xarici şirkət – xarici şirkət
• Dövlət – Beynəlxalq təşkilat
• Yerli şirkət- xarici şirkət
• Dövlət- Dövlət

313. Ölkənin geosiyasi mövqeyi, ölkədə mövcud siyasi rejim, ölkdəki siyasi sabitlik və s. investisiya mühitinin formalaşmasına təsir edən ...
amillərə aid edilir

√ Siyasi
• Iqtisadi
• Siyasi və iqtisadi
• qlobal
• sosial-mədəni

314. İnvestisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün hüquqi çərçivə ölkədəki ... ilə müəyyənləşdirilir

• Biznes infrastukturu
• Konstutsiya
√ İnvestisiya qanunverciliyi
• Dövlətin investisiya siyasəti
• İnvestisiya mühiti

315. ... hər hansı bir ölkədə investisiya qoyuluşları sahəsində mövcud olan vəziyyətin əlverişliliyini xarakterize edir

• Biznes infrastukturu
• İnvestisiya qanunverciliyi
• Müsbət və mənfi saldo
• Dövlətin investisiya siyasəti
√ İnvestisiya mühiti

316. İnvestisiya prosesinin ... mərhələsində kapital qoyuluşunun predmetinə ilkin yanaşma, təklifin araşdırılması və təklifə müvafiq
investisiya layihəsinin hazırlanması həyata keçirilir

√ Araşdırma
• İnvestisiya mənbəələrinin müəyyən edilməsi
• Danışıqlar və rəsmiyyət
• Təhlil
• Qərar qəbulu

317. İnvestisiya layihələrinin həyata keçirilməsi üçün şirkətlərin öz dövriyyə vəsaitindən yoxsa borc kapitalından istifadə edəcəyi qərarının
verilməsi investisiya prosesinin ... mərhələsinə təsadüf edir

√ İnvestisiya mənbəələrinin müəyyən edilməsi
• Maliyyə vəsaitlərinin formalaşdırılması
• Qərar qəbulu
• Mənfəətə keçid
• Təhlil

318. İnvestisiya layihəsinin dəyəri və həcminin hesablanması , yerli və xarici bazarların araşdırılması, istehsal olunacaq və satılacaq
məhsulun həcminin proqnozlaşdırılması investisiya prosesinin ... mərhələsinə təsadüf edir

• Maliyyə vəsaitlərinin formalaşdırılması
• Reklam fəaliyyəti
• Qərar qəbulu



√ Təhlil
• İnvestisiya mənbəələrinin müəyyən edilməs

319. Kapital qoyuluşunun predmetinə ilkin yanaşma, təklifin araşdırılması və təklifə müvafiq investisiya layihəsinin hazırlanması investisiya
prosesinin ... mərhələsinə təsadüf edir

• Danışıqlar və təhlil
• İnvestisiya mənbəələrinin müəyyən edilməsi
• Danışıqlar və rəsmiyyət
• Təhlil
√ Araşdırma

320. Hazırda dünya miqyasında mövcud olan ... əksər hissəsi məhz TMK-lar tərəfindən həyata keçirilir

√ birbaşa xarici investisiyaların
• dövriyyə fondlarına qoyulan investisiyaların
• maliyyə aktivlərinə qoyulan investisiyaların
• portfel investisiyalarının
• Kənd təsərrüfatına qoyulan investisiyalar

321. Hazırda dünya miqyasında mövcud olan birbaşa xarici investisiyaların əksər hissəsi məhz ... payına düşür

√ TMK-ların
• Dövlətlərin
• Fiziki Şəxslərin
• İnstitusional investorların
• İndividual investorların

322. ... investisiya fəaliyyətində tənzimləyici, nəzarət və stimul yaradan funksiyaları ilə bu prosesə fəal surətdə müdaxilə edir

• MIGA
• İCSID
√ Dövlət
• Xarici investorlar
• Yerli investorlar

323. Ticari mövzularındakı investisiya tədbirlərini əhatə edərək bu məsələrlə məşğul olan TRIMs ... çərçivəsində fəaliyyət göstərir.

√ Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Avropa İttifaqı
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Dünya Bankı Qrupu
• Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

324. Dövlətlər ilə digər dövlətlərin investorları arasındakı investisiya mübahisələrinin həllinə ... nəzarət edir

√ Dünya Bankı Qrupu tərkibində fəaliyyət göstərən ICSID
• Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərkibində fəaliyyət gğstərən MIGA
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı tərkibində fəaliyyət göstərən MIGA
• Dünya Bankı Qrupu tərkibində fəaliyyət göstərən MIGA
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı tərkibində fəaliyyət göstərən ICSID

325. Çoxtərəfli İnvestisiya və Qarantiya Qurumu Sözləşməsinin həyata keçirilməsinə nəzarət edən Agentlik (MIGA) hansı beynəlxalq
iqtisadi təşkilat tərkibində fəaliyyət göstərir

• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Avropa ittifaqı
√ Dünya Bankı Qrupu
• Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Birləşmiş Millətlər Təşkilatı



326. Çoxtərəfli İnvestisiya və Qarantiya Qurumu Sözləşməsinin (MİGA) məqsədi ...

• xarici investorlarla yerli investorlar arasında yaranan mübahisələri həll etməkdir
• Xarici investorlarla yerli investorlar arasında yaranan mübahisələri həll etməməkdir
√ xarici investisiyaları qeyri-kommersial risklərə qarşı qorumaqdır
• xarici investisiyaları kommersial risklərə qarşı qorumaqdır
• xarici investorlarla dövlətlər arasında yaranan mübahisələri həll etməkdir

327. Xarici investora ən çox himayə edilən ölkənin tabe olduğu rəftarın tətbiq edilməsi  beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq
edilən aşağıdakı prinsipdə nəzərdə tutulur

• Qanunvericilikdə edilən dəyişikliklərin xarici investora tətbiq olunmaması prinsipi
• Milli rəftar prinsipi
√ Ən çox himayə edilən ölkə prinsipi
• Qanunvericilikdə olan dəyişikliklərin xarici investora tətbiq olunması prinsipi
• Beynəlxalq arbitraj məhkəməsinə müraciət etmə prinsipi

328. Beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq olunan  ən çox himayə edilən ölkə prinsipi ndə ... ifadə olunur

√ Xarici investora ən çox himayə edilən ölkənin tabe olduğu rəftarın tətbiq edilməsi
• Milli qanunvericilikdə olan dəyişikliklərin xarici investora tətbiq edilməsi
• Yerli investora ən çox himayə edilən xarici investorun tabe olduğu rəftarın tətbiq edilməsi
• Milli qanunveicilikdə edilən dəyişikliklərin xarici investora tətbiq edilməməsi
• Yerli investora göstərilən rəftarın eynisinin xarici investora da göstərilməsi

329. Yerli investora göstərilən rəftarın eynisinin xarici investora da göstərilməsi  beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq edilən
aşağıdakı prinsipdə nəzərdə tutulur

√ Milli rəftar prinsipi
• Ən çox himayə edilən ölkə prinsipi
• Qanunvericilikdə dəyişiliklərin xarici investora tətbiq olunması prinsipi
• Beynəlxalq arbitraj məhkəməsinə müraciət etmə prinsipi
• Qanunvericilikdə edilən dəyişikliklərin xarici investora tətbiq olunmaması prinsipi

330. Beynəlxalq investisiya qanunvericiliyində tətbiq olunan  Milli rəftar prinsipi ndə ... ifadə olunur

√ yerli investora göstərilən rəftarın eynisinin xarici investora da göstərilməsi
• Xarici investorun ölkədən qovulması
• milli qanunveicilikdə edilən dəyişikliklərin xarici investora tətbiq edilməməsi
• dövlətin hər xarici investora ən çox himayə edilən ölkənin tabe olduğu rəftarın tətbiq etməsi
• xarici investora yerli investora göstərilən rəftardan daha güzəştli rəftarın göstərilməsi

331. Eklektik Yanaşma Paradigması (OLI Paradigması) ... tərəfindən xarici kapital nəzəriyyələrinə qazandırılmışdır

√ J. Dunning
• Hymer və J.dunning
• Keyns-Ohlin
• Hecksher-Ohlin
• Hymer

332. Marks ölkədən kapital ixracını ... ilə izah edirdi

• mənfi ticarət saldosu
• Müsbət ticarət saldosu
• ölkədəki kapital artıqlığı
√ mənfəət norması fərqi
• tədiyyə balansındakı tarazsızlıqlar



333. Beynəlxalq Valyuta Fondunun metodologiyasına görə  digər investisiyalara  aid edilən investisiyalar sonda kapital ixracının hansı
formasına aid edilir?

• birinci il ssuda kapitalına, sonrakı illərdə məhsuldar kapitala
• həm məhsuldar kapitala, həm də ssuda kapitalına
√ məhsuldar kapitala
• ssuda (maliyyə) kapitalına
• birinci il məhsuldar kapitala, sonrakı illərdə isə ssuda kapitalına

334. İnvestisiyanın qocalması  deyiləndə başa düşülür

• uzunmüddətli prespektivdə BXİ-lərdən əldə edilən gəlirlər investisiya qəbul edən ölkənin iqtisadiyyatına yenidən mərhələ-mərhələ
yatırılsın

√ uzunmüddətli prespektivdə BXİ-lər xərclərin artmasına gətirib çıxarır, ola bilər ki, gəlirlər formasında ölkədən çıxarılan resursların
həcmi yatırılan BXİ-lərin həcmini üstələsin

• uzunmüddətli prespektivdə BXİ-ləri qəbul edən ölkənin kənd təsərrüfatı sahəsinə kapitalın yatırılması və əldə edilən gəlirlərin həmin
ğlkənin iqtisadiyyatına reinvestisiya edilməsi

• uzunmüddətli prespektivdə BXİ-ləri qəbul edən ölkənin maşınqayırma sənayesinə kapitalın yatırılması
• uzunmüddətli prespektivdə BXİ-ləri qəbul edən ölkənin hasilat sənayesinə kapitalın yatırılması

335.  Ölkənin kapital resurslarının artma effekti dedikdə başa düşülür

√ birbaşa xarici investisiyaların ölkəyə axını ilə bağlı ölkədə məcmu kapital fondunun həcminin artması
• birbaşa xarici investisiyaların ölkəyə axını ilə bağlı portfel investisiyaların artması
• birbaşa xarici investisiyaların ölkəyə axını ilə bağlı ölkədə korporativləşmə prosesinin güclənməsi

• birbaşa xarici investisiyaların ölkəyə axını ilə bağlı ölkənin kiçik və orta ölçülü biznes strukturlarının iri biznes strukturları ilə
işbirliyinin genişlənməsi və inkişafı

• birbaşa xarici investisiyaların ölkəyə axını ilə bağlı yerli rezidentlərin kapital ixracına meylinin güclənməsi

336. İnvestisiya iqlimi dedikdə başa düşülür

• xarici investisiyalar üçün ölkənin cəlbediciliyini müəyyənləşdirən hüquqi amillərin məcmusu
• xarici investisiyalar üçün ölkənin cəlbediciliyini müəyyənləşdirən siyasi amillərin məcmusu
• xarici investisiyalar üçün ölkənin cəlbediciliyini müəyyənləşdirən sosial amillərin məcmusu
√ xarici investisiyalar üçün ölkənin cəlbediciliyini müəyyənləşdirən hüquqi, iqtisadi siyasi və sosial amillərin məcmus
• xarici investisiyalar üçün ölkənin cəlbediciliyini müəyyənləşdirən iqtisadi amillərin məcmusu

337. Neokeyns nəzəriyyəsinə əsasən kapital ölkələrarasında ... səbəbiylə hərəkət edir

• tədiyyə balansındakı tarazsızlıqlar
• mövcud kapital artıqlığı fərqi
√ mənfəət norması arasındakı mövcud fərq
• Mövcud kapital azliği fərqi
• faiz dərəcəsində mövcud fərq

338.
Layihə üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti sxeminin hazırlanması; iqtisadi və ictimai təhlil aparmaq üçün əsas dəyişənlərin
müəyyənləşdirilməsi; maliyyə mənbələri və xərclərinin müəyyənləşdirilməsi; hər bir maraqlı tərəfi razı salmaq üçün nələrə düzəlişlər
edilə bilər? məsələləri investisiya layihələrinin kompleks qiymətləndirilməsinin hansı modulu çərçivəsində nəzərdən keçirilir?

√ Maliyyə Modulu
• Maraqlı tərəflərin təhlili Modulu
• Texniki Modul
• İqtisadi və Texniki modul
• İqtisadi Modul

339.  İdxalı əvəz edən sahələrin inkişaf etdirilməsi siyasətinin əsas vəzifəsi aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?

• idxal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarına kvotaların qoyulması
√ yeni və yaxud zəif inkişaf etmiş sahələrin müdafiəsi
• ölkənin milli istehsalının inkişaf etdirilməsi üçün idxal olunan texnologiya və avadanlıqlara qoyulan rüsumların götürülməsi
• milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi məqsədilə idxal olunan məhsulların 50 %-dən çoxuna embarqo qoyulması
• idxal olunan sənaye məhsullarına kvotaların qoyulması



340. Derivativlər dedikdə nə başa düşülür?

√ opsionlar, forward kontraktları və svop əqdlər
• yalnız forward kontraktları
• yalnız svop əqdlər
• müddəti 1 ildən çox olan sertifikatlar və depozitlər
• yalnız opsionlar

341. Portfel investisiya formasında kapital nələrə və hansı sahələrə yatırılır?

• Bank sektoruna və qiymətli kağızlara
• yalnız qiymətli kağızlara
√ səhmlərə və qiymətli kağızlara
• yalnız səhmlərə
• istehsal sahələrinə və qiymətli kağızlara

342. Qeyri-maddi aktivlərə aid edilmir

• Şirkətin əldə etdiyi lisenziyalar
• idarəetmə təcrübəsi
• ticarət markaları (brendlər
√ reinvestisiya olunmuş gəlirlər
• nou-hoular

343. İnvestisiya layihələrinin kompleks qiymətləndirilməsinin iqtisadi modulu çərçivəsində nəzərdən keçirilən məsələlərə aid deyildir

√ maliyyə mənbələri və xərclərinin müəyyənləşdirilməsi
• dəyişənlər üzrə maliyyə və iqtisadi dəyərlər arasındakı fərqlərin müəyyənləşdirilməsi
• müsbət iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı
• gözlənilən xalis iqtisadi mənfəətin dəyəri
• gözlənilən xalis iqtisadi mənfəətin dəyəri

344. İnvestisiya layihələrinin kompleks qiymətləndirilməsinin maliyyə modulu çərçivəsində nəzərdən keçirilən məsələlərə aiddir

√ hər bir maraqlı tərəfi razı salmaq üçün nələrə düzəlişlər edilə bilər?
• gözlənilən xalis iqtisadi mənfəətin dəyəri
• dəyişənlər üzrə maliyyə və iqtisadi dəyərlər arasındakı fərqlərin müəyyənləşdirilməsi
• Gözlənilməyən xalis iqtisadi mənfəətin dəyəri
• müsbət iqtisadi rentabelliyin yaranma ehtimalı

345. İnvestisiya layihələrinin kompleks qiymətləndirilməsinin maliyyə modulu çərçivəsində nəzərdən keçirilən məsələlərə aid deyildir

√ dəyişənlər üzrə maliyyə və iqtisadi dəyərlər arasındakı fərqlərin müəyyənləşdirilməsi
• hər bir maraqlı tərəfi razı salmaq üçün nələrə düzəlişlər edilə bilər?
• pul vəsaitlərinin hərəkəti sxeminin hazırlanması
• Maraqlı tərəflərin təhlili Modulu
• maliyyə mənbələri və xərclərinin müəyyənləşdirilməsi

346. Ticarət və investisiya fəaliyyətinin liberallaşdırılması məqsədilə həyata keçirilən regional iqtisadi inteqrasiya nəticəsində
beynəlmiləlləşmədən faydalanan əsas dünya iqtisadiyyatı subyektləri

√ Trans Milli Korporasiyalar
• Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
• İqtisadi inteqrasiya birlikləri
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Dövlətlər

347. Ticarət və investisiya fəaliyyətinin liberallaşdırılması məqsədilə həyata keçirilən regional iqtisadi inteqrasiya nəticəsində



• Gömrük rüsumlarının azalması nəticəsində xarici bazara daxil olma strategiyası izləyən BXİ-lar artır
• Gömrük rüsumlarının azalması nəticəsində xarici bazara daxil oma strategiyası izləyən BXİ-lər azalır və artır
√ Gömrük rüsumlarının azalması nəticəsində xarici bazara daxil olma strategiyası izləyən BXİ-lar azalır
• Gömrük rüsumlarının artması nəticəsində xarici bazara daxil olma strategiyası izləyən BXİ-lar artır
• Gömrük rüsumlarının artması nəticəsində xarici bazara daxil olma strategiyası izləyən BXİ-lar azalır

348. Ticarət və investisiya fəaliyyətinin liberallaşdırılması məqsədilə həyata keçirilən regional iqtisadi inteqrasiya nəticəsində

√ Xarici bazara daxil olma strategiyası izləyən BXİ-lar azalır, beynəlmiləlləşmədən faydalanmağa çalışan BXİ axınları artır
• Xarici bazara daxil olma strategiyası izləyən BXİ-lar artır, beynəlmiləlləşmədən faydalanmağa çalışan BXİ axınları azalır;
• Xarici bazara daxil olma strategiyası izləyən BXİ-lar dəyişmir, beynəlmiləlləşmədən faydalanmağa çalışan BXİ axınları azalır
• Xarici bazara daxil olma strategiyası BXİ-lar dəyişmir, beynəlmiləlləşməsindən faydalanmaga çalışan BXİ axınları artır
• Xarici bazara daxil olma strategiyası izləyən BXİ-lar azalır, beynəlmiləlləşmədən faydalanmağa çalışan BXİ axınları dəyişmir;

349. Xüsusi kapitalın hərəkətləri  barədə qərarlar kimə məxsusdur?

√ Müəssisə təşkilatlarının rəhbər orqanlarına
• Fiziki şəxslərə
• Xüsusi firmalara
• Hüquqi şəxslərə
• Dövlətə

350. İnvestisiya layihələrinin iqtisadi təhlili zamanı tətbiq edilən metodologiyaya əsasən istehsalçı artıqlığı (producer surplus):

• İstehlakçı üçün maksimum və minimum iqtisadi səmərənin əldə olunduğu məbləğ arasındakı fərqi ifadə edən sahəyə bərabərdir

• İstehlakçının hər hansı kəmiyyət üçün ödəməyə razılaşdığı məbləğ və faktiki olaraq ödədiyi məbləğ arasındakı fərqi ifadə edən sahəyə
bərabərdir

√ İstehsalçının hər hansı məhsul kəmiyyətini təklif etməyə hazır olduğu məbləğlə faktiki olaraq bazarda mövcud olan məbləğ arasındakı
fərqi ifadə edən sahəyə bərabərdir

• İstehlakçının hər hansı kəmiyyət üçün ödəməyə razılaşdığı məbləğ və faktiki olaraq ödədiyi məbləğ arasındakı fərqi ifadə edən sahəyə
bərabərdir

• İstehlakçının hər hansı kəmiyyət üçün ödəməyə razılaşdığı məbləğ və faktiki olaraq ödədiyi məbləğ arasındakı fərqi ifadə edən sahəyə
bərabərdir

351. İnvestisiya layihələrinin iqtisadi təhlili zamanı tətbiq edilən metodologiyaya əsasən istehlakçı artıqlığı (consumer surplus)

√ İstehlakçının hər hansı kəmiyyət üçün ödəməyə razılaşdığı məbləğ və faktiki olaraq ödədiyi məbləğ arasındakı fərqi ifadə edən sahəyə
bərabərdir

• İstehsalçının hər hansı məhsul kəmiyyətini təklif etməyə hazır olduğu məbləğlə faktiki olaraq bazarda mövcud olan məbləğ arasındakı
fərqi ifadə edən sahəyə bərabərdir

• İstehsalçı üçün maksimum və minimum iqtisadi səmərənin əldə olunduğu məbləğ arasındakı fərqi ifadə edən sahəyə bərabərdir
• Istehaslçı üçün ümumi gəlir arasındakı fəqi ifadə edən sahəyə bərabərdir
• İstehlakçı üçün maksimum və minimum iqtisadi səmərənin əldə olunduğu məbləğ arasındakı fərqi ifadə edən sahəyə bərabərdir

352. İqtisadi təhlilin metodologiyası ... əsaslanır

√ iqtisadi rifahın hesablanmasının (istehlakçı üçün iqtisadi dəyər, istehsalçı üçün resurs xərcinin iqtisadi dəyəri və məcmu qazancın
müəyyənləşdirilməsi) fundamental konsepsiyasına

• Layihənin həyat dövrü boyunca Gəlir-Xərc əmsalının müqayisəsi fundamental konsepsiyasına
• Layihənin həyat dövrü boyunca Marjinal Gəlir – Marjinal Xərc əmsalının müqayisəsi fundamental konsepsiyasına
• XCD-nin minimumlaşdırılmasının fundamental konsepsiyasına
• XCD-nin maksimumlaşdırılmasının fundamental konsepsiyasına

353. İqtisadi cəhətdən uyğun olan layihənin qəbul olunmasındakı rasionallıq aşağıdakılardan hansında əks olunur?

√ Layihənin xalis qazancının layihə nəticəsində uduzanların itkilərini kompensasiya etməsi
• Layihənin optimal həcminin düzgün müəyyənləşdirilməsi
• Layihəyə doğru zamanlama ilə başlanılması
• Layihənin planının hazırlanması ilə
• Layihənin XCD-sinin maksimum olması

354. Layihənin xalis iqtisadi qazancı layihənin xalis iqtisadi itkisindən yüksəkdirsə ...



√ investisiya layihəsi iqtisadi cəhətdən uyğun hesab olunur
• investisiya layihəsinin iqtisadi səmərəsi aşağıdır
• investisiya layihəsinin rasionallığı aşağıdır
• investisiya layihəsinin rasionallığı yuxarıdır
• investisiya layihəsi iqtisadi cəhətdən uyğun hesab olunmur

355. İnvestisiya layihəsi nə zaman iqtisadi cəhətdən uyğun hesab olunur?

√ Layihənin xalis iqtisadi qazancı layihənin xalis iqtisadi itkisindən yüksəkdirsə
• Layihənin XCD-si maksimum olduqda
• Layihə iqtisadi cəhətdən optimal həcmdə həyata keçirildikdə
• Layihə minimal həcmdə həyata keçirildikdə
• Layihənin xalis iqtisadi itkisi layihənin xalis iqtisadi qazancından yüksəkdirsə

356. Layihənin mali və iqtisadi dəyərləri arasında fərq olmaması ...

√ Ölkədə layihə nəticəsində layihə iştirakçılarından başqa heç kimin bir qazancı və ya itkisinin olmaması deməkdir
• Ölkədə məcmu qazancın məcmu itkini kompensasiya etməsi deməkdir
• Ölkədə iqtisadi rasionallıq olduğunu deməkdir
• Ölkədə irrasionallıq olduğu deməkdir
• Ölkədə məcmu iqtisadi səmərənin yüksək olması deməkdir

357. İqtisadi rifahın hesablanmasının (istehlakçı üçün iqtisadi dəyər, istehsalçı üçün resurs xərcinin iqtisadi dəyəri və məcmu qazancın
müəyyənləşdirilməsi) fundamental konsepsiyası kompleks qiymətləndirmənin hansı mərhələsindəki təhlildə tətbiq olunur?

√ İnvestisiya layihələrinin iqtisadi təhlili
• İnvestisiya layihələrinin maraqlı tərəflərin təhlili
• İnvestisiya layihələrinin risk təhlili
• Investisiya layihələrinin siyasi təhlili
• İnvestisiya layihələrinin maliyyə təhlili

358. Ölkədə layihə nəticəsində layihə iştirakçılarından başqa heç kimin bir qazancı və ya itkisi yoxdursa

√ layihənin mali və iqtisadi dəyərləri arasında fərq olmayacaqdır
• layihənin iqtisadi dəyəri mali dəyərindən yüksək olacaqdır
• layihənin mali və iqtisadi dəyərləri arasında fərq olacaqdır
• layihənin maliyyə dəyəri yüksə və iqtisadi dəyəri aşağı olacaq
• layihənin mali dəyəri iqtisadi dəyərindən yüksək olacaqdır

359. Birdəfəlik gəlir əldə etməklə layihəyə o ildəki dəyəri (SV- scrap value) ilə son verilməsi layihənin ilkin olaraq nəzərdə tutulduğu
dövrədək işləməyindən daha səmərəli ola bilər. Bu qərar nə zaman verilə bilər?

√ Layihənin müəyyən ildə gəlirinin 0 olması zamanı
• Layihənin müəyyən ildə marjinal XCD-sinin mənfi olması
• Layihənin müəyyən ildə XCD-sinin müsbət olmaması
• Layihənin müəyyən ildə gəlirinin artması zamanı
• Layihənin müəyyən ildə XCD-sinin mənfi olması

360. İnvestisiya layihəsinin maliyyə təhlili zamanı investisiya qoyuluşu ...; investisiya layihəsinin iqtisadi təhlili zamanı isə investisiya
qoyuluşu, ... qiymətləndirilir

√ layihənin maraqlı tərəflərinin rifahı aspektindən; bütövlükdə ölkənin iqtisadi rifahı aspektindən
• layihənin iqtisadi səmərəsi aspektindən; pul hərəkəti hesabatı aspektindən
• distributiv təhhlil aspektindən; layihənin iqtisadi səmərəsi aspektindən
• layihənin sosial səmərəsi aspektindən; hesabat aspektindən
• bütövlükdə ölkənin iqtisadi rifahı aspektindən; layihənin maraqlı tərəflərinin rifahı aspektindən

361. İnvestisiya layihəsinin ... təhlili zamanı investisiya qoyuluşu, layihənin maraqlı tərəflərinin rifahı aspektindən; investisiya layihəsinin ...
təhlili zamanı isə investisiya qoyuluşu, bütövlükdə ölkənin iqtisadi rifahı aspektindən qiymətləndirilir



√ maliyyə; iqtisadi
• texniki modul çərçivəsində; tələb modulu çərçivəsində
• tələb modulu çərçivəsində; texniki modul çərçivəsində
• texniki modul və maliyyə
• iqtisadi; maliyyə

362. Müxtəlif müddətlərə nəzərdə tutulmuş qarşılıqlı asılı olmayan investisiya layihələrinin eyni dövr ərzində müqayisə olunması üçün ...

√ Bu layihələrin eyni dövr ərzində yaradacaqları dəyər əsasında müqayisə imkanı təmin olunmalıdır
• Layihənin miqyası artırıldıqca marjinal xərc və marjinal gəlir dəyərləri müqayisə olunmalıdır
• Layihənin optimal həcmi müəyyənləşdirilməlidir
• Layihənin müəyyən ildə minimal həcmi müəyyənləşdirilir
• Hər iki layihənin bütün həyat dövrü üçün XCD-ləri müqayisə olunmalıdır

363. Layihələrin düzgün zamanlamasının müəyyənləşdirilməsi ... əsasında aparılır

• layihənin həyat dövrü ərzində illər üzrə daxili rentabellik norması əmsallarının dəyərlərinin müqayisəsini təklif edən funksiya
√ cari xərc, cari gəlir və gələcək gəlir, kapitalın alternativ xərc dəyərlərinin müqayisəsini təklif edən funksiya
• marjinal XCD dəyərlərinin müqayisəsini təklif edən funksiya
• layihənin həyat dövrü ərzində illər üzrə XCD dəyərlərinin müqayisəsini təklif edən funksiya
• layihənin müəyyən ildə gəlirinin 0 olması zamanı

364. Tezləşdirilən və ya gecikdirilən investisiya layihəsinin XCD-si doğru zamanlama ilə reallaşan investisiya layihəsinin XCD-si ilə
müqayisədə ...olacaqdır

√ Daha aşağı
• Maksimum
• Minimum
• Makimum və minimum
• Daha yüksək

365. Aşağıdakılardan biri kapitalın hərəkətini xarakterizə etmir

• birbaşa investisiyalar
• borc kapitalının orta və uzun müddətli beynəlxalq kreditləri
• iqtisadi kömək
• portfel investisiyaları
√ injinirinq xidmətləri

366. Aşağıdakılardan biri kapitalın beynəlxalq hərəkətini səbəbləndirən amillərdən deyil

√ dünya təsərrüfatının müxtəlif həlqələrində kapitala olan tələblə onun təklifinin üst-üstə düşməməsi
• kapital ixrac edilən ölkədə daha ucuz xammal və işçi qüvvəsinin mövcudluğu
• kapital qəbul edən ölkədə daha aşağı ekoloci standartların olması
• rüsumların orta səviyyəsinin 40% və daha çox olması
• yerli əmtəə bazarlarının mənimsənilməsi imkanının yaranması

367. İnvestisiya layihələrinin iqtisadi təhlili zamanı iqtisadi gəlir və xərclərin hesablanması üçün ilkin informasiya ... əldə olunur

√ Bazardakı istehsalçı və istehlakçıların qəralarının müşahidəsindən
• Layihənin daxili rentabellik normasının kapitalın alternativ gəlirləri ilə müqayisəsindən
• Layihənin ilkin texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsindən
• Layihənin hesabatından
• Marjinal xalis cari dəyərlərin müqayisəsindən

368. Bazardakı istehsalçı və istehlakçıların qəralarının müşahidəsi investisiya layihələrinin ... ilkin informasiya təklif edir.

√ iqtisadi təhlili zamanı iqtisadi gəlir və xərclərin hesablanması üçün
• maraqlı tərəflərin təhlili zamanı distributiv təhlil üçün
• risk təhlili zamanı



• hesabat zamanı
• maliyyə təhlili zamanı maliyyə cəhətdən gəlir və xərclərin hesablanması üçün

369. Məhsulun həyat dövrü nəzəriyyəsinin nümayəndələri hansılardır

• E.Xekşer, Q.Xaberler
√ R.Vernon, J.Kravis
• M.Porter, B.Olin
• P.Samuelson, V.Stolper
• A.Smit, D.Rikardo

370. Aşağıdakılardan yalnız biri dünya təsərrüfatı nəzərriyələ¬rinə aid deyil

• kapitalın qaçışı nəzərriyəsi
• mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsi
• miqyas effekti nəzəriyyəsi
• müqayisəli üstünlüklər nəzərriyyəsi
√ postsənaye cəmiyyəti nəzərriyələri

371. Portfel investisiyalar nə cür həyata keçirilir

• texnologiyanın ötürülməsi yolu ilə
• ixtisaslı kadrların göndərilməsi yolu ilə
• elmi tədqiqatların nəticələri ilə mübadilə yolu ilə
√ yeni müəssisələrin tikintisini həyata keçirmək yolu ilə
• pul formasında kapitalın ötürülməsi yolu ilə

372. Kapitalın beynəlxalq hərəkətinin subyektlərinə kim aid deyil

• korporasiyalar
• kommersiya bankları
√ ölkə daxilində kənd təsərrüfatına sərmayə qoyan fermerlər
• birgə müəssisələr
• hökümət təşkilatları

373. İdxal rüsumlarının tətbiqindən kim itirir

√ idxal ölkəsinin istehlakçıları
• gömrük tarifi tətbiq edən ölkə
• ixrac ölkəsinin istehlakçıları
• ixrac ölkəsinin istehsalçıları
• idxal ölkəsinin istehsalçıları

374. Dünya ticarətinin əmtəə strukturunda hansı sahə üzrə ticarətin həcmi daha sürətlə artır

• hasiledici sənaye sahəsi
√ emaledici sənaye sahəsi
• yüngül sənaye sahəsi
• ovçuluq və balıqçılıq sahəsi
• kənd təsərrüfatı sahəsi

375. əmtəələrin həyat silsiləsi nəzəriyyəsinə əsasən yetkinlik dövründə olan əmtəələrin istehsalı harada yerləşdirilir

• ancaq yüksək inkişaf etmiş sənaye ölkələrində
• istənilən ölkədə
• əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə
• postsosialist ölkələrində
√ əmtəənin ilk tətbiq edildiyi ölkələrdə

376. Müasir dövrdə valyuta kursu



• Avroya əsaslanır
• dollara əsaslanır
√ valyuta paritetinə əsaslanır
• sikkə paritetinə əsaslanır
• qızıl paritetə əsaslanır

377.  Müxtəlif risklərin sığortalanması üzrə xidmətlər kompleksı necə adlanır

• maliyyə xidmətləri
√ sığorta xidmətləri
• bank xidmətləri
• konsaltinq xidmətləri
• marketinq xidmətləri

378. Azad iqtisadi zona dedikdə əsasən nə başa düşülür

• gömrük tarifləri tətbiq olunmayan ərazi
• rüsümsuz anbar zonası
• rüsumsuz ticarət zonası
√ xüsusi statusu olan, gömrük rüsumlarından və vergilərdən tam və ya qismən azad olan ayrıca götürülmüş ərazi
• müəyyən ölkənin muxtar ərazisi

379. Xarici investisiyaların tənzimlənməsinin əsas üsulu hansıdır

√ ikitərəfli sazışlər
• milli və beynəlxalq hüquq
• qlobal hüquq
• dövlət
• çoxtərəfli sazişlər

380. Borc kapitalı anlayışına aid deyil

• faktorinq
• uzunmüddətli kreditlər
√ satılan əmtəə və xidmətlərə görə ödənişlər
• ortamüddətli kreditlər
• qısamüddətli kreditlər

381. Balanslaşdırılmış investisya portfeli dedikdə başa düşülür

• iki korporasiya arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən investisiya portfellərinin bərabərləşdirilməsi

√ ayrı-ayrı investisya pbyektlərindən ibarət olaraq gəlirlərini,risklərini və linkvidliyini balanslaşdırılması ilə səciyyələnən investisiya
portfeli

• istehsala və satışa qoyulan kapitalın balanslaşdırılması ilə səciyyələnən investisiya portfeli
• birbaşa xarici investisiyalarla portfel investisiyaların nisbətini nəzərə alaraq formalaşdırılan investisiya portfeli
• iki dövlət arasında əldə edilmiş szişə əsasən investisiya portfellərinin bərabərləşdirilməsi

382. Qiymətli kağızlar portfeli dedikdə başa düşülür

√ qiymətli kağızlar saxlanılan portfel(çanta
• yalnız portfel investisiyalardan ibarət olan investisiya portfeli
• yalnız bir iqtisadi sahədə fəaliyyət göstərən korporasiyaların səhmlərinin alınaraq investisiya portfelinin formalaşdırılması
• yalnız dövlət istiqrazlarından ibarət olan investisiya portfeli
• əldə edilmiş qiymətli kağızlardan ibarət investisiya portfeli

383. Beynəlxlq investisiya qoyuluşu dedikdə başa düşülür

• kapitalın bir qitədən başqa qitəyə keçərək mənfəətli sahələrdə yerləşdirilməsi
• regional iqtisadi integrasiya blokuna daxil olan ölkələr arasında investisiya əmtəələrinin qarşılıqlı hərəkəti prosses



√ iki regional iqtisadi integrasiya bloku arasında investisiya əmtəələrinin qarşılıqlı hərəkəti prossesi
• kapitalın sərhəddləri keçərək digər ölkələrin iqtisadiyyatına qoyuluşu prosesi,beynəlxalq investisiya əmtəələrinin alqı-satqısı
• iki və yaxud bir neçə ölkə arasındakı müqaviləyə əsasən investisiyaların qarşılıqlı hərəkəti prossesi

384. İnvestisiyanın likvidliyi dedikdə başa düşülür

√ qısa zaman kəsiyi ərzində investisiya qoyulmuş obyektin dəyərinin çox az itgi ilə reallaşdırılması qabiliyyəti
• investisiya qoyulmuş obyektin digər sahibkarlıq obyektləri ilə mübadilə edilməsi qabiliyyəti
• investisiya qoyulmuş obyektin xarici banklarda girov qoyularaq kredit götürmə qabiliyyəti
• investisiya qoyulmuş obyektin idxal edilmiş əmtəələrə mübadilə edilməsi qabiliyyəti
• investisiya qoyulmuş obyektin banka girov kimi qoyularaq kredit götürmə qabiliyyəti

385. Qiymətli kağızların kursu dedikdə başa düşülür

• Qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirtmək üçün həmin qiymətli kağızların 1 il ərzindəki orta bazar qiyməti
• Qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirtmək üçün onların 1 ay ərzindəki orta bazar qiyməti
• Qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirtmək üçün onların 1 həftə ərzindəki orta bazar qiyməti
• Qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirtmək üçün onların gün ərzindəki orta bazar qiyməti
√ Qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirtmək üçün onların müəyyən zaman anındakı bazar qiyməti

386. Səhmlərin nəzarət paketi dedikdə başa düşülür

• korporasiyanın buraxdığı bütün səhmlərinin miqdarı
√ investora müəsisənin fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirmək hüququnu verən səhmlərin miqdarı
• investorun müəsisənin fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirmək hüququnu verən rəsmi sənədlər toplusu
• korporasiyanın digər korporasiyaların işinə nəzarət etmək hüququ verən rəsmi sənədlər toplusu
• korporasiyanın buraxdığı yalnız imtiyazlı səhmlərin miqdarı

387. Fond bazarının kapitallaşması hansı göstərici ilə müəyyənləşdirilir?

√ dövriyyədə olan qiymətli kağızların məcmu bazar dəyəri göstəricisi ilə
• dövriyyədə olan dövlət imtiyazlarının məcmu bazar dəyəri göstəricisi ilə
• dövriyyədə olan xarici korporasiyaların səhmlərinin məcmu bazar dəyəri göstəricisi ilə
• dövriyyədə olan qiymətli kağızların orta nominal dəyəri göstəricisi ilə
• dövriyyədə olan imtiyazlı səhmlərin məcmu bazar dəyəri göstəricisi ilə

388. 2012-ci ildə Azərbaycana qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. Doll

√ 6,9
• 23,5
• 7,8
• 11,5
• 10,4

389. 2012-ci ildə ÇXR-na qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:

√ 465
• 1464
• 1793
• 4768
• 1025

390. 2012-ci ildə Rusiyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:

√ 4874
• 1793
• 4768
• 1025
• 1464



391. 2012-ci ildə Yaponiyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:

√ 1025
• 1793
• 4768
• 2841
• 1464

392. 2012-ci ildə İsveçrəyə qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:

√ 1063
• 1793
• 4768
• 2841
• 1464

393. 2012-ci ildə Almaniyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:

√ 1464
• 4768
• 1063
• 2841
• 1793

394. 2012-ci ildə Böyük Britaniyaya qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:

√ 1793
• 1464
• 1063
• 2841
• 4768

395. 2012-ci ildə ABŞ qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri, mlrd. doll.:

√ 4768
• 1464
• 1063
• 2841
• 1793

396. Avropa İttifaqında kapitalın sərbəst hərəkəti prinsipi hansı müqavilədə təsbit edilmişdir?

√ Roma müqaviləsində
• Paris müqaviləsində
• Amstrdam müqaviləsində
• Brüssel müqaviləsində
• London müqaviləsində

397. Aşağıda göstərilənlərdən hansı bölmə ikitərəfli investisiya razılaşmalarında olmur?

• razılaşmanın predmeti və onun fəaliyyət müddəti
• investisiya qəbul edən ölkənin investisiyanı qəbul etmə şərtləri
• investora münasibətdə investisiya rejimi şərtləri
• investor tərəfindən kapitalın və gəlirlərin ölkə xaricinə köçürülməsi şərtləri

√ razılaşmanın fəaliyyət müddəti ərzində investor tərəfindən investisiyanı qəbul edən ölkənin dövlət büdcəsinə köçürüləcək vergilərin
həcmi

398. Korporativ biznesin  Çebal  adlandırılan modeli hansı ölkəyə aid edilir?

• Yaponiya



√ Cənubi Koreya
• Çin
• Malayziya
• Sinqapur

399. Aşağıda göstərilənlərdən hansı investisiya rejimləri növünə aid deyil?

• daha əlverişli şəraitin yaradılması rejimi
• milli rejim
• ədalətli və bərabərhüquqlu rejim
• şəffaflıq rejimi
√ qarşılıqlı faydalılıq prinsipinə əsaslanan rejim

400. BXİ nöqteyi nəzərindən ölkənin investisiya cəlbediciliyi nəzəriyyəsinin əsasında hansı konsepsiya dayanır?

• nisbi üstünlüklər konsepsiyası
• internalizasiya nəzəriyyəsi
√ OLİ konsepsiyası
• Leontyev paradoksu
• durna qabarı” konsepsiyası

401. İqtisadi strategiyaya uyğun gəlməyən iqtisadi inkişafda mühüm rol oynamayan sahələr üzrə düşünülməmiş investisiyaların tətbiqi .........
səbəb olacaqdır?

• Təhsilin inkişafına
• Kənd təsərrüfatının inkişafına
• Büdcənin azalmasına
• Iqtisadiyyatın zəifləməsinə
√ Vəsaitlərin dagıdılmasına

402. Kənd təsərrüfatı sferasının investisiyanın azalması həmin sahəyə xidmət göstərən .............. ayrı-ayrı sahələrinə də mənfi təsir
göstərəcəkdir?

• əhalinin
√ hasil və emalın
• bankların
• ölkələrin
• investorların

403. Kənd təsərrufatı sahəsinə investisiyalar azalarsa onda onlarin.....asagi düsəcəkdir?

√ Məcmu gəlirləri
• Investisiyaları
• Innovasiyaları
• Istehlakı
• Yaşayış vəziyyətləri

404. əgər kənd təsərrüfatı sahəsinə investisiyalar azalarsa, onda bu sferada məşğul olanlar arasında.....artacaq?

• Işçilər
• Maliyyə
• Investisiya
• Innovasiya
√ Işsizlik

405. .............milli iqtisadiyyatın inkişafına uzunmüddətli perspektiv dövr ərzində təsir etməklə eyni zamanda həm əhalinin məşğulluq
səviyyəsinə, həm də gəlirlərin əldə olunması səviyyəsinə birbaşa təsir göstərir?

√ Investisiyalar
• Maliyyə



• Istehsal
• Istehlak
• Innovasiyalar

406. Milli iqtisadiyyatın formalaşmasında mühüm struktur yardan funksiyalar hasnılardır?

• Innovasiyalar
• Texnologiyalar
• Istehsal
• Istehlak
√ Daxili və xarici investisiyalar

407. Texnologiya neçə mənbədən təmin edilir?

• 5
• 9
√ 3
• 6
• 4

408. Texnologiya istehsalı nə ilə bağlı bir prosesdir?

√ Tədqiqat və informasiya
• Investisiya
• Maliyyə
• Ticarət
• Innovasiya

409. İnvestisiya layihələrinin hazırlanmasının əsas məqsədi nədir?

• Təhsili inkişaf etdirmək
• Kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək
• əhaliyə yardım etmək
• iqtisadiyyatı zəiflətmək
√ Xidmət istehsalını həyata keçirmək, səhmdarlara və ölkə iqtisadiyyatına gəlir gətirmək

410. İ nvestisiya tətbiq olunması formasından asılı olmayaraq ..... imkan yaradir?

• Ticarətin inkişafına
• Müəssisənin inkişafına
• Istehsalın güclənməsinə
• Satışın artmasına
√ Cəmiyyətin real kapitalının arıtılmasına

411. İstehsal vasitələrinin istehsalı və yığımı prosesi ....... əks etdirir?

√ Investisiya qoyuluşunu
• Budcə yığılmasını
• Inkişafı
• Istehlakı
• Innovasiyanı

412. ...... investisiyalar kapitalın hər hansı iqtisadi sahəyə və ya müəssisəyə qoyuluşudur?

• Maliyyə
• Daxili
√ Real
• Portfel
• Xarici



413. ....... investisiyaları səhmlərə, istiqrazlara və başqa qiymətli kağızlara kapital qoyuluşudur?

• Real
√ Maliyyə
• Daxili
• Xarici
• Portfel

414. Sənayeyə, kənd təsərrüfatına, tikintiyə, təhsilə və s. sahələrə kapital  qoyuluşu kimi tətbiq edilirsə o,.......investisiya formasını almış
olur.?

• Maliyyə
• Innivasiya
• Istehsal
• Istehsal
√ Real

415. İnvestisiya resursları əgər qiymətli kağızların alınmasına yönəldilirsə, o, ........ resursu formasını alır?

• Innovasiya
√ Maliyyə
• Xarici
• Istehlak
• Müəssisə

416. Yığıma və istehlaka ayrılan resursların makroiqtisadi tənzimsizliyi yalnız ..............azalmasına aparıb çıxarır?

• Ticarətin
√ əhalinin yaşayiş səviyyəsinin
• istehsalın
• istehlakın
• Büdcənin

417. ............... ümumi milli məhsulda əhalinin istehlakına yönəldilən son məhsulun miqdarı arasında kəskin uyğunsuzluq vardır?

• Özbəkistanın
• Monqolustanın
• Gürcüstanın
• Hindistanın
√ Azərbaycanın

418. Bazar iqtisadiyyatlı olkələrdə yığıma yönəldilən son məhsulun payı neçə faizdir?

• 50-55%
• 20-27%
• 60-65%
√ 30-35%
• 40-45%

419. Bazar iqtisadiyyatlı ökələrdə ümumi milli məhsulda əhalinin istehlakına yönəldilən son məhsulun payı neçə faizdir?

• 25-30%
√ 60-65%
• 70-75%
• 80-85%
• 40-50%

420. ....... son nəticələri nə qədər çox artırsa, əhalinin istehlakının təmin edilməsi imkanları bir o qədər geniş olur?

• Istehlakın



• Inkişafın
• Innovasiyanın
• investisiyanın
√ Istehsalın

421. .............. başlıca olaraq texnikadan səmərəli istifadə əsasında artır?

• Istehsal
√ əmək məhsuldarlığı
• büdcə
• investisiya
• Istehlak

422. əmək məhsuldarlığının artımı, yalnız canlı əməyə qənaət hesabına deyil, eyni zamanda.................... da arta bilir?

• Istehsal hesabına
• Maliyyə hesabına
√ Texnika ilə silahlanmanın keyfiyyət artımı hesabına
• Xariciinvestorlar hesabına
• istehlak hesabına

423. ............ oğurlanmış malın satılışı, yaxud oğurlanmış məbləğin nəğd yaxud nəğd olmayan pula çevrilməsi, onun xərclənməsidir?

• Gizlətmə
• Oğurluq
• Istehsal
• Istehlak
√ Realizasiya

424. ...........nəğd pulun, əmlak və investorların, informasiya və digər aktivlərin mənimsənilməsidir?

• Istehlak
• Istehsal
√ Oğurluq
• Realizasiya
• Gizlətmə

425. Hazırkı dövrdə sahibkarlıqda baş verən dələduzluğu şərti olaraq .... mərhələyə bölmək olar:?

• 4
√ 3
• 5
• 9
• 7

426. İqtisadi cinayətkarlıq hazırkı dövrdə təkcə iqtisadi yox, həm də .......... stabilliyə real təhlükə yaradır?

• Mədəni
• Ictimai
√ Həm siyasi, həm də sosial
• Sosial
• Siyasi

427. .................. maliyyə kredit sferasında, anrar və sənaye sektorlarında, nəqliyyat və rabitədə, xarici iqtisadi fəaliyyətdə, ticarət və məişət
xidmətində də daha geniş yayılıb?

√ Mütəşəkkil cinayətkarlıq
• Portfel investisiya
• Innovasiya
• Texnologiyalar



• Investisiya qoyuluşu

428. Müasir dövrdə ............. iqtisadi əsasının təməli artıq mülkiyyət və maliyyə münasibətlərində də qoyulmaqdadır?

• Inkişafın
• Tənəzzülün
• Istehsalın
• Istehlakın
√ Cinayətkarlığın

429. ............ şəxslər üçün bəzi xidmətlərin, məsələn kommersiya sirrinin qorunmasına dövlət ümumiyyətlə təminat verməyə borclu deyil?

• Işləyən
• Fiziki
√ Hüquqi
• Işsiz
• Həm fiziki, həm də işsiz

430. Təhlükəsizliyin və müəyyən xidmətlərin dövlətin etdiyindən daha yüksək dərəcədə təmin olunması üçün ...... lazımdır.?

• investisiya qoyuluşu etmək
• ticarətdən geri çəkilmək
√ əlavə xərc ödəmək
• banka müraciət etmək
• əlavə xərc ödəmək

431. Hər bir dövlət öz vətəndaşlarına onların mülkiyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində ..... zəmanət yaradır?

• Maksimum
√ Minimum
• 80%
• 65%
• 50%

432. Bazar iqtisadiyyatına keçid sahibkarlıq fəaliyyətinin yüksək ........ sferasına doğru hərəkətini şərtləndirir.?

• Rəqabət
• Inkişaf
• Istehsal
• Istehlak
√ Risk

433. əhalinin əmanətlərinin investisiyaya cəlb olunması prosesinin təşkilində ..............xüsusi rol oynayırlar?

• Nazirliklər
• Innovasiyalar
• Xarici ölkələr
• Mərkəzi bank
√ Kommersiya bankları

434. Ölkə iqtisadiyyatında yaranmış ........... sabitlik investisiya mühitinin normal fəaliyyət göstərməsinə şərait yaratmışdır?

• Mədəni
• Mikro-iqtisadi
√ Makro-iqtisadi
• Sosial
• Siyasi

435. İnvestisiyaların daxili və xarici maliyyələşmə mənbələrindən asılı olmayaraq o .......... tərəfindən tənzimlənməlidir?



• konstutsiya
• Xarici ölkə
√ Dövlət
• Bank
• əhali

436. ................ bazarı daima çevik və hərəkətdə olmalıdır?

• Maşın bazarı
• Geyim
• Innovasiya
• Kənd təsrərrüfatı məhsulları
√ Investisiya

437. Birbaşa investisiyalar ......... müddətə iqtisadi maraq əldə etmək məqsədilə həyata keçirilir.?

• Həm qısa həm orta
• Uzun qısa və orta
• Orta
√ Uzun
• Qısa

438. Dövlət investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsində ......... mexanizmlərdən daha fəal istifadə etməlidir?

• Mədəni
• Ictimai
√ Iqtisadi
• Sosial
• Siyasi

439. Potensial fondlar dedikdə ....... fondlar nəzərdə tutulur?

• Qısamüddətli
• Maliyyə
√ Uzunmüddətli
• Ortamüddətli
• Istehsal

440. İnvestisiya qərarının alınmasına təsir edən əsas amillərdan biri müəssisənin ...........

√ məqsədləridir
• informasiyalarıdır
• funksiyalarıdır
• fəaliyyətidir
• xarakteristikalarıdır

441. .............. o vaxt baş verir ki, istehsal prosesi planlaşdırıldığından yavaş gedir.?

√ vaxt itkisi
• investisiya
• Istehsal
• əmək itkisi
• maddi itki

442. .............dedikdə, qabaqcadan nəzərdə tutulmayan əlavə xərclər, yaxud məhsul, əmlak, avadanlıq, enerji və sairənin bilavasitə itkisi
nəzərdə tutulur.?

• Istehsal
• innovasiya



• əmək itkisi
√ Maddi itki
• Investisiya

443. Hər bir biznesmen ...... etməyi öyrənməlidir.

• Istehsal
• Reklam
• Ticarət
• Istehlak
√ Risk

444. Bütün biznesmenlər onu da bilir ki, hər bir risk .....xarakterə malik olur?

• Beşli
• Altılı
• Uçlü
√ Ikili
• Dördlü

445. Kommersiya sirrinin oğurlanmasının neçə %-i telefon danışıqları vasitəsilə baş verir?

√ 5-10%
• 25-30%
• 30-40%
• 50-60%
• 15-20%

446. Kommersiya sirrinin müdafiəsi planı neçə mərhələdən ibarətdir?

√ 2
• 5
• 6
• 3
• 4

447. .......dövlət və müvafiq dövlət orqanları tərəfindən qorunmalıdır?

• Kommersiya sirri
• Investisiya qoyuluşu
• Istehlak
• Istehsal
√ Dövlət sirri

448. Qərbdə təhlükəsizlik xidmətinə müəssisənin təmiz gəlirindən ........%-dək ayrılır?

• 50%
• 60%
√ 20%
• 25%
• 35%

449. Kommersiya sirrinin oğurluğunun neçə %-i işçilərin satın alınmasl vasitəsilə baş verir?

• 40-60%
• 75-85%
√ 30-50%
• 45-50%
• 60-70%



450. ............... yanaşma istənilən kommersiya strukturunun təhlükəsizliyinin təminində yüksək nəticələr əldə etməsinə səbəb ola bilər.?

• Siyasi
• Kollektiv
• Ictimai
√ Kompleks
• Iqtisadi

451. İnnovasiya fəaliyyəti dedikdə nə nəzərdə tutulur?

√ Qısa müddətli elmi tərəqqi şəraiti, iqtisadiyyatda baş verə biləck dəyişikliklər
• İnvestisiya qoyuluşlarının və bütün proseslərin məcmusu
• Qeyri-elmi proqnozların həyata keçirilməsi
• Kənd təsərrüfatı və aqrar sənayedə baş verə biləcək dəyişikliklər
• Ölkədə fundamental tədqiqat işlərinin maliyyəsi

452. İnvestisiya qoyuluşlarinda hansı obyektlər və subyektlər iştirak edə bilər?

√ Müəssisələr və şirkətlər
• Qeyri-dövlət təşkilatları
• Dövlət təşkilatları
• Xarici şirkətlər
• Təşkilatlar və fiziki şəxslər

453. İnvestisiya siyasətinin ən mühüm vəzifəsi hansıdır?

√ Mövcud ehtiyatlardan səmərəli istifadə etməklə vəsaitin ETT-nin sürətləndirilməsini təmin edən sahələrin xeyrinə yenidən
bölüşdürülməsi

• İstehsalın təkmilləşməsi
• İqtisadi tarazılığın aradan qaldırılması
• İstehlakın təkmilləşməsi
• İqtdisadi strukturunun təkmilləşməsində əhəmiiyyətli keyfiyyət dəyişikliklərinin keçirilməsi

454. Dövlət investisiya tənzimlənməsində hansı mexanizmdən istifadə etməlidir?

• Sosial mexanizmdən
• Mədəni mexanizmdən
√ İqtisadi mexanizmdən
• Həm iqtisadi həm də siyasi
• Siyasi mexanizmdən

455. İnvestisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinə necə yanaşmaq lazımdır?

• Fərdi yanaşmaq
• Kollektiv yanaşmaq
• İqtisadi yanaşmaq
• Sosial yanaşmaq
√ Kompleks yanaşmaq

456. Risk və qeyri-müəyyənlik nə ilə bağlıdır?

• İstifadə mərkəzlərinin müəyyənləşməsi ilə
• İstehlak sahələrinin müəyyənləşməsi ilə
• Şirkətlərin inkişafı ilə
√ Gələcəyin qeyri-müəyyən və riskin səviyyəsi və onun güc mərkəzlərinin müəyyənləşməsi ilə bağlıdır
• İstehsal sahələrinin müəyyənləşməsi ilə

457. Rəsmi kapital nə deməkdir?

√ Hökumətin və ya hökumətlər arası təşkilatlrın qərarlarına əasasən xaricə köçürülən və ölkəyə qəbul edilən büdcə vəsaitləri



• Əhalinin vəsaitləri
• Huquqi şəxslərin vəsaitləri
• Xarici şirkətlərin vəsaitləri
• Şirkətlərin vəsaitləri

458. Proformanın hazırlanmasında məqsəd nədir?

• Müəssisənin tənəzzülunu gostərmək
• Alıcıların sayını göstərmək
√ Müəssisənin gələcəkdə reallaşacaq gəlirini göstərməkdir
• İstehlak etdiyi məhsulun həcmini göstərmək
• İstehsal etdiyi məhsul həcmini göstərmək

459. Proforma nədir?

• İnvestisiyadan gələn dəqiq gəlir cədvəlidir
• İstehsal edilmiş məhsulun həcminin cədvəlidir
• İstehlak edilmiş məhsul həcminin cədvəlidir
• Xarici şirkətlərin hesabat cədvəlidir
√ İnvestisiyadan gələn təxmini gəlirlərin cədvəlidir

460. Neçənci ildə Azərbaycanda ilk neft hasilatına başlanmışdır?

• 1995
√ 1997
• 1998
• 1999
• 1996

461. Azərbaycanda ilk xarici kapital olan Nobel qardaşları neçənci ildə gəliblər?

• 1875
• 1877
• 1878
√ 1879
• 1876

462. Necen cii ildən etibarən dövlət zəmanətləri üzrə xərclər  Dövlət borcuna xidmət edilməsi  bölməsində öz əksini tapmışdır?

• 1996
• 1994
√ 1997
• 1998
• 1995

463. Maliyyə nəzəriyyəsinə görə ........... anlayışı real və maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi kimi başa düşülür?

• Innovasiya
√ Investisiya
• istehsal
• istehlak
• Kapital

464. ...............xarici valyuta ile odənlir?

• Investisiya
• Kreditlər
• Satış
• Innovasiya
√ Kompensasiya



465. Rekvizisiya haqqında qərarı Azərbaycan Respublikasının......qəbul edir?

√ Nazirlər kabineti
• Ali soveti
• Ali məhkəməsi
• Konstutsiya məhkəməsi
• Prezdenti

466. Milliləşdirmə haqqında qərarı Azərbaycan Respublikasının ......qəbul edir?

• Ali məhkəməsi
• Nazirlər kabineti
• Prezidenti
• Konstutsiya məhkəməsi
√ Ali soveti

467. İstifadə xarakterinə görə kapitalın formaları hansılardır?

√ Sahibkar və ssuda
• Xüsusi və ümumi
• Daxili və ssuda
• Xarici və sahibkar
• Daxili və xarici

468. İstifadə xarakterinə görə kapital neçə formada olur?

• 4
√ 2
• 1
• 5
• 3

469. 2006cı ildə Azərbaycan investisiya cəlbediciliyinə görə neçənci yerdə olub?

• 5ci
• 3cü
• 2ci
√ 1ci
• 4cü

470. 2007ci ildə Azərbaycan Respublikasında nə qədər xarici və müştərək müəssisə qeydiyyata alınıb?

• 1160
• 1162
√ 1163
• 1164
• 1161

471. Azərbaycan iqtisadiyyatına 2006cı ildə neçə mlnşmanat yönəlmişdir?

• 9800
√ 9829
• 9831
• 9835
• 9824

472. 1995-2007ci illərdə adambasına düşən ÜDM neçə dəfə artıb?

• 12.2



• 9.2
• 10.2
√ 11.2
• 8.2

473. 1995-2007-ci illərdə ÜDM-nin həcmi neçə dəfə artıb?

• 13.6
• 14.6
• 15.6
• 16.6
√ 12.6

474. ..............-ci illərdə respublika iqtisadiyyatına investisiyaların artırılması ümumi daxili məhsulun (ÜDM) həcmini artırmışdır.?

• 1992-2005
• 1997-2008
• 1998-2003
• 1993-2010
√ 1995-2007

475. Xarici investisiya qoyuluşunun formaları hansılardır?

• Daxili və xarici
• Xüsusi və ümumi
• Sahibkar və xüsusi
• Daxili və ümumi
√ Sahibkar və borc

476. Xarici investisiya qoyuluşunun neçə forması var?

• 5
• 6
• 4
√ 2
• 8

477. BMT-nin məlumatlarına görə 90-cı illərin ortalarında nə qədər TMK fəaliyyət göstərirdi?

• 55000
√ 44508
• 44300
• 44201
• 44600

478. Birbaşa investisiyalar haqqında ilk statistik məlumatlar neçənci ildə dərc olunmağa başlayıb?

• 1980
√ 1970
• 1965
• 1977
• 1995

479. ............. investisiyaların köməyi ilə investorlar xaricdə müəssisələr yaradırlar?

• Portfel
• Daxili
• Xarici
• Xarici və daxili
√ Birbaşa



480. Azərbaycan investisiya cəlb olunması məqsədi ilə hansı siyasət həyata keçirilir?

√ Açıq qapı
• Innovasiya
• Maliyyə
• Istehsal
• Bağlı qapı

481. Vençur maliyyələşdirmədə neçə variant üstünlük təşkil edir?

• 1
• 3
• 4
• 5
√ 2

482. Qoyulma müddətinə görə kapitalın hasnı formaları var?

√ Orta və uzun müddətli
• Qısa və orta müddətli
• Qısa müddətli
• Orta müddətli
• Qısa və uzun müddətli

483. ........... faiz əldə etmək məqsədilə  borca verilən vəsaitlərdir?

• Xüsusi kapitalı
• Sahinkar kapitalı
• Xarici kapitalı
• Daxili kapitalı
√ Ssuda kapitalı

484. Kapitalın beynəlxalq hərəkərində portfel investisiyalar neçə faiz təşkil edir?

• 36%
• 86%
• 76%
√ 66%
• 56%

485. Kapitalın beynəlxalq hərəkətində birbaşa investisiyalar neçə faiz təşkil edir?

• 35%
• 45%
• 55%
• 65%
√ 25%

486. Portfel investisiyaların neçə faizi İEÖ-lərin payına düşür?

• 65%
• 85%
• 95%
√ 97%
• 78%

487. Birbaşa investisiyaların neçə faizi İEÖ-lərin payına düşür?

• 80%



• 60%
√ 90%
• 55%
• 70%

488. İnvestisiyaların həcminin əksər hissəsi hansı ölkələrin payına düşür?

• İEOÖ-lərin
• Afrika ölkələrinin
• Asiya ölkələrinin
• Avropa ölkələrinin
√ İEÖ-lərin

489. Neçənci ildən portfel investisiyaların həcmi artmağa başlayıb?

• 2001
• 1995
• 1996
• 1998
√ 1990

490. əsaslı vəsait qoyuluşu prosesi hansi müddəti əhatə edir?

• Hərəkətin və xərcin həyata keçirilməsi vaxtından onun qaytarilmasına qədər
• İstehsal və sosial sahələrə elmi texniki tərəqinin inkişafının 0-dan maksimum səviyyəsinə çatmasına qədər
• İlkin qoyulan investisiyadan alınan gəlirin investisiyalara çatmasına qədər
√ Şirkətin iflasına qədər olan müddəti
• Layihələrdən və tikinti məntəqələrindən başlıca obyektin istismara verilməsi

491. Real investisiyalar hansılardır?

√
Öz istehsalının səmərəliyinin yuksəldilməsinə, istifadənin genişlənməsinə, şəxsi və xüsusi istifadənin yaradılmasına, yeni
texnologiyanın tətbiqinə, dövlət sifarişini və digər sifarişçinin sifarişinin yerinə yetirilməsi məqsədilə qeyri-şəxsi istehsala qoyulan
investisiyalardır

• Pul gəlirləri, məqsədli bank vəsaitləri, paylar digər iqymətli kağızlar, digər əmlak və Biləvasitə maddi obyektə qoyulan investisiyadır
• İnvestisiya fondu və maliyyə vasitəçisinin movcudluğu ilə xarakterizə olunan investisiyaya deyilir
• Xarici qiymətli kağıza qoyulan kapitaldır
• Əsaslı vəsait qoyuluşlarıdır

492. Dövlətin investisiya siyasətinin əsas məqsədi nədir?

√ Elmi texniki nailiyyətlərin hesabına əsas fondların yeniləşdirilməsi vəistehsalın yenidəm keçirilməsidir
• İnvestorlar üçün daha yaxşı şəraitin qurulması
• Əhali üçün daha yaxşı şəraitin qurulması
• Dövlət büdcəsinin artırılması
• Dövlətə gələn xarici investorların artırılması

493. Respublikamıza investisiya axıb gəlməsinin başlıca səbəbi hansıdır?

√ İnvestorların bu əməliyyatlardan lazımi mənfəəti əldə etməsi
• İEOÖ-olduğuna görə
• Həm bizim , həm də investorların xeyir qazanması
• İEÖ-olduğuna görə
• Respublikanın bu əməliyyatlardan lazımi mənfəəti əldə etməsi

494. Hansı obyektlərə investisiya qoyuluşu qadağandır?

• Turizm
• Elm
√ Ekoloji, sanitariya və gigiyena



• Texnologiya
• Təsərrüfat

495. Ölkədə investisiya qoyuluşları üçün əsas hansı obyektləri seçmək olar?

√ Bütün istehsal və sosial sahələr
• Sanitariya
• Gigiyena
• Sanitariya və ekoloji
• Ekolji

496. Səmərəli investisiya siyasətinin həyata keçirilməsində nə əsas rol oynayır?

• Formalar
• Bölmələr
• Vasitələr
√ Obyekt və subyektlər
• Növlər

497. Xarici investisiyalarin cəlb olunmasında əsas tələbat nəyədir?

• Şirkətlərin inkişafına
• Təsərrüfatın inkişafına
• Texnika və texnologiyanın inkişafına
• Əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına
√ Dövlətin siyasi sabitliyinin olmasına

498. İnvestisiyaların həcminin əksər hissəsi hansı ölkələrəin payına düşür?

• Avropa ölkələrinin payına
• İEOÖ-lərin payına
• Asiya ölkələrinin payına
• Amerika ölkələrinin payına
√ İEÖ-lərin payına

499. İnvestorlar kimlər hesab edilir?

• Ölkələr
• Şirkətlər
• TMK-LAR
• İstehsalın yaxşılaşdırılmasına çalışan obyektlər

√ İnvestisiya obyektlərinə cəlb edilən maliyyə, maddi və intelektual  sərvətlərin istifadə olunmasına yönəlməsi üçün müvafiq qərar qəbul
edən və həmin qərarlara tam əməl edilməsini təmin edən subyektlərə deyilir

500. Cəmiyyətdə investisiya qoyuluşlarının obyektləri nə ilə müəyyən edilir?

√ İctimai iqtisadi sosial vəzifələrdən asılı olaraq müəyyən edlilir
• Siyasi vəzifələrədən asılı olaraq müəyyən edilir
• İnvestorlar kimlər hesab edilir?
• İqtisadi vəzifələrdən asılı olaraq müəyyən edilir
• Sosial vəzifələrdən asılı olaraq müəyyən edilir
• İctimai vəzifələrdən asılı olaraq müəyyən edilir


