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1. Nə üçün sərbəst pul kütləsi  investisiya hesab edilmir.

√ Ona görə ki, infilyasiya  nəticəsində nəğd pul kütləsi heç bir gəlir gətirməyi təmin edə bilmədən dəyərini itirə bilər.
• Bu beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin təzahüründən asılı olan bir məsələdir.
• Bu investorların özlərindən asılı olan bir məsələdir.
• Elə dövlətlər var ki, sərbəst pul kütləsini investisiya hesab edirlər
• Sərbəst pul kütləsi investisiya hesab edilir.

2. Makro səviyyədə iqtisadi inkişafın təmin olunması baxımından  investisiya
       necə rol oynayır?

• Heç bir rol oynamır
√ Ikili rol oynayır
• geosiyasi və siyasi rol oynayır
• Hüquqi  rol oynayır
• Iqtisadi rol oynayır

3. əsas fondların artımı nəyə gətirib çıxarır?

•  Infilyasiyaya şərait yaradır.
• Ölkələr arası iqtisadi münasibətləri tənzimləyir.
•  Investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsini təmin edir.
• Defilyasiya şəraiti yaradır.
√ Ölkənin uzun müddətli iqtisadi inkişafını təmin edir

4. İnvestisiya xərcləri iqtisadiyyatda

√ Kapital artımını təmin edən və məhsul bolluğu yaradan xərclərdir.
• Kapital artımını təmin edən və iqtisadi münasibətləri tənzimləyən amildir.
• Kapital artımını təmin edən və işsizliyin qarşısını alan amildir.
• Kapital artımını təmin etsədə  infilyasiyanın geniş yayılmasına təkan verən amildir.
• Kapital artımını təmin edən və infilyasiyanın qarşısını alan xərclərdir.

5. İnvestorlar kimlərdir?

• Beynəlxalq  iqtisadi münasibətlə məşğul olanlar investorlar adlanır.
• Iqtisadi nəzəriyyə ilə məşğul olanlar investorlar adlanır.
• Şəxsi təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olanlar investorlar adlanır.
• Bank fəaliyyəti ilə məşğul olanlar investorlar adlanır.
√ İnvestisiya fəaliyyətində müvafiq fəaliyyəti reallaşdıran subyektlər   Investorlar adlandırılır.

6. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri kimi kimlər çıxış edir.

• Ancaq dövlət orqanları çıxış edir.
√ İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri kimi həm dövlət, həm də qeyri-dövlət   orqanları çıxış edir
• Ancaq  mülki şəxslər  çıxış edir.
• Fiziki və hüquqi şəxslər çıxış edir.
• Ancaq  qeyri-dövlət orqanları çıxış edir.

7. Ölkədə investisiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq marağı nədən irəli gəlir?

√ İlk növbədə investisiya fəaliyyətinə olan tələbatdan irəli gəlir.
• İstənilən vaxt fəaliyyətlə məşğul olmaq olar.
• Prezidentin xüsusi göstərişləri ilə yaranır.
• Bunun üçün heç bir marağa ehtiyyac yoxdur.
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin göstərişi ilə.

8. İnvestisiya prosesində əsas  iştirakçı kimlər hesab olunur?



√ əsas iştirakçılar dövlət,şirkət və ayrı-ayrı şəxslərdir.
• Ancaq dövlətdir.
• Hüquqi və fiziki şəxslərdir.
• əsas iştirakçılar ayrı-ayrı şəxslərdir.
• Ancaq şirkətdir.

9. İnvestisiya prosesi nədir?

• Kapital qoyuluşlarının öz büdcə və digər  fondlar hesabına maliyyələşdirilməsi.
• Kapital qoyuluşlarının dinamikasına görə şirkətin investisiya fəaliyyəti ilə bağlı prosesə qoyulması
√ Investorların investisiya qoyuluşu və onun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bütün hərəkətlərin məcmusudur.
• Şirkətlərin investisiya prosesində daha aktiv rol oynamasıdır.
• Istehsal xərclərinin səviyyəsi və həcmi.

10. Yaranan səbəblərinə görə innovasiyalar neçə yerə ayrılır?

√ 2
• 7
• 4
• 6
• 3

11. İnvestisiya mühiti dedikdə nə başa düşülür ?

√ Hər hansı bir ölkədə investisiya qoyuluşları sahəsində mövcud olan vəziyyətin nə dərəcədə əlverişli olmasını xarakterizə edir.
• Belə bir anlayış yoxdur.
• Iqtisadi sabitlik nəzərdə tutulur
• Siyasi sabitlik nəzərdə tutulur.
• Müharibə şəraitində olan ölkələr nəzərdə tutulur.

12. İnvestisiya mühitinin təşəküllü xeyli dərəcədə nədən asılıdır?

√ Investisiya mühitinin təşəkülü xeyli dərəcədə özəl strukturun fəallığından,xüsusi çəkisindən,əlaqələrinin intensivliyindən,kiçik və orta
sahibkarlığın inkişaf səviyyəsindən asılıdır.

• Dövlətlər arası münasibətlərin inkişaf tempindən asılıdır.
• əlverişli geosiyasi və coğrafi mövqeyindən yüksək ixtisaslı kadr potensialından,ölkə əhalisinin digər ölkələrə axınından
• Fiziki və hüquqi şəxslərin şəxsi səlahiyyətindən asılıdır..
• “orta sinfin” xüsusi çəkisindən asılıdır.

13. investisiyaya  tələbat

• Infilyasiyanın qarşısını almaq istiqamətində formalaşır.
• Qızıla olan tələbatı aradan qaldırmaq istiqamətində formalaşır.
• Ancaq köhnəlmiş kapitalı təzələmək istiqamətində formalaşır.
√ həm köhnəlmiş kapitalı təzələmək,həm də  real kapitalı artırmaq istiqamətində formalaşır.
• Ancaq real kapitalı artırmaq istiqamətində formalaşır.

14. İnvestisiya qoyuluşlarına həlledici əhəmiyyət verən nəzəriyyə hansıdır?

•  Osvald Şpinqlerin iqtisadi təkamül nəzəriyyəsi
• iqtisadi mənfəətlərin qorunması üçün dövlət mexanizminin      tənzimlənməsi nəzəriyyəsi
√  Məşhur ingilis iqtisadçısı C.M.Keynsin iqtisadiyyatı tənzimləmək üçün irəli  sürdüyü nəzəriyyə.
•  Məşhur alman sosioloqu Mars Veberin Sosial iqtisadiyyatı tənzimləmək  üçün irəli sürdüyü  nəzəriyyə
•  C.M.Keynson irəli sürdüyü dövlət kapital qoyuluşlarını artırmaq üçün Irəli sürdüyü iqtisadi artım nəzəriyyəsi

15. İnvestisiya qoyuluşları nəyə xidmət edir

• dövlətlər arası iqtisadi münasibətləri tənzimləyir.
• ayrı-ayrı qurumların iqtisadi maraqlarının qorunmasına.



• fiziki və hüquqi şəxslərin iqtisadi maraqlarının qorunmasına.
• bankların mənafelərinin qorunmasına xidmət edir.
√ dövləti maraqların reallaşdırılmasına.

16. İnvestisiya  siyasəti neçə yerə bölünür?

• 5
• 6
• 4
• 3
√ 2

17. İnvestisiya latın sözü ( investio ) olub, mənası nədi?

√ kapital qoymaq, pul vermək;
• yardım etmək, kömək etmək
• gəlir gətirmək, qazanc əldə etmək
• kapital qoymaq, investisiya kapital qoymaq;
• geyindirmək, örtmək;

18. İngiliscə investisiya terminin ( invest ) bir çox mənaları vardır ki, bunlar hansılardı?

√ örtmək;
• pul vermək;
• geyindirmək;
• yardım etmək
• kapital qoymaq;

19. Qiymətli  kağızların və digər aktivlərin  alınmasını hansı investisiya tipinə aiddir?

• Normal investisiyalar;
√ Maliyyə investisiyalarına
• Portfel  investisiyalar
• Real investisiya;
• Rial investisiyalar;

20. İnvestisiya fəaliyyəti nədir?

• vətəndaşların həyata keçirdiyi pul qoyuluşlarıdır
• uzunmüddətli elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinə yatırılan pul qoyuluşlarıdır;
• kommersiya fəaliyyətləri üçün xarici vətəndaşlar tərəfindən yatırılan investisiyalardır;
• dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları tərəfindən müəssisələrə investisiya qoyuluşlarıdır;
√ investisiya fəaliyyəti investorların investisiya qoyuluşu və onun həyat keçirilməsi ilə əlaqədar bütün hərəkətlərin məcmusudur;

21. İdarəetmə tipinə görə investisiya siyasəti neçə yerə ayrılır?

• 1
• 3
• 5
• 6
√ 2

22. Yenilik səviyyəsinə görə innovasiyalar neçə növ olur.

• 4
• 7
• 6
• 5
√ 3



23. Tətbiq xarakterinə görə innovasiyalar neçə yerə ayrılır?

• 5
• 3
√ 4
• 2
• 6

24. Real investisiya neçə yerə ayrılır:

• 5
• 4
√ 2
• 7
• 3

25. İnvestisiya fəaliyyətinin subyekti kimi kimlər çıxış edə bilər:

• investorlar
• banklar
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• ölkə vətəndaşları
• podratçılar

26. İnvestisiya sferası neçə sahəni əhatə edir:

• 5
• 7
• 6
• 3
√ 4

27. Investor investisiya fəaliyyətində hansı statusda cıxış edə bilər?

• əmanətci
• kreditor
√ əmanətçi, kreditor, alıcı
• alıcı
• hec biri
• əmanətci

28. İnvestisiya mühitini şərtləndirən başlıca amil

√ Investisiyaya tələbat.
• Infilyasiyanın səviyyəsi.
• Qızıla olan tələbatın artması.
• Sərbəst pul kütləsinin bolluğu.
• Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkişafı.

29. Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin aşağıdakı növü yoxdur?

• özəl
√  şəxsi
• birgə
• xarici
• dövlət

30. Investisiya fəaliyyəti nəyi əks etdirir?

• investisiyanın strukturunun müəyyənləşdirilməsini



√ investorun investisiya qoyuluşu ilə bağlı bütün hərəkətini
• reinvestisiyanı
•  investisiya müsabiqəsində iştirakı
• investisiya resurslarının formalaşdırılmasını]

31. Kapital qoyuluşları hansı istiqamətdə reallaşdırılan investisiyaları əhatə edir?

• elmi-tədqiqatların aparılması istiqamətində
• kadrların yenidən hazırlanması istiqamətində
• əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində
• bütün istiqamətlərdə
√ əsas fondların yaradılması və təkrar istehsalı istiqamətində

32. İnvestisiya – kapitalın yaranması və gələcəkdə gözlənilən istehlakın genişləndirilməsi naminə,hazırda gəlirin cari isthlaka
xərclənməsindən imtina etmək deməkdir . Hansı iqtisadçının fikridir?

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

33. İnvestisiya – firma tərəfindən kapital ehtiyatını artırılmasına avadanlığın alınmasına, bina və qurğuların tikilməsinə sərf olunan vəsaitdir
hansı iqtisadçının fikridir?

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

34. İnvestisiya fəaliyyətinin subyekti kimi kimlər çıxış edə bilər:

• xarici ölkə vətəndaşları
• investisiya kompaniyaları
• sifarişçilər
• podratçılar
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar

35. İqtisadi xarakterinə görə investisiyalar neçə fərqlənir?

√ birbaşa, dolayı, portfel
• maliyyə, dolayı, birbaşa
• portfel maliyyə, intellektual
• real, birbaşa, dolayı.
• real, maliyyə, intellektual

36. İnvestisiya fəaliyyəti deyərkən nə başa düşülür?

• konversiya
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• elmi tədqiqatlar
• sosial proseslər
• idarəetmə

37. Yeniliyin tətbiqi nəticəsində rəqabətüstünlüyünü təmin edən hansı innovasiyalara aiddir

• reaktiv
√ strateji
• sosial strukturun yaranması



• yanlış
• bazis

38. Strateji innovasiyanı tətbiq etdiyi rəqiblərinə çatmaq məqsədilə həyata keçirilən innovasiyalar hansılardır?

√  reaktiv
• yeni əmtəə və xidmət
• yanlış
• yeni texnologiyalar.
•  bazis

39.  Səmərə vermədən və ya mənfi effekt verən köhnəlməş texnika və texnoloqiyanın yaxşılaşdırılmasına  yönəldilən investisiyalar hansı
inovasiya növünə aiddir?

• bazis innovasiyalar
• yaxşılaşdırılan innovasiyalar
√ yanlış innovasiyalar
• səmərə verməyən innovasiyalar
• təkmilləşdirilən innovasiya

40. Dövlətin kapital qoyuluşu səviyyəsi az, xüsusi kapital qoyuluşları səviyyəsi çox olan siyasəti hansı investisiya siyasətidir?

• idarəetmə
• mərkəzləşdirilmiş
• formalaşdırılmış
√ qeyri formalaşdırılmış
• liberal

41.  Birbaşa və inzibati üsuldan istifadə olunan investisiya siyasəti hansıdır?

• qeyri-formallaşdrılmış
• hüquqi bazası
√ mərkəzləşdirilmiş
• liberal
• formallaşdırılmamış

42. İnvestisiya dedikdə nə başa düşülür?

• məqsədli bank əmanətləri
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• intellektual sərvətlər
• qiymətli kağızlar
• əsaslı pul vəsaiti

43. Tipindən asılı olaraq investisiyalar necə fərqlənir:

√ real, maliyyə, intellektual
• qiymətli kağızlar, dolayı
• investisiya fondları, investisiya qoyuluşu
• birbaşa, dolayı
• portfel, birbaşa

44. Bina, avadanlıq, qurğular, əşya ehtiyatlarına qoyulan vəsaitə hansı investisiyalar nəzərdə tutulur:

√ real
• birbaşa
• portfel
• intellektual
• maliyyə



45.  Qiymətli kağızlar, məqsədli bank qoyuluşları,depozitlərə hansı investisiyalar nəzərdə tutulur:

• birbaşa
• dolayı
• portfel
√ maliyyə
• real

46. Cəmiyyətin yaradıcı potensialına, intellektual mülkiyyətə, müəllif, ixtira və potent hüququna yönələn investisiya adlanır?

• real
• portfel
• maliyyə
• dolayı
√ intellektual

47.  İstehsal, kommersiya, idarəetmə və sosial potensialın səmərəliliyini artan elmi tədqiqatların və təcrübə konstruktif işlərin nəticələrinin
praktiki tətbiqi hansı fəaliyyət növünə aiddir?

• subyektlərin mülkiyyəti
• mülkiyyət hüquqi
• maliyyə kapitalın dövrdə
√ innovasiya
• əsaslı tikinti

48. Yeni nəsil texnika və texnoloqiyaların yayılması və təkmilləşdirilməsi, istehsal olunan malların və göstərilən xidmətlərin
yaxşılaşdırılmasına yönəldilən investisiyalar hansı innovasiya növünə aiddir.

• səmərə vermədən innovasiya
• yanlış innovasiya
• yanlış və bazis innovasiya
√ yaxşılaşdırılan, təkmilləşdirilən
• yeni texnikanın tədbiqinə yönəldilən

49. Yeni nəsil material, avadanlıq, prinsincə yeni texniki və texnologiyaların yaranmasına yönələn innovasiyalar hansı innovasiya növünə
aiddir?

• səmərə verməyən innovasiyalar
• təkmilləşdirilən innovasiya
• yanlış innovasiya
• yaxşılaşdırılan innovasiyalar
√ bazis innovasilar

50. İnvestisiya prosesinin əsas parametrlərinin tənzimləyən tamamlanmış hüquqi bazası olan siyasət hansıdır?

• qeyri-formalaşdırılmış
• idarə etmə
√ formalaşdırılmış
• təkmilləşdirilmiş
• liberal

51. İnvestisiya qoyuluşları konkret olaraq hansı formada əks olunur

• Ümumiyyətlə ,investisiya qoyuluşları ilk növbədə maliyyə mənbəyindən asılı olaraq əks olunur.

√        Ümumiyyətlə ,investisiya qoyuluşları onu reallaşdıran subyektdən, yaxud da maliyyələşmə mənbəyindən asılı olmayaraq, kankret
layihələr formasında əks olunur.

• Ümumiyyətlə ,investisiya qoyuluşları onu reallaşdıran subyektdən asılı olaraq əks olunur.
• İnvestisiya qoyuluşları konkret olaraq heç bir formada əks olunmur.

• Ümumiyyətlə ,investisiya qoyuluşları onu reallaşdıran subyektdən, yaxud da maliyyələşmə mənbəyindən asılı olaraq, konkret layihə
formasında əks olunmur.



52. Birbaşa investisiya qoyuluşlarından əldə ediləcək gəlir nədən asılıdır

• Bütün cavablar doğrudur.
• Özəı sektorun müəyyən etdiyi məhdudiyyətlərdən
• Yerli və xarici investorların müəyyən etdiyi məhdudiyyətlərdən
• Xarici investorların müəyyən etdiyi məhdudiyyətlərdən
√ Dövriyyədən və dövlətlərin müəyyən etdiyi məhdudiyyətlərdən.

53. Portfel investisiyasında gəlir nədən asılıdır.

√ Porfel investisiyalarında gəlir əvvəlcədən reallaşır.
• Portfel investisiyasında gəlir dövlət başçısından asılıdır.
• Bütün cavablar doğrudur
• Portfel investisiyasında gəlir fiziki şəxslərdən asılıdır.
• Portfel investisiyasında gəlir hüquqi şəxslərdən asılıdır.

54. Investisiya fəaliyyətinin dayandırılmasına kimlər xitam verə bilər?

√ investorlar və səlahiyyətli dövlət orqanları
• yalnız investorlar
• yalnız səlahiyyətli dövlət orqanları
• səfirliklər
• beynəlxalq təşkilatların yerli nümayəndələri

55. İnnovasiyalı inkişaf modeli iqtisadiyyatın hansı növünə aiddir:

√ postindustrial iqtisadiyyat
• kapitalist iqtisadiyyatı
• sosial yönümlü iqtisadiyyat
• bazar iqtisadiyyatı
• davamlı iqtisadiyyat

56. İnnovasiyalı inkişaf tipləri hansı səviyyədə olur?

•  makro, mezo
• lokal, makro
√ makro, mikro
• mezo, mikro
• lokal, mezo

57. İnvestisiyalar müxtəlif kriteriyalara görə neçə formada olur?

• 3
• 5
√ 4
• 7
• 10

58. əsas kapitala istiqamətləndirilməsinə görə investisiyalar neçə cür olur?

• 5
• 2
• 6
√ 3
• 7

59. Portfel investisiyaları fiziki şəxslər qoya bilərlərmi.

• Bütün cavablar doğrudur.
√ Bilərlər.



• Bilməzlər.
• Ancaq hüquqi şəxslər tərəfindən qoyula bilər.
• Ancaq  İqtisadi İnkişaf naziri qoya bilər.

60. Birbaşa investisiyalar əsasən kimlər tərəfindən qoyulur

• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən qoyulur.
• Nazirlər kabineti tərəfindən qoyulur.
• Vergilər Nazirliyi tərəfindən qoyulur
• Əsas etibarı ilə fiziki şəxslər tərəfindən qoyulur.
√ Əsas etibarı ilə Transmilli şirkət tərəfindən qoyulur.

61. İnvestisiya siyasətini neçə yerə bölmək olar.

√ Iki yerə, daxili investisiya siyasəti və xarici investisiya siyasətinə
• Investisiya siyasəti vahiddir.
• Üç yerə,daxili,zarici,yerli,investisiya siyasətinə
• Ancaq daxili investisiya siyasəti mövcuddur
• Ancaq xarici investisiya siyasəti mövcuddur

62. Portfel investisiyaların seçilməsi nəzəriyyəsini kim işləyib hazırlayıb.

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

63. Maliyyə kapitalı formasında çıxış edən  investisiyalar nəyi xarakterizə edir

• Onlar pul və əmtəə nişanlarını xarakterizə edir.
• Onlar beynəlxalq valyutanı xarakterizə edir.
• Onlar dövlətlərin öz milli pullarını xarakterizə edir.
√  Onlar qiymətli kağızlar və kreditlər formasında təzahir edən maliyyə vəsaitini xarakterizə edir.
• Onlar beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsas ünsürlərini xarakterizə edir.

64. Real kapital formasında investisiya hara yönəldilir.

• Real kapital formasında investisiya iqtisadi sektorların fəaliyyətinin yenilənməsinə      yönəldilir.
√ Real kapital formasında investisiya birbaşa təkrar istehsala,əsas fontların yaradılmasına və ya yenilənməsinə yönəldilir.
• Real kapital formasında investisiya qeyri istehsal sahələrinin yenilənməsinə yönəldilir.
• Real kapital formasında investisiya bankların iqtisadi  fəaliyyətinin yenilənməsinə yönəldilir.
• Real kapital formasında investisiya beynəlxalq  iqtisadi münasibətlərin yenilənməsinə yönəldilir.

65. Büdcə kəsirinin baş verməməsi üçün dövlət əsasən nə etməlidir?

• qanunları dəyişdirməlidir
• subsidiyalarla sahibkarlara yardım etməlidir
√ dövlət bütün pul sistemlərinə nəzarəti gücləndirməlidir
• bazara pul buraxmalıdır
• dövlət kəsirinin məbləğini müəyyən etməlidir

66. Müəssisənin maliyyə ehtiyatlarının ilkin mənbəyini nə təşkil edir?

• bank hesabı
• investisiya fondları
• kapital
• büdcə sisteminin bir hissəsi
√ müəssisənin Nizamnamə fondu



67. İntellektual (qeyri-maddi) aktivlər qrupu nədi?

• Bu qrupa portfel aktivlər qrupu da deyilir. Qrupa maliyyə vəsaitlərinin  bütün  növləri: pul vəsaitləri, məqsədli bank əmanətləri,
kreditlər,  paylar, səhmlər, hissə sənədləri və s. aid edilir;

√ Bu qrupa  ixtiralar, nou-xau və  patentlər, marketinq və menecment təcrübəsi, müxtəlif növ istehsal təyinatlı texnologiyalar və digər
intellektual dəyərlər başa düşülür;

• Bu qrupa çox  vaxt real aktivlər qrupu da deyilir və buraya əsasən  avadanlıq,  yarımfabrikatlar, binalar, qurğular və s. digər daşınan və
daşınmaz sərvətlər aid edilir;

• Bu qrupa müxtəlif növ istehsal təyinatlı texnologiyalar və digər  intellektual dəyərlər başa düşülür;
• Bu qrupa pul vəsaitləri, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər, hissə sənədləri aid edilir;

68. Maliyyə aktivlər qrupu nədi?

• Bu qrupa pul vəsaitləri, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər, hissə sənədləri aid edilir;
• Bu qrupa müxtəlif növ istehsal təyinatlı texnologiyalar və digər  intellektual dəyərlər başa düşülür;

√ Bu qrupa portfel aktivlər qrupu da deyilir. Qrupa maliyyə vəsaitlərinin  bütün  növləri: pul vəsaitləri, məqsədli bank əmanətləri,
kreditlər,  paylar, səhmlər, hissə sənədləri və s. aid edilir;

• Bu qrupa çox  vaxt real aktivlər qrupu da deyilir və buraya əsasən  avadanlıq,  yarımfabrikatlar, binalar, qurğular və s. digər daşınan və
daşınmaz sərvətlər aid edilir;

• Bu qrupa  ixtiralar, nou-xau və  patentlər, marketinq və menecment təcrübəsi, müxtəlif növ istehsal təyinatlı texnologiyalar və digər
intellektual dəyərlər başa düşülür;

69. Fiziki- maddi aktivlər qrupu nədi?

• Bu qrupa müxtəlif növ istehsal təyinatlı texnologiyalar və digər  intellektual dəyərlər başa düşülür;
• Bu qrupa pul vəsaitləri, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər, hissə sənədləri aid edilir;

√ Bu qrupa portfel aktivlər qrupu da deyilir. Qrupa maliyyə vəsaitlərinin  bütün  növləri: pul vəsaitləri, məqsədli bank əmanətləri,
kreditlər,  paylar, səhmlər, hissə sənədləri və s. aid edilir;

• Bu qrupa çox  vaxt real aktivlər qrupu da deyilir və buraya əsasən  avadanlıq,  yarımfabrikatlar, binalar, qurğular və s. digər daşınan və
daşınmaz sərvətlər aid edilir;

• Bu qrupa  ixtiralar, nou-xau və  patentlər, marketinq və menecment təcrübəsi, müxtəlif növ istehsal təyinatlı texnologiyalar və digər
intellektual dəyərlər başa düşülür;

70. Qrant verən nacə adlanır?

√ donor
•  menecer
• rezident
• investor
•  maliyyəçi

71. İnvestisiya tsiklinə görə neçə cür olur?

• 3
• 6
• 7
• 5
√ 2

72. Attestasiya tələb edən xüsüsi növ işlərin siyahısını kim müəyyən edir?

• Nazirlər kabineti
• İqtisadi inkişaf nazirliyi
√ Milli Məclis
• Maliyyə nazirliyi
• Xarici işlər nazirliyi

73. Birbaşa investisiyalarla,portfel investisiyaları fərqləndirən əsas cəhətlər.

√ Birincisi,xarici investisiya qoyuluşunun idarəedilməsi ilə,ikincisi investorun kimliyi ilə əlaqədardır
• Ancaq xarici investisiya qoyuluşunun idarəedilməsi ilə
• Maliyyə mənbələri ilə



• Müəssisənin fəaliyyəti ilə
• Ancaq investorun kimliyi ilə əlaqədardır.

74. Sahibkarlıq kapitalı hansılardır

√ Birbaşa investisiya və portfel  investisiyalardan ibarətdir.
• Ancaq birbaşa investisiyadan ibarətdir.
• Ancaq portfel investisiyasından ibarətdir.
• Ancaq konservativ  investisiyadan ibarətdir.
• Konservativ və dolayısı investisiyalardan ibarətdir.

75. Nə üçün investorlar balanslaşdırılmış portfel yaratmağa çalışır

√ Çünki bu təhlükəsizlik,gəlirlilik,kapitalın artımı və likvidlik baxımdan arzu olunan nəticələri əldə etmək mümkündür.
• Investorların hüquq və vəzifələrinin toxunulmazlığını təmin etmək üçün
• Bütün cavablar doğrudur.
• Bütün cavablar yanlışdır.
• Çünki bu zaman yerli investorlarla xarici investorların arasında bərabərliyə gətirib çıxarır.

76. Qiymətli kağızlar portfeli nəyə deyilir.

√ Investor maliyyə vəsaitlərini bir növdən olan qiymətlikağızlara qoymur.İnvestor onların məcmusunu formalaşdırır ki,buna da qiymətli
kağızlar portfeli deyilir.

• Investor maliyyə vəsaitlərini ancaq qızıla qoyur ki,buna da qiymətli kağızlar portfeli deyilir.
• Qiymətli kağızlar portfeli olmur.
• Bütün cavablar doğrudur.

• Investor maliyyə vəsaitlərini bir növdən olan qiymətli kağızlara qoyur.İnvestor onların dəyərini qiymətləndirir ki,buna da qiymətli
kağızlar portfeli deyilir.

77. Portfel investisiya qoyuluşları adətən........

• Bütün cavablar doğrudur.
• Kapitalın mənfəət və faiz səviyyəsi yüksək olan ölkələrdən digər ölkələrə axmasıdır.
• Qərb ölkələrdən şərq ölkələrinə axmasıdır.
• Inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə olan ölkələrə axmasıdır.
√ Kapitalın mənfəət və faiz səviyyəsi aşağı olan ölkələrdən digər ölkələrə axmasıdır.

78. Portfel investisiya qoyuluşlarının məqsədi............

√ Faiz ya da pay gəliri əldə etməkdir.
• Xarici investisiyaları aradan qaldırmaqdır.
• Vergilərin faizini artırmaqdır
• Bütün cavablar doğrudur.
• Ölkə iqtisadiyyatını möhkəmləndirməkdir.

79. Portfel investorunun məqsədi.

√ Həm dividentlərin formasında,həm də sahib olduğu səhm paketini alış qiymətindən baha satmaq hesabına investisiya gəliri əldə
etməkdir.

• Xarici investorun müəssisələrinə sahiblənməkdə.
• Vergidən azad olmaqdır
• Yeni-yeni layihələrlə çıxış etməkdir.
• Hansı yolla olur-olsun öz pulunu artırmaqdır.

80. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində hansı investorlar fəaliyyət göstərir

√ Strateji və portfel investorlar.
• Portfelli və portfelsiz investorlar.
• Dövlətdən asılı olan investorlar.
• Müstəqil fəaliyyət göstərən investorlar.



• Yerli və xarici investorlar.

81. İnvestisiya portfelinin formalaşdırılmasında əsas məqsəd nədir?

√ Müəssisə portfelindən daha səmərəli və təhlükəsiz real investisiya layihələri və maliyyə vasitələri seçmək yolu ilə investisiya
strategiyasının məqsədəuyğun reallaşdırılmasını təmin etməkdən ibarətdir.

• Qiymətli kağızlar portfelindən daha səmərəli və təhlükəsiz istifadəsinin reallaşdırılmasını təmin etməkdən ibarətdir.
• Bütün variantlar doğrudur.
• Balanslaşdırılmış portfel strategiyasından istifadənin tənzimlənməsini nəzərdə tutur.

• Bank kapitalından daha səmərəli və təhlükəsiz istifadə yoli ilə investisiya strategiyasının məqsədəuyğun reallaşdırılmasını təmin
etməkdən ibarətdir.

82. İnvestisiya portfelinin təsnifləşdirilməsi  hansı səviyyələrdə aparılır

√ Investisiya obyektləri,investisiya strategiyası və investisiya strategiyasının məqsədinə nail olmaq səviyyəsi üzrə müəyyən edilir.
• Investisiyanın birbaşa və ya dolayısı strtegiyasının səviyyəsi ilə
• Yerli və xarici investorların seçdiyi strtegiyanın məqsədinə nail olmaq səviyyəsi
• Bütün cavablar doğrudur
• Investisiya obyektləri ilə subyektlərinin təzahürünün səviyyəsi ilə müəyyən edilir.

83. İnvestisiya portfelinin formalaşması və onun idarə edilməsinin əsas mərhələsi

√ Bütün mərhələlər əsasdır.
• Investisiyanın müxtəlif növlərinin proporsionallığını təmin etmək.
• Optimal profilin formalaşdırılmasının təmin edilməsi.
• Gəlirliliyin,riskliliyin , likvidliliyin qiymətləndirilməsi və investisiya portfelinin idarə edilməsi.
• Müəssisənin investisiya strategiyasının reallaşdırılmasının təmin edilməsi.

84. Real investisiya portfeli layihələri dedikdə nə başa düşürük?

√ Real layihələrə investisiya qoyuluşları,bir qayda olaraq müəssisələrin inkişafına,onların təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəliliyinin
yüksəldilməsinə yönəldilir.

• Başqa müəssisələrin fəaliyyətinin idarə edilməsindən gəlir əldə etmək məqsədini daşıyır.
• Ümumilikdə belə bölgü yoxdur.
• Bütün variantlar doğrudur.
• Bir qayda olaraq  müəssisələrin bazarda yerinin möhkəmləndirilməsindən.

85. investisiya portfelinin hansı növləri var

√ Real və maliyyə investisiya portfelləri var.
• Ancaq maliyyə investisiya portfeli var
• Az gəlirli,çox gəlirli investisiya növləri
• Yerli və xarici investisiya portfeli
• Ancaq real investisiya portfeli var.

86. Geri qaytarılan vəsaitlər hansı çərçivədə ayrılır

√ qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq verilən kreditlər           çərçivəsində ayrılır.
• iqtisadi inkişaf nazirliyinin səlahiyyətlərinin göstərişi ilə
• bu investorların özlərindən asılıdır.
• bunu  vergilər nazirliyi xüsusi qanunla tənzimləyir.
• bu barədə qanunvericilik hələlik qüvvəyə minməyib

87. İnvestisiya portfelinin növü və strukturu nədən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.

√ Investisiya strtegiyasının məqsədlər sistemindən.
• Xarici investorlarla yerli investorların münasibətlər sistemindən.
• Müəssisələrin fəaliyyətindən.
• Bütün cavablar doğrudur.
• Yerli investorların fəaliyyət istiqamətindən.



88. Portfel investorlar hansı formalarda çıxış edir

√ Banklar,ixtisaslaşmış investisiya şirkətləri,investisiya fondları və s.maliyyə qurumları formasında.
• Fiziki şəxslər formasında.
• Xarici investorlar formasında
• Yerli investorlar formasında.
• Hüquqi şəxslər formasında.

89. Portfel investoru səhm paketini hansı müddətdə alır.

√ Bir neçə gündən bir neçə ilə qədər.
• Heç  almır.
• Baxır o səhm paketinə.
• Ölkə başçısı icazə verdiyi müddətə
• Həmişəlik.

90. İnvestisiya prosesinə hansı növlər daxildir?

√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• istehsalata elmi-texniki tərəqqini tətbiq etməklə;
• sosial sahələrdə elmi-texniki tərəqqinin tətbiq etməklə
• dövlət tərəfindən həyata keçirilən investisiya fəaliyyəti
• heç biri

91. İnnovasiya meyarı aşağıdakılardan hansıdır?

• yeni fəaliyyət
• beynəlxalq Aləm
• reallaşma
• rəqabət qabiliyyəti
√ praktiki tətbiq

92. İnnovasiya meyarı aşağıdakılardan hansıdır

• beynəlxalq aləm
• yeni fəaliyyət
√ kommersiya
• reallaşan
• rəqabət qabiliyyəti

93. Müddətinə görə investisiya tsikli necə fərqlənir?

• orta müddətli; 5 – 10 il
• qısa müddətli; 45 ildən
√ qısa müddətli, uzun müddətli
• orta müddətli, uzun müddətli
• uzun müddətli, 3- 4 il

94. Reallaşdırma formasına görə investisiyalar hansılardır?

• kommersiya, dövlət
• biznes, kommersiya
• sahibkar, şəxsi
• özəl, dövlət
√ dövlət, şəxsi

95. İnnovasiya potensialına nə daxildir?

• istehlakçıların gələcək tələblərinə cavab verən məhsulların işlənib hazırlanması



• heç biri
• yeni məhsulun yönəldilməsi
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• istehsalı, satışı təşkil etmək

96. İnvestisiya prosesinə hansı növlər daxildir?

• qeyri-dövlət
• təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilən
• idarələr tərəfindən həyata keçirilən investisiyalar
• müəssisələr tərəfindən investisiya
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar

97. İnnovasiya meyarları aşağıdakılardan hansılardır?

• rəqabət qabiliyyəti
• reallaşan
√ elmi texniki tərəqqi
• yeni fəaliyyət
• beynəlxalq aləm

98. İnnovasiya meyarları aşağıdakılardan hansılardır?

• beynəlxalq aləm
• rəqabət qabiliyyəti
√ sosial mədəni
• reallaşan
• yeni fəaliyyət

99. Aşağıdakılardan hansı invesitisiya kriteriyasına görə formalaşan deyil?

• riskin səviyyəsinə
• investisiya tsiklinə görə
• əsas kapitala istiqamətlənməsinə görə
• reallaşma formalarına görə
√ istehsal fəaliyyəti sferasının genişləndirilməsinə görə

100. Strateji investor həmişə çalışır ki,........

√ Müəssisənin nəzarət səhm paketini alsın.
• Ölkədə mövcud olan infilyasiyaya təsir göstərsin.
• Işsizliyin aradan qaldırılmasına kömək göstərsin.
• Yeni-yeni layihələr irəli sürsün.
• Xarici investorla əlaqə yaratsın

101. Strateji investora................

√ Bazara çıxan korporasiyalar.
• Yerli investorlar.
• Hüquqi şəxslər
• Fiziki şəxslər.
• Dövlətdən asılı olan investorlar

102. investisiya siyasətini yürütmək üçün dövlətin nəyi olmalıdır

√ Investisiya proqramı və bu proqramı həyata keçirmək üçün  seçilmiş strategiyası olmalıdır.
• Çoxlu qızıl ehtiyatı olmalıdır.
• Xarici investorları ölkəyə cəlb etmək üçün maraq dairəsi olmalıdır.
• Yaxşı stradegiyası olmalıdır.
• Çoxlu pul ehtiyatı olmalıdır



103. İnvestisiya siyasətində dövlətin məqsədləri hansılar ola bilər.

√  Bütün variantlar doğrudur.
• Iqtisadi səmərəlilik,sabit qiymətlər
• Iqtisadi azadlıq,ticarət balansı
• Iqtisadi təminat və gəlirlərin ədalətli bölgüsü.
• Iqtisadi inkişaf,tam məşğulluq

104. investisiya siysətində dövlətin marağı öz əksini nədə tapır

√ Maraq öz əksini ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsində tapır.
• Maraq öz əksini infilyasiyanın qarşısının alınmasında görür.
• Maraq öz əksini yerli investorların sayının xarici investorların sayından çox olmasından görür.
• heç biri
• Maraq öz əksini ölkəyə çoxlu sayda xarici investorların cəlb olunmasında tapır

105. dövlət qayğısına və investisiya layihələrinin reallaşdırılmasına ehtiyac  olan sahələri,prioritet istiqamətləri kim müəyyənləşdirir.

√ İqtisadi İnkişaf Nazirliyi müəyyən edir və büdcə hesabına müəyyənləşdirilir
• Prezident özu müəyyən edir.
• Yerli investorlar tərəfindən müəyyən edilir.
• Xarici investorlar tərəfindən müəyyən edilir.
• Vergilər Nazirliyi müəyyən edir və büdcə hesabına maliyyələşdirilir.

106. Az rentbelli lakin strateji cəhətdən önəmli sahələr hansılar hesab olunur

√ sosial proqramları,o cümlədən səhiyyə,təhsil,mədəniyyət,təbiətin   mühafizəsi ilə bağlı proqramları və s. göstərilə bilər.
• tikinti sektoru
• xarici investorlar üçün qapalı elan olunan sahələr.
• Az rentabelli sahələrin heç biri strateji cəhətdən önəmli hesab oluna bilməz.
• ətraf rayonlarda yerləşən sahələr

107. Hansı investisiya layihələri ekspertizadan keçir.

√ Bütün investisiya layihələri mülkiyyət formasından və maliyyələşmə mənbəyindən aslı olmayaraq onların təsdiq olunmasınadək
ekspertizadan keçməlidir.

• Ancaq yerli investisiya layihələri maliyyələşmə mənbəyindən asılı olmayaraq   onların təsdiq olunmasınadək ekspertizadan keçməlidir
• Ancaq xarici investisiya layihələri mülkiyyət formasından asılı olmayaraq     onların təsdiq olunmasınadək ekspertizadan keçməlidir.
• Ancaq yerli investisiya layihələri mülkiyyət formasından asılı olaraq onların         təsdiq olunmasınadək ekspertizadan keçməlidir.
• Ancaq xarici investisiya layihələri mülkiyyət formasından asılı olaraq  onların təsdiq olunmasınadək ekspertizadan keçməlidir.

108. Azərbaycan investisiya şirkəti nin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir

√ Ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən kommersiya təşkilatlarında iştirak payı və səhm almaqla,onların maddi və
texnoloji bazasının yeniləşdirilməsinə müddətli investisiya qoyur.

• Ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən kommersiya təşkilatlarının beynəlxalq arenada bərqərar olması üçün
müddətsiz investisiyalar qoyur.

• Şirkətin əsas vəzifə və səlahiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi Prezidentin şəxsi göstərişləri əsasında müəyyən olunur.
• Şirkətin əsas vəzifəsi iqtisadi inkişaf nazirliyinin göstərişləri əsasında müəyyən olunur.

• Ölkə iqtisadiyyatının neft sektorunda fəaliyyət göstərən kommersiya təşkilatlarında iştirak,onların maddi və texnoloji bazasının
yeniləşdirilməsinə müddətli investisiya qoyur.

109. Müasir dövrdə Azərbaycanda həyata keçirilən investisiya siyasətinin mahiyyəti   nədən ibarətdir?

√ Dövlət sərmayələrinin əsasən infrastruktur obyektlərinə  yönəldilməsindən,investisiya layihələrinin özəl qurumların,xüsusilə xarici
investorların hesabına həyata keçirilməsindən ibarətdir.

• Investisiya layihələrinin ancaq xarici investorların hesabına həyata keçirilməsindən ibarətdir.
• Investisiya layihələrinin ancaq özəl qurumların hesabına həyata keçirilməsindən ibarətdir
• Müasir dövrdə Azərbaycanda investisiya siyasəti sahəsində elə bir mühüm siyasət həyata keçirilmir.
• Dövlət sərmayələrinin infrastruktur obyektlərindən uzaqlaşdırılmasından,dövlətin investorlardan yüksək faiz tələb etməsindən ibarətdir.



110. AR-nın investisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsində başlıca məqsəd nədir?

√ Vahid iqtisadi,elmi-texniki və sosial siyasətin yeridilməsindən ibarətdir.
• Ölkənin nüfuzunu artırmaqdan ibarətdir
• O qədər də önəmli rol oynamır.
• Infilyasiyanın qarşısını almaq üçün şərait yaratmaqdan ibarətdir.
• Qonşu dövlətlərlə münasibətin tənzimlənməsindən ibarətdir.

111. Dövlətin həyata keçirdiyi investisiya siyasəti nəyin əsasında müəyyən edilir?

√ Iqtisadi siyasət əsasında müəyyən edilir.
• Dövlətin xarici siyasəti əsasında.
• Investorların hüquq və vəzifələri əsasında
• Dövlətin coğrafi durumu əsasında
• Sosial siyasət əsasında müəyyən edilir.

112. Dövlətin investisiya siyasətinin başlıca vəzifəsi nədən ibarətdir?

√ Başlıca olaraq investisiya mühitinin əlverişli hala gətirib çıxarılmasından ibarətdir.
• Dövlətin büdcəsini zənginləşdirməkdən ibarətdir.
• Ölkədəki investisiyanın qarşısını almaqdan ibarətdir.
• Investorların vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir.
• Dövlətin bu sahədə heç bir siyasəti yoxdur.

113. Özəlləşdirmənin investisiya  mühitinə təsiri?

√ Keçid  iqtisadiyyatlı ölkələrdə investisiya mühitinə həlledici dərəcədə təsir edən amillərdən biri özəlləşdirmədir.
• Infilyasiyanın tuğyan etdiyi ölkələrdə özəlləşdirmə investisiya mühitinə təsir göstərir.
• Özəlləşdirmənin investisiya mühitinə təsir göstərməsi birbaşa investorların səlahiyyətində olan məsələdir.
• Bu dövlət başçısının səlahiyyəti çərçivəsində reallaşa bilən bir məsələdir.
• Heç bir ölkədə özəlləşdirmə investisiya mühitinə təsir göstərmir.

114. Investisiyanın faydalılığı nəyə görə dəyişir.?

√ Zamana.
• Təbii ehtiyatlara.
• Dövlət başçısının dəyişməsinə.
• Geosiyasi vəziyyətə.
• Pula.

115. İnvestisiya monitorinqinin milli sisteminin yaradılması.....

√ əlverişli investisiya mühitinin təminatında az rol oynamır.
• əlverişsiz investisiya mühitinin təminatına zəmin yaradır.
• Həm köhnəlmiş kapitalı,həm də real kapitalı artırmaq üçün şərait yaradır.
• Investisiya monitorinqinin  milli sisteminin yaradılması mümkün deyil.
• əlverişli investisiya mühitinin təminatında heç bir rol oynamır.

116. Struktur böhranlarının tsiklik böhranlarından əsas fərqi?

√ Struktur böhranları tsiklik böhranlardan fərqli olaraq uzun dövrü əhatə edir və kifayət qədər konkret səbəbləri məlum olur
• Tsiklik böhranları yalnız keçid dövründə deyil,digər zamanlarda da baş verə bilər
• Struktur böhranları yalnız keçid dövründə deyil,digər zamanlarda da baş verə bilər.
• Struktur böhranların aradan qaldırılması dövlət tərəfindən,tsiklik böhranların aradan qaldırılması isə əhali tərəfindən həyata keçirilir.
• Struktur böhranları ilə tsiklik böhranların elə də əhəmiyyətli fərqi yoxdur.

117. İnvestisiya fəaliyyəti ilə bağlı həyata keçirilən dövlət tədbirlləri necə xarakterizə
                 olunur?



√ Dövlətin investisiya siyasəti kimi xarakterizə olunur.
• Dövlətin investisiya fondu kimi xarakterizə olunur.
• Dövlət bu sahədə siyasət yürütmür.
• Dövlətin iqtisadi qanunlar toplusu kimi xarakterizə olunur.
• Dövlətin xarici siyasət fəaliyyət kimi xarakterizə olunur.

118. Post sovet ölkələrində investisiya mühitinin təşəkülünün əsasını nə
                          qoymuşdur?

√ İnzibati amirlik iqtisadi sistemindən bazar iqtisadiyyatına keçid investisiya mühitinin təşəkkülünün əsasını qoymuşdur.
• ABŞ-ın müdaxiləsindən sonra belə bir mühit formalaşmışdır.
• Bu mühit qərbin razılığından sonra  bərqərar olmuşdur.
• Investisiya mühiti sovetlərin  mövcudluğu dövründən mövcud idi.
• Post sovet respublikalarının müstəqillik əldə etməsi bu mühitin yaranmasına şərait yaratmışdır.

119. İnvestisiya iqlimi ilə mühiti arasında hansı fərqlər var

√ Heç bir fərq yoxdur.
• Siyasi vəziyyətdən asılı olaraq bunlar dəyişir.
• Iqlim geosiyasi vəziyyəti,mühit isə coğrafi vəziyyəti nəzərdə tutur.
• Bunlar  arasında tərs mütənasiblik mövcuddur.
• Biri siyasi,digəri isə iqtisadi vəziyyəti nəzərdə tutur.

120. Dövlətin investisiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün mövcud olan proqramlar
                   nəyə əsaslanmalıdır?

√ Proqramlar ümumi iqtisadi siyasətdən asılı olmaqla,ona uyğun tərtib olunmalı və dövlətin xarici iqtisadi fəaliyyətindəki strategiya ilə
balanslaşdırılmalıdır.

• Bu proqramın ümumi iqtisadi siyasətdən heç bir asılılığı olmamalıdır və dövlətin xarici iqtisadi fəaliyyətindəki strategiyası ilə tərs
mütənasib olmalıdır.

• Ümumiyyətlə belə bir proqramın mövcudluğuna ehtiyac duyulmur.
• Bu proqramı investorlarla xüsusi məsləhətləşmədən sonra ərsiyə gətirirlər.
• Bu proqram müstəqil siyasət həyata keçirməlidir.

121. İnvestisiya qoyuluşlarının cəlb olunmasında təsirli amillərdən sayılan qlobal
                   amillər nədir?

√ bu amillərə əsasən beynəlxalq səviyyədə gedən proseslərin coğrafi     dəyişikliklərin və təbii hadisələrin təsirləri nəzərdə tutulur.
• Ölkənin geosiyasi mövqeyi başa düşülür.
• Müharibə şəraitində olması.
• Iqtisadiyyatın tənəzzülə uğraması.
•  Qlobal amillər investisiya qoyuluşlarına təsir etmir

122. İnvestisiyalara meyil nə zaman azalır?

√ Faiz dərəcəsi investisiyadan əldə olunan gəlirin səviyyəsini ötdükcə, investisiyalara meyl azalır.
• Dövlət yerli investorlara üstünlük verməlidir.
• Dövlət xarici investorlara üstünlük verməlidir
• Bu asılıdır investorların fəaliyyətindən
• Faiz dərəcəsi investisiyadan əldə olunan gəlirin səviyyəsindən az olduqca,investisiyalara meyl azalır.

123. İnvestisiyalara meyil nə vaxt artır?

√ Faiz dərəcələrinin aşağı səviyyəsində.
• Investisiyalara meyl həmişə güclü olur.
• Investisiyalara heç vaxt meyl olmur.
• Bütün cavablar doğrudur.
• Faiz dərəcələrinin yüksək səviyyəsində.

124. Keynsin ardıcılları onun  multiplikator effekti  konsepsiyasına necə  yanaşdılar?



√ Onun müddəalarını və tövsiyyələrini tamamlayıb kokretləşdirdilər.
• Bir sıra nöqsanlarını aşkarladılar.
• Ümumiyyətlə Keynsin ardıcılları olmayıb.
• Bu konsepsiya üçün dövlətdən külli miqdarda vəsait tələb etdilər.
• Onun bu konsepsiyasını lazımsız hesab etdilər.

125. İnvestorlar adətən hansı ölkələrdə işləyir

√ Siyasi və iqtisadi sabitlik olan ölkələrdə.
• Asılı ölkələrdə.
• Hansı ölkə istəsə orada.
• Özləri harada istəsələr.
• Müharibə şəraitində olan ölkələrdə

126. Keyns nəzəriyyəsində  multiplikator effekti  nədir?

√ O investisiya qoyuluşu ilə milli gəlir arasında asılılığı aşkar etmiş və onu “multiplikator effekti” adlandırmışdır.
• O investisiya artımının milli gəlirdən asılılığına əsaslanır.
• Keyns iddia edirdi ki, iqtisadi inkişafın artım tempi azaldıqca investisiyaların azalması baş verir.
• Keyns qeyd edirdi ki, iqtisadi inkişafın artım tempi sürətləndikcə investisiyaların azalması baş verir.
• Keyns  nəzəriyyəsində multiplikator effekti” yoxdur.

127. Nəyə əsasən şirkətlərin investisiya fəaliyyəti haqda hökm yürütmək olar.

√ Kapital qoyuluşlarının dinamikasına görə.
• Şirkətin məxsus olduğu ölkənin dünya miqyasındakı yerinə görə.
• Şirkətin investisiya fəaliyyəti yoxdur.
• Bütün cavablar doğrudur.
• Şirkətin şəxsi nüfuzuna görə.

128. İnvestisiya qoyuluşlarının reallaşdırılması prosesindəki hansı mərhələlər faza
          kimi fərqləndirilir

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

129. İqtisadi ədəbiyyatlarda tez-tez rast gəlinən investisiya multipikatoru anlayışı
nə deməkdir ?

√ İnvestisiya qoyuluşlarının artımı ilə ÜDM-un artımı arasındakı əlaqəni xarakterizə edir.
•  İnvestisiya qoyuluşlarının artımının göstəricisidir.
• Daxili bazarla xarici bazar arasındakı qarşılıqlı münasibətləri əks etdirir
• İnvestisiya qoyuluşlarının ÜDM-un artımından daha artıq olmasını göstərir.
• ÜDM-un artım tempini xarakterizə edir.

130. Transformasional  tənəzzül terminini iqtisad elminə kimi gətirib

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

131. Keçid dövrünün üçünçü qanunauyğunluğu nədir.

√ Transformasional  tənəzzül
• Transformasional  qayıdış



• Transformasional  zəiflik
• Transformasional  inkişaf
• Transformasional  infilyasiya

132. İnvestisiya multipikatoru nədir.

√ Investisiya qoyuluşlarının artımı ilə ÜDM-un artımı arasındakı əlaqəni xarakterizə edir.
• Investisiya qoyuluşlarına qoyulan vəsaitin artım surətini xarakterizə edir.
• Investisiya qoyuluşlarının fərqli xüsusiyyətlərini xarakterizə edir.
• Investisiya qoyuluşlarının dünya iqtisadiyyatındakı yerini və rolunu müəyyənləşdirir.
• Investisiya qoyuluşlarına qoyulan vəsaitin miqdarını göstərir

133.  Faiz dərəcəsinin gəlirə nisbətən az olması nəyi göstərir

√ Kredit alınmalarına stimul yaradır.
• Bankların kredit verməsinə mane olur
• Xarici bankların fəaliyyəti güclənir.
• Beynəlxalq bankların fəaliyyəti zəifləyir.
• Kreditin faizinin yüksəldilməsinə səbəb olur.

134. İnvestorların hüquqları hansı üsullarla müdafiə olunur?

•  intizam, maddi, mülki, cinayət prosessual və mülki prosessual
•  intizam, mülki, inzibati və əmək
• intizam, maddi, mülki, inzibati və konstitusiya
• burda düz cavab yoxdur
√ intizam, maddi, mülki, inzibati və cinayət

135. İnvestisiya iqliminə təsir edən əməliyyat riskləri nədi?

• Bu risk tipi ölkədə iqtisadi vəziyyətə təsir edə biləcək və xarici kapital itkisinə səbəb ola biləcək sosial-siyasi vəziyyətin dəyişə bilməsi
baxımından nə dərəcədə sabit  olduğu anlayışına əsaslanır;

• Bu risk tipi özü də 2 yerə bölünür: a)xarici  ticarət  fəaliyyəti üçün  risk (başqa sözlə xarici ticarət riski). b)istehsal fəaliyyəti üçün risk
(istehsal riski);

• Bu risk tipi istehsal fəaliyyəti üçün risk sayılır;
• Bu risk tipi kredit alan şəxsləri üçün aktual olaraq qalır

√ Bu risk tipi əsasən borc kapitalı verilən tərəfin sonradan onu ödəmə qabiliyyətinə əsaslanır. Bu risk qrupun  problemi kredit alan
dövlətlər və onların digər hüquqi şəxsləri üçün aktual olaraq qalır;

136. İnvestisiya iqliminə təsir edən sosial risk nədi?

• Bu risk tipi əsasən borc kapitalı verilən tərəfin sonradan onu ödəmə qabiliyyətinə əsaslanır. Bu risk qrupun  problemi kredit alan
dövlətlər və onların digər hüquqi şəxsləri üçün aktual olaraq qalır;

• Bu risk tipi ölkədə iqtisadi vəziyyətə təsir edə biləcək və xarici kapital itkisinə səbəb ola biləcək sosial-siyasi vəziyyətin dəyişə bilməsi
baxımından nə dərəcədə sabit  olduğu anlayışına əsaslanır;

• Bu risk tipi istehsal fəaliyyəti üçün risk sayılır;
• Bu risk tipi kredit alan şəxsləri üçün aktual olaraq qalır;

√ Bu risk tipi özü də 2 yerə bölünür: a)xarici  ticarət  fəaliyyəti üçün  risk (başqa sözlə xarici ticarət riski). b)istehsal fəaliyyəti üçün risk
(istehsal riski);

137. İnvestisiya iqliminə təsir edən sosial risk nədi?

• Bu risk tipi əsasən borc kapitalı verilən tərəfin sonradan onu ödəmə qabiliyyətinə əsaslanır. Bu risk qrupun  problemi kredit alan
dövlətlər və onların digər hüquqi şəxsləri üçün aktual olaraq qalır;

• Bu risk tipi özü də 2 yerə bölünür: a)xarici  ticarət  fəaliyyəti üçün  risk (başqa sözlə xarici ticarət riski). b)istehsal fəaliyyəti üçün risk
(istehsal riski);

• Bu risk tipi istehsal fəaliyyəti üçün risk sayılır;
• Bu risk tipi kredit alan şəxsləri üçün aktual olaraq qalır;

√ Bu risk tipi ölkədə iqtisadi vəziyyətə təsir edə biləcək və xarici kapital itkisinə səbəb ola biləcək sosial-siyasi vəziyyətin dəyişə bilməsi
baxımından nə dərəcədə sabit  olduğu anlayışına əsaslanır;

138. İnvestisiya iqliminə birbaşa və dolayısı ilə təsir edən sosial-mədəni amil hansıdı?



• dövlət investisiya siyasəti; beynəlxalq müqavilələrin, sövdələşmə və razılaşmaların yerinə yetirilməsi; dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə
səviyyəsi; dövlət icra aparatının fəaliyyətinin səmərəlik dərəcəsi;

• aparılan  iqtisadi islahatların səviyyəsi; vergi, gömrük və digər güzəştlərin tətbiqi və ya onların ləğvi inflyasiya səviyyəsi; kreditin
qiyməti (verilmə müddəti, faizi); iş qüvvəsinin qiyməti və əmək resurslarından istifadə qaydaları, daxili bazarın səviyyəsi;

•
bu qrupa əsasən beynəlxalq  səviyyədə  gedən proseslərin coğrafi dəyişikliklərinin və təbii hadisələrin təsir amilləri toplanmışdır ki,
bunlar  ölkənin  investisiya mühitinə dolayısı ilə də olsa, təsir edir; konfliktlər (əsasən müharibələr, ölkələrarası ziddiyyətlər və s.);
iqtisadi böhranlar (dünya bazarında müxtəlif növ resursların qiymətlərinin qalxıb-düşməsi); təbii fəlakətlər və coğrafi dəyişikliklər;

√ ölkə əhalisinin xarici kapitala  və şəxsi mülkiyyətə münasibət, əhalinin sosial təminatının səviyyəsi; işçi qüvvəsinin təşkilatçılıq
qabiliyyəti, elmi-ixtisas səviyyəsi; ölkədə baş verən mədəni dəyişikliklər;

• işçi qüvvəsinin təşkilatçılıq qabiliyyəti, elmi-ixtisas səviyyəsi; ölkədə baş verən mədəni dəyişikliklər;

139. İnvestisiya iqliminə birbaşa və dolayısı ilə təsir edən qlobal amil hansıdı?

• dövlət investisiya siyasəti; beynəlxalq müqavilələrin, sövdələşmə və razılaşmaların yerinə yetirilməsi; dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə
səviyyəsi; dövlət icra aparatının fəaliyyətinin səmərəlik dərəcəsi;

√
bu qrupa əsasən beynəlxalq  səviyyədə  gedən proseslərin coğrafi dəyişikliklərinin və təbii hadisələrin təsir amilləri toplanmışdır ki,
bunlar  ölkənin  investisiya mühitinə dolayısı ilə də olsa, təsir edir; konfliktlər (əsasən müharibələr, ölkələrarası ziddiyyətlər və s.);
iqtisadi böhranlar (dünya bazarında müxtəlif növ resursların qiymətlərinin qalxıb-düşməsi); təbii fəlakətlər və coğrafi dəyişikliklər;

• işçi qüvvəsinin təşkilatçılıq qabiliyyəti, elmi-ixtisas səviyyəsi; ölkədə baş verən mədəni dəyişikliklər;

• ölkə əhalisinin xarici kapitala  və şəxsi mülkiyyətə münasibət, əhalinin sosial təminatının səviyyəsi; işçi qüvvəsinin təşkilatçılıq
qabiliyyəti, elmi-ixtisas səviyyəsi; ölkədə baş verən mədəni dəyişikliklər;

• aparılan  iqtisadi islahatların səviyyəsi; vergi, gömrük və digər güzəştlərin tətbiqi və ya onların ləğvi inflyasiya səviyyəsi; kreditin
qiyməti (verilmə müddəti, faizi); iş qüvvəsinin qiyməti və əmək resurslarından istifadə qaydaları, daxili bazarın səviyyəsi;

140. İnvestisiya iqliminə birbaşa  və dolayısı ilə təsir edən iqtisadi amil hansıdı?

• ölkə əhalisinin xarici kapitala  və şəxsi mülkiyyətə münasibət, əhalinin sosial təminatının səviyyəsi; işçi qüvvəsinin təşkilatçılıq
qabiliyyəti, elmi-ixtisas səviyyəsi; ölkədə baş verən mədəni dəyişikliklər;

• işçi qüvvəsinin təşkilatçılıq qabiliyyəti, elmi-ixtisas səviyyəsi; ölkədə baş verən mədəni dəyişikliklər;

• dövlət investisiya siyasəti; beynəlxalq müqavilələrin, sövdələşmə və razılaşmaların yerinə yetirilməsi; dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə
səviyyəsi; dövlət icra aparatının fəaliyyətinin səmərəlik dərəcəsi;

•
bu qrupa əsasən beynəlxalq  səviyyədə  gedən proseslərin coğrafi dəyişikliklərinin və təbii hadisələrin təsir amilləri toplanmışdır ki,
bunlar  ölkənin  investisiya mühitinə dolayısı ilə də olsa, təsir edir; konfliktlər (əsasən müharibələr, ölkələrarası ziddiyyətlər və s.);
iqtisadi böhranlar (dünya bazarında müxtəlif növ resursların qiymətlərinin qalxıb-düşməsi); təbii fəlakətlər və coğrafi dəyişikliklər;

√ aparılan  iqtisadi islahatların səviyyəsi; vergi, gömrük və digər güzəştlərin tətbiqi və ya onların ləğvi inflyasiya səviyyəsi; kreditin
qiyməti (verilmə müddəti, faizi); iş qüvvəsinin qiyməti və əmək resurslarından istifadə qaydaları, daxili bazarın səviyyəsi;

141. İnvestisiya iqliminə birbaşa  və dolayısı ilə təsir edən siyasi amil hansıdı?

√ dövlət investisiya siyasəti; beynəlxalq müqavilələrin, sövdələşmə və razılaşmaların yerinə yetirilməsi; dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə
səviyyəsi; dövlət icra aparatının fəaliyyətinin səmərəlik dərəcəsi;

• ölkə əhalisinin xarici kapitala  və şəxsi mülkiyyətə münasibət, əhalinin sosial təminatının səviyyəsi; işçi qüvvəsinin təşkilatçılıq
qabiliyyəti, elmi-ixtisas səviyyəsi; ölkədə baş verən mədəni dəyişikliklər;

• işçi qüvvəsinin təşkilatçılıq qabiliyyəti, elmi-ixtisas səviyyəsi; ölkədə baş verən mədəni dəyişikliklər;

•
bu qrupa əsasən beynəlxalq  səviyyədə  gedən proseslərin coğrafi dəyişikliklərinin və təbii hadisələrin təsir amilləri toplanmışdır ki,
bunlar  ölkənin  investisiya mühitinə dolayısı ilə də olsa, təsir edir; konfliktlər (əsasən müharibələr, ölkələrarası ziddiyyətlər və s.);
iqtisadi böhranlar (dünya bazarında müxtəlif növ resursların qiymətlərinin qalxıb-düşməsi); təbii fəlakətlər və coğrafi dəyişikliklər;

• aparılan  iqtisadi islahatların səviyyəsi; vergi, gömrük və digər güzəştlərin tətbiqi və ya onların ləğvi inflyasiya səviyyəsi; kreditin
qiyməti (verilmə müddəti, faizi); iş qüvvəsinin qiyməti və əmək resurslarından istifadə qaydaları, daxili bazarın səviyyəsi;

142. Kapitalın  beynəlxalq  hərəkətini şərtləndirən əsas səbəblərə aid olmayan variant hansıdı?

• Dünya təsərrüfatının müxtəlif həlqələrində kapitala tələb  və təklifin  üst-üstə düşməsi;
• Yeni bazarların mövcudluğu və onlara çıxış imkanı
• Kapital ixracı imkanı;
√ daha yüksək mənfəətin əldə edilməsi;
• Kapital ixrac edən  ölkələrdə xammal və iş qüvvəsinin ucuz olması

143. İxraca aid olmayan variant hansıdı?

• ölkənin ixracyönlü məhsul və xidmətlərin xarici bazarlara çıxarılması;
√ ölkəyə yeni texnologiya, təcrübə və s. cəlb edilməsi;

• gəlir əldə etmək və daxili bazarı təminatlı xarici məhsullarla (əsasən yarımfabrikatlar, ehtiyat hissələri və s.) təmin etmək  üçün ölkədə
xarici istehsalın  genişləndirilməsi;

• siğorta sisteminin təkmilləşdirilməsi, siğorta fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi;



• bank sisteminin təkmilləşdirilməsi və valyuta əməliyyatlarının effektivliyinin qaldırılması;

144. İdxala aid olmayan variant hansıdı?

• ölkə əhalisinin məşğulluq səviyyəsinin həll edilməsi və işsizliyin aradan qaldırılması;
• Məcmu Daxili Məhsulun  və Milli Gəlirin artırılması
√ ölkənin ixracyönlü məhsul və xidmətlərin xarici bazarlara çıxarılması
• beynəlxalq standartlar səviyyəsində milli məhsul və xidmətlər həcminin artırılması;
• ölkəyə yeni texnologiya, təcrübə və s. cəlb edilməsi;

145. İnnovasiya siyasətinin neçə prinsipi var?

√ 13
• 9
• 19
• 21
• 15

146. Dövlət orqanlarının innovasiyalarla bağlı əsas funksiyaları neçə yerə bölünür?

• 15
• 9
• 8
√ 12
• 10

147. İnnovasiya siyasətinin neçə vəzifəsi var?

• 12
• 8
√ 6
• 9
• 15

148. Dövlətin investiisiya- innovasiya siyasətinin tənzimləmə prinsipləri hansılardır?

• bazar xarakterli
• səmərəli
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• ardıcıl
• kompleksli

149. Dövlətin investiisiya- innovasiya siyasəti neçə prinsiplə tənzimlənir?

• 7
• 6
√ 3
• 5
• 8

150. İnvestisiya-innovasiya siyasəti neçə formada təsnifləşdirilir?

• 11
• 7
• 5
√ 3
• 9

151. İnnovasiya siyasətinin neçə məqsədi var?



• 5
• 9
• 10
• 12
√ 4

152. İnvestisiyaların yeniliklərə yönəldilməsi neçə cür olur?

• 9
√ 5
• 10
• 7
• 6

153. Miqyasına görə innovasiyalar neçə cür olur?

• 11
• 8
√ 10
• 9
• 7

154. Miqyasına görə innovasiyalar neçə cür olur?

• 9
√ 2
• 10
• 5
• 7

155. Təkrar istehsal prosesində roluna görə innovasiyalar hansılardır?

√ istehlakçı
• kompleks
• bazar
• texnoloji
• mürəkkəb

156. Təkrar istehsal prosesində roluna görə innovasiyalar neçə cür olur?

• 5
√ 2
• 4
• 9
• 3

157. Tətbiq xarakterinə görə innovasiyalar neçə cür olur?

• 5
• 6
√ 3
• 2
• 7

158. Radikallıq dərəcəsinə görə innovasiyalar neçə növə ayrılır?

• 1
√ 2
• 7
• 6



• 3

159. Investisiya riski nədir?

• investisiya fəaliyyətinin məqsədəuyğun istiqaməti
• investisiya fəaliyyətinin bir mərhələsi
√ arzuolunmaz halların yaranması imkanı ilə bağlı qeyri-müəyyənlik
• arzuolunmaz halların yaranması imkanı ilə bağlı müəyyənlik
• dövlət tərəfindən edilən güzəşt

160. İnnovasiyaların təsnifatına görə meydana çıxma stimulunun neçə növü var?

• 5
√ 2
• 7
• 6
• 3

161. İnnovasiyaların təsnifləşdirilməsi neçə cür olur?

• 7
√ 5
• 10
• 8
• 4

162. İnnovasiya siyasəti neçə istiqamətdə aparılır?

• 9
• 3
√ 4
• 5
• 7

163. İnvestisiya siyasətinin məqsədləri neçə yerə ayrılır?

• 12
• 7
• 8
• 9
√ 10

164. Azərbaycan Respublikasında investorlar nəyi müstəqil surətdə müəyyən edə bilərlər?

• investisiyanın məqsədini
• investisiyanın istiqamətini
• investisiyanın həcmini
√ hər birini
• investisiyanın növünü

165. Müəyyən prinsiplər əsasında qurulan dövlətin investisiya fəaliyyəti ilə                         bağlı siyasəti....

√ Sabit deyil
• Mövcud deyil
• Yaranmaqdadır
• Artıq tənəzzülə yaxınlaşır
• Sabitdir

166. Azərbaycan dövləti ölkə ərazisində hansı investisiyaların qorunmasına təminat verir?



• dövlət investisiyalarının
• daxili investisiyaların
√ bütün investisiyaların
• hec birinə
• xarici investisiyaların

167. Investisiya fəaliyyətində beynəlxalq müqavilələrin müddüəları nə zaman tətbiq olunur?

• investorun istədiyi zaman
√ müvafiq qanunda əks olunan qaydalardan fərqli qaydalar müəyyən olunduqda
• müqavilə qüvvəyə mindikdə
• investisiya fəaliyyəti dayandırıldıqda
• dövlətin istədiyi zaman

168. Aşağıdakılardan kimlər Azərbaycan Respublikasında xarici investor kimi cıxış edə bilməz?

• xarici hüquqi şəxslər
• beynəlxalq təşkilatlar
• xarici vətəndaşlar
√ xaricdə yalnız daimi yaşayış yeri olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları
• xarici dövlətlər

169. Rezidentlərinin xarici ölkədəki investisiya fəaliyyəti tənzimlənə bilməz?

• Azərbaycan Respublikasının kostitutsiyası ilə
• “Xarici investisiyanın qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə
• Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə
√ hər biri ilə
• “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə

170. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin subyekti ola bilər?

• AR-nın hüquqi və fiziki şəxsləri
• xarici ölkələrin fiziki şəxsləri
• vətəndaşlığı olmayan şəxslər
√ hamısı
• xarici ölkələrin hüquqi şəxsləri

171. Investor investisiya fəaliyyətində hansı statusda cıxış edə bilməz?

• əmanətci
• alıcı
√ debitor
• hec biri
• kreditor

172. Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin aşağıdakı növü vardır?

• şəxsi
• beynəlxalq
√ hamısı
• hec biri
• dövlət

173. İnnovasiya siyasətinin istiqaməti deyil:

√ xüsusi investisiyaların stimullaşdırılması
• biznesin innovasiya aktivliyinin artırılması üçün proqramların işlənib hazırlanması
• elmin inkişafını təmin edir
• yeniliklərə elmin tələbi dəstəklənməsi ilə dövlət gələcəkdə tələbin artmasını tələb edir



• heç biri

174. İnnovasiyanın dərəcələrə görə təsnifləşdirilməsinin tətbiqi hansılardır?

• təkrar istehsal prosesində rolu
• meydana çıxmış stimulu
• tətbiqi
• müqayisə kompleksi
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar

175.  Radikallıq dərəcəsinə görə innovasiyalar hansılardır?

√ radikal
• istehsalın tələbi ilə şərtlənən
• sadə
• mürəkkəb
• istehlakçı

176. Meydana çıxma stimuluna görə aşağıdakı innovasiyalar hansılardır?

• istehsalın tələbatı
• heç biri
• elmin inkişafı
• texnikanın inkişafı
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar

177. Radikallıq dərəcəsinə görə innovasiyalar hansılardır?

• sadə
• istehlakçı
•  lokal
√ ordinon
• mürəkkəb

178. İnnovasiya siyasətinin məqsədləri aşağıdakılardan hansılardır?

• maddi istehsal sferasında struktur dəyişikliklərinin təmin olunması
• heç biri deyil
• texniki potensialın inkilşafı
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi

179. Dövlət orqanlarının əsas funksiyalarına aşağıdakı hansılar aiddir?

•  rəqabətin stimullaşdırılması
• heç biri deyil
• intellektual mülkiyyətin mühafizəsi
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• prioritet elmi tədqiqatlara və innovasiyalara resursların ayrılması

180. İnnovasiya sferasının funksiyası deyil:

• innovasiyanın sosial və ekoloji yönümlüyü təmin olmaqla elmin prioritet istiqamətlərinin müəyyən edilməsi
• heç biri deyil
• Azərbaycan regionlarında innovasiya proseslərinin tənzimlənməsi
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
√ investisiya resurslarının amortizasiyası

181.  İnnovasiya siyasətinin prinsipləri aşağıdakılardan hansılardır?



• fundamental elmi tədqiqatların inkişafının stimullaşdırılması
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• aparıcı milli elmi məktəblərin qorunub saxlanılması
• tədqiqatların intellektual mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi
• aparıcı milli elmi məktəblərin inkişafı

182. İnnovasiya siyasətinin istiqamətləri hansılardır

• yeniliklərə ilkin tələbin dəstəklənməsi ilə dövlət gələcəkdə tələbin artmasını təmin edir
• heç biri
• elmin inkişafını təmin edir
• yeniliklərin sifarişçisi olaraq dövlət elmin inkişafına kömək edir
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar

183. İnvestisiya siyasətinin məqsədləri aşağıdakılardan hansıdır?

• sahibkarlıq və xüsusi investisiyaların stimullaşdırılması
• heç biri
• investisiya fəaliyyətində lizinq xidmətlərinin inkişafı
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• xaricdən yeni investisiyaların cəlb edilməsi

184. Aşağıdakılardan hansı investisiya siyasətinin istiqamətləridir:

• dövlət idarəetmə qurumunda toplanması
√ hər konkret dövr üçün məqsədəuyğun investisiyaların həcmi və strukturunun  müəyyən edilməsi
• heç biri
• dövlət aparatının yaranması
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar

185. Aşağıdakılardan hansı investisiya siyasətinin istiqamətləridir:

• elmi-texniki proqramlar
• iqtisadiyyatın sadələşməsində yeniliklərin tətbiqi
√ prioritetlərin seçilməsi
• yeni fəaliyyət növlərinin mənimsənilməsi
• elmi-texniki və sosial-mədəni meyar

186. İnvestisiya siyasətinin əsas prinsipləri hansılardır

• vergi sisteminin sadələşdirilməsi
• xüsusi investisiya qoyuluşlarının dövlət zəmanəti
• büdcənin resurs vəsaitlərinin səmərəliliyini artırmaq üçün müsabiqə əsasında yerləşdirilməsi
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• prioritet investisiya layihələrinin qarışıq dövlət kommersiya maliyyələşdirilməsi

187. Dövlətin investisiya siyasəti dedikdə nə başa düşülür?

• ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sferalarına kapital qoyuluşu
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahəsinə kapital qoyuluşu
• investisiya aktivliyini artıran məqsədlər komponenti
• heç biri deyil

188. İnvestisiyaların yeniliklərə yönəldilməsi aşağıdakılardan hansılardır?

• innovasiyalı fəaliyyət nəticəsində yaranan məhsulun dövlət sifarişinin vasitəsilə realizə etmək
• heç biri
• innovasiyalı fəaliyyətə tələb haqqısnda məlumatlar toplamaq
• elmi-texniki fəaliyyətin nəticələri



√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar

189. İnnovasiya siyasətinin maliyyə-kredit mexanizmi aşağıdakılardan hansılardır?

• yüksək texnologiyalarla bağlı elmi-tədqiqat işlərini maliyyələşdirmək
• heç biri deyil
• ola bilər biri
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• yüksək texnologiyalarla bağlı təcrübi konstruktor işlərini maliyyələşdirmək

190. Miqyasına görə innovasiyalar aşağıdakılardan hansılardır?

• texnoloji
• sosial
√  sadə
• bazar
• radikal

191. Təkrar istehsal prosesində roluna görə innovasiyalar hansılardır?

• elm inkişafı
• radikal innovasiyalar
• bazar innovasiyaları
• radikal innovasiyalar
√ investisiya innovasiyalar

192. İnnovasiya siyasətinin vəzifələri hansılardır?

• dövlət innovasiya siyasəti prioritetlərinin müəyyən edilməsi və reallaşdırılması
• innovasiya fəaliyyətinin inkişafında elm sferalarının qarşılıqlı təsirinin təmin edilməsi
• innovasiya fəaliyyəti infrastrukturunun yaradılması və inkişafı
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• iqtisadiyyata mütərəqqi struktur dəyişikliklərinin təmin edilməsi

193. İnvestisiya resurslarının formalaşmasına hansılar daxil deyildir?

• investisiya resurslarının amortizasiyası
• bücə vasitələri hesabına dövlətin investisiya prosesində bilavasitə iştirakı
• investisiya resurslarının formalaşması
√ elmi-texniki potensialın strukturunun formalaşması
• investisiya fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması

194. İnvestisiya-innovasiya siyasətin formalaşmasına hansılar daxildir:

• investisiya resurslarının amortizasiyası
• investisiya resurslarının formalaşması
• bücə vasitələri hesabına dövlətin investisiya prosesində bilavasitə iştirakı
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• investisiya fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması

195. İnnovasiya siyasətinin məqsədləri aşağıdakılardan hansılardır?

√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• ən mühüm sosial vəzifələrin reallaşması
• şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlət təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi
• elmi-texniki potensialın strukturunun formalaşması
• sosial-iqtisadi məsələlərin həlli

196. İnnovasiya siyasətinin məqsədləri aşağıdakılardan hansılardır?



• innovasiya fəaliyyəti üçün iqtisadi, hüquqi və təşkilat şəraitinin yaradılması
• ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• elmi-texniki potensialın inkişafının səmərəli yerləşdirilməsi
• yeni məhsulların rəqabət qabiliyyətinin artırılması

197. İnvestisiyaların yeniliklərə yönəldilməsi aşağıdakılardan hansılardır?

• innovasiyaların inkişafı və həyata keçirilməsi üçün əlverişli vəsait yaratmaq
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• xarici iqtisadi fəaliyyətdə milli innovasiyalı məhsulları dəstəkləmək
• innovasiyalı fəaliyyəti həyata keçirən kadrların hazırlanması, dövlət tərəfindən dəstəklənməsi
• hec biri

198. Meydana çıxma stimuluna görə innovasiyalar hansılardır:

• istehsalın tələbi
• texnikanın tələbi
• heç bir aid deyil
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• bazarın tələbi

199. Tətbiq xarakterinə görə innovasiyalar aşağıdakı hansı variantlarda düzgün verilmişdir?

• istehlakçı və investisiya innovasiyaları
• yeni texnologiyanın yaradılmasına və tətbiqinə istiqamətlənən
• istehsalın və bazarın tələbi ilə şərtlənən
√ yeni məhsulların istehsalına və istifadəsinə yönəldilən
• yeni strukturun qurulmasına və fəaliyyətinə yönəldilən

200. Tətbiq xarakterinə görə innovasiyalar aşağıdakılardan hansılardır?

• investisiya innovasiyaları
√ yeni məhsulun istehsalına və istifadəsinə yönəldilən
• ordinal
• radikal
• sadə

201. İnnovasiya siyasətinin istiqaməti deyil:

• elmin inkişafını təmin edir
√ investisiya fəaliyyətində lizinq xidmətlərinin inkişafı
• biznesin innovasiya aktivliyinin artırılması üçün proqramların işlənib
• heç biri
• yeniliklərə elmin tələbi dəstəkləməsi ilə dövlət gələcəkdə tələbin artmasını

202.  …………. ölkənin davamlı inkişafı, istehsal və elmin vəhdəti üçün zəruridir  cümləsində hansı söz buraxılmışdır?

• investisiya siyasəti
• ekoloji siyasət
• davamlı inkişaf siyasəti
√ innovasiya siyasəti
• sosial siyasəti

203. İnvestisiya siyasətinin məqsədləri aşağıdakılardan hansılardır?

• investisiya prosesinin həyata keçirilməsi üçün güzəşt sisteminin təkmilləşdirilməsi
• yeni iş yerlərinin yaradılması
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• investisiya məqsədi ilə əhalinin pul vəsaitləri



• kiçik biznes dəstəklənməsi

204. İnvestisiya siyasətinin məqsədləri aşağıdakılardan hansılardır?

• yeni iş yerlərinin yaradılması
• ipoteka kreditinin inkişafı üçün şəraitin yaradılması
• ölkə iqtisadiyyatının struktur yenidənqurulmasını təmin etmək
• vençur investisiyaların formalaşması və inkişafı üçün şəraitin yaradılması
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar

205. Aşağıdakılardan hansı investisia siyasətinin istiqamətləridir?

• vergi sisteminin sadələşdirilməsi
• amortizasiya siyasətinin təkmilləşdrilməsi
• ölkə iqtisadiyyatının strukturunun yenidən qurulmasını təmin etmək
√ investisiya qoyuluşlarının səmərəliliyinin artırılması
• prioritet investisiya layihələrin seçilməsi

206. İnvestisiya siyasətinin əsas prinsipləri hansılardır?

• investisiya cəlbediciliyi baxımından müəssisələrin yenidən qurulmasına şərait yaratması
• əhalinin yığımlarını stimullaşdırmaq məqsədi ilə investisiya üsullarının azaldılması üçün şəraitin təkmilləşməsi
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• vergi sisteminin sadələşdirilməsi
• büdcə vəsaitinin məqsədli istifadəsinə nəzarətin gücləndirilməsi

207. İnvestisiya siyasətinin əsas prinsipləri hansılardır?

• iqtisadiyyatın real sektoruna yönələn investisiyaların səmərəliliyinin təmin edən faiz dərəcəsinin müəyyən edilməsi
• xüsusi investisiya qoyuluşlarının dövlət zəmanəti
• amortizasiya siyasətinin təkmilləşdirilməsi
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• vergi sisteminin sadələşdirilməsi

208. Dövlətin investisiya siyasəti ……………və sferalarına tələb olunan kapital qoyuluşlarının səviyyə və strukturunun təmin edən
investisiya aktivliyi bir-biri ilə əlaqəli məqsədlər kompleksidir:

• dünya iqtisadiyyatının eyni sahə
• bazar iqtisadiyyatında müxtəlif sahə
• postindustrial iqtisadiyyatda seçilmiş sahəsi
• davamlı iqtisadiyyatda müxtəlif sahə
√ ölkə iqtisadiyyatında müxtəlif sahə

209. Tayvan modelinə aiddir?

• xusüsi investisiyaların vergi vasitəsi ilə stimullaşdırılması
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• hec biri
√ xüsusi investorların fəaliyyətinin razılaşdırılması və nöqsanlar koordinasiya olunması
• xüsusi layihələrin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi

210. Yapon modelinə aiddir?

• xusüsi investisiyaların vergi vasitəsi ilə stimullaşdırılması
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• hec biri
• xüsusi investorların fəaliyyətinin razılaşdırılması və nöqsanlar koordinasiya
√ xüsusi layihələrin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi

211. Amerikan modelinə aiddir?



• hec biri
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
√ xusüsi investisiyaların vergi vasitəsi ilə stimullaşdırılması
• xüsusi layihələrin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi
• xüsusi investorların fəaliyyətinin razılaşdırılması və nöqsanlar koordinasiya

212. İnvestisiya inkişaf modellərinə aiddir?

• hec biri
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• xusüsi investisiyaların vergi vasitəsi ilə stimullaşdırılması
• xüsusi layihələrin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi
• xüsusi investorların fəaliyyətinin razılaşdırılması və nöqsanlar koordinasiya olunması

213. Şirkətlərin divident almaq mexanizmi hansı ölkədə daha geniş yayılıb.

√ Ingiltərədə.
• Azərbaycanda.
• Afrika ölkələrində
• Rusiya federasiyasında.
• Türkiyə cümhuriyyətində.

214.  Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti   divident  ala  bilərmi

√ Şirkət öz payına mütənasib divident ala bilər.
• Şirkət özəl sektorun payına mütənasib divident ala bilər.
• Bu məsələ dövlətin səlahiyyətinə aid olan bir məsələdir.
•  O şirkətlərin heç bir divident almaq səlahiyyəti yoxdur.
• Şirkət dövlət sektorunun payına uyğun divident ala bilər.

215. Qiymətli kağızlar hansı vəzifəni yerinə yetirməlidir?

• Qızıla olan ehtiyacı aradan qaldırmalıdır.
• Sosial təbəqəni təmin etməlidir.
√ Bazarı,pula malik və pula ehtiyacı olan subyektləri əlaqələndirmək vəzifəsini yerinə yetirməlidir.
• Özəl sektoru dirçəltməlidir.
• Təhsil sistemini dirçəltməlidir

216. Risk oblastı dedikdə nə başa düşürük?

• Elə bir ümumi itkilər zonası nəzərdə tutulur ki,səviyyəsinin  ilkin qiymətlə bərabər olsun.
• Ümumiyyətlə risk oblastı deyilən bir anlayış mövcud deyil.
• Istənilən investisiya layihəsi müzakirə edilərkən,onun həyata ktçirilməsinə təsir göstərə biləcək amillərin öyrənilməsi risk oblastı adlanır

• Elə bir ümumi itkilər zonası nəzərdə tutulur ki,onun sərhədlərində itkilər tərtib  olunmuş  risk səviyyəsinin son qiymətindən yüksək
olsun.

√ Elə bir ümumi itkilər zonası nəzərdə tutulur ki,onun  sərhədlərində  Itkilər tərtib olunmuş risk səviyyəsinin son qiymətlərindən yüksək
olmur.

217. Risk əmsalının müəyyən edilməsi üçün hansı formuldan istifadə edilir?

√       R =  L/S
•       R =  S/L
•       L =  R/S
•       S =  R/L
•       S =  L/R

218. Risk əmsalı dedikdə nə başa düşülür.



√ Yaranan riskin həcmi ilə investorun  maliyyə resurslarının müqayisəsi riskin  səviyyəsini xarakterizə etməklə risk əmsalı kimi
müəyyənləşdirilir.

• Yaranmaqda olan riskin həcmi ilə dövlətin maliyyə resurslarının müqayisəsi risk əmsalı kimi müəyyənləşdirilir
• Xarici investorlarla yerli investorlar arasında maliyyə resurslarının müqayisəsi risk əmsalı kimi müəyyənləşdirilir
• Ümumiyyətlə risk əmsalı deyilən bir şey mövcud deyil.
• Dövlətlə investorlar arasında yaranan anlaşılmaz maliyyə resurslarının müqayisəsi risk  əmsalı kimi xarakterizə olunur.

219. İnvestisiya sahəsində mövcud olan risklər əsasən hansı qruplarda
                   müəyyənləşir

• qruplara bölgü investorların özləri tərəfindən müəyyənləşdirilir. .

• dövlət və özəl sektorların razılaşmaları əsasında 3 qrupa bölünür.  1.İqtisadi vəziyyətlə bağlı olan risklər. 2.Siyasi şəraitdən asılı olan
risklər. 3.Beynəlxalq şəraitin doğurduğu risklər.

•
ümumiyyətlə bu sahədə mövcud olan risklər müxtəlif olsalar da onlar əsasən           üç qrupda müəyyənləşdirilir.                 1. ölkənin
siyasi- iqtisadi vəziyyəti ilə xarakterik olan ümumi risklər.                                                                                                                     2.
kommersiya riski

√ Ümumiyyətlə bu sahədə mövcud olan risklər müxtəlif olsalar da onlar əsasən iki qrupda müəyyənləşdirilir. 1.  Ölkənin siyasi iqtisadi
vəziyyəti ilə xarakterik olan ümumi risklər 2. Konkret obyektlə bağlı kommersiya riski formasında çıxış edən risklər

• müxtəlof olsalarda qruplara bölünmür.

220. investisiya prosesində  işlədilən risk anlayışı nə deməkdir ?

• Dövlətin investorlar üçün şərait yaratmaması.
• Investorların ciddi qanun pozğunluqları ilə üzləşməsi.
• Investorların siyasi sabitlik olmayan ölkələrdə fəaliyyətə başlaması.
• Investorların iqtisadi stabillik olmayan ölkələrdə fəaliyyətə başlaması.
√ Investor tərəfindən qoyulan vəsaitin itirilməsi və ya arzuolunmaz nəticələrlə üzləşməsi ehtimalından ibarətdir.

221. İnvestisiya prosesinin son məqsədi nədir?

√ mənfəət.
• Mənfəətə keçid.
• İstehsalat.
• Uzun müddətli  proses.
• Inşaat.

222. Aşağıdakı variantlardan investitsiyadan gələn gəlirlərə hansı variant aid deyil?

• muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir;
√ çirkli pulların yuyulmasından əldə edilən gəlir;
• mövsümi işdən əldə edilən gəlir;
• vergilərdən azad edilən gəlirlərdən başqa bütün digər gəlirlər;
•  muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir;

223. Müxbir hesab nədi?

•  xarici rezidentlərin hesabları
• vətəndaşların pulları
• firma adları
√ bankların hesabları
•  müəssisə formaları

224.  İdarəetmə strategiyası hansıdır?

• struktur
• lokal
• təhlil
√ passiv
• dəyişkən

225. İdarəetmə strategiyası hansıdır?



√ aktiv
• yenilik
• struktur
• dəyişkən
•  lokal

226. Maliyyə aktivləri neçə idarəetmə üsulla ayrılır?

√ 2
• 9
• 5
• 7
• 4

227.  İnvestisiya portfelinin idarə olunmasi dedikdə nə başa düşülür?

• növ məcmusu
• meyar məcmusu
• obyektlər məcmusu
• subyektlər məcmusu
√ metodlar məcmusu

228. İnvestisiya portfelinin metodu neçə cür olur?

• 5
• 7
√ 3
• 4
• 8

229.  Portfel investisiyaları neçə mərhələyə ayrılır?

• 7
√ 5
• 1
• 10
• 8

230. İnvestorlar neçə yerə ayrılır?

√ 3
• 5
• 2
• 10
• 7

231. Portfel dəyərinin artımı neçə yerə bölünür?

√ 4
• 12
• 9
• 6
• 7

232. Portfel investisiya dedikdə nə başa düşülür?

• səmərəli investisiya
• maliyyə lizinqinin inkişafı
• investorların maraqlarının qorunması



√ qiymətli kağızlara vəsait qoyuluşu
• kapital qoyuluşları

233.  İnvestisiya portfelinin formalaşma prinsipləri neçə cür olur?

• 9
• 5
• 11
√ 4
• 7

234. Korporativ investorlar kimlərdir?

√ müəssisələr, banklar
•  fondlar
• investisiya kompaniyaları
• pensiya fondları
• fiziki şəxslər

235. İndividual investorlar kimlərdir?

• pensiya fondları
• investisiya fondları
• müəssisələr
• bank
√ fiziki şəxslər

236. Gəlir portfeli nədir?

• kapitalın maksimal artımı
• yüksək artım portfeli
• faizlər üzrə dividentlər
• ən aşağı risk
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar

237. Orta artım portfeli nədir?

• aksiyalr üzrə dividentlər
• kapitalın maksimal artımı
√ orta və yüksək artım portfeli
• ən aşağı risk
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar daxildir

238. İnvestor kapitalının artım portfelləri hansılardır?

• yüksək artım
• gəlir portfel
• heç biri deyil
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• mülayim artım

239. İnvestisiya portfelinin prinsipləri hansılardır

• likvidliyin təmin edilməsi
• heç bir variant deyil
• investisiya məqsədlərinin
•  portfel strategiyasının müəyyən edilməsi
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar

240. Yüksək gəlir portfeli nədir?



√ yüksək gəlir gətirən qiymətli kağızlar
• faiz ödəmələrdən gələn minimum
• investora uyğun cari gəlir
• minimal risk səviyyəsində orta gəlir gətirən
• riskli kağızlar

241. Yüksək gəlir portfeli nədir?

• investora uyğun olan cari gəlir
√ orta risk səviyyəsi
• yüksək etibarlığa malik qiymətli kağızlar
• yüksək gəlirə istiqamətləndirilir
• minimal risk səviyyəsində orta gəlir gətirən

242.  Daimi gəlir portfeli nədir?

• riskli kağızlar
• investora uyğun cari gəlir
• maliyyə aktivlərinin bir hissəsi
√ minimal risk səviyyəsində orta gəlir gətirən
• orta risk səviyyəsi

243. Daimi gəlir portfeli nədir?

√ yüksək etibarlığa malik qiymətli kağızlardan ibarət
• orta risk səviyyəsi
• fond bazarında kurs dəyərinin düşməsi
• riskli kağızlar
• yüksək gəlir gətirən

244.  İnvestisiya portfelinin  …  kimi yüksək etibarlığa malik maliyyə aktivləri çıxış edir.  Cümləsində hansı söz buraxılmışdır?

• subyekti
√ obyekti
• növü
• meyarı
• məqsədi

245.  Portfel investisiyalarının idarəetmə prosesi aşağıdakı mərhələlərdən hansıdır?

• investisiyaların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Aktivlərin seçilməsi
• Heç biri
• Portfel strategiyalasının seçilməsi

246. Riskli kapital portfelləri dedikdə nə başa düşülür ?

• qiymətli kağızlar
• orta risk səviyyəsi
• minimal risk səviyyəsi
• fond bazarında kurs dəyərinin düşməsi
√ yüksək gəlirə istiqamətləndirilir

247. Riskli kapital portfelləri dedikdə nə başa düşülür ?

• orta risk səviyyəsi
• minimum risk səviyyəsi
• yüksək etibarlığa malik qiymətli kağızlar



√ riskli kağızlar
• qrup şəklində qiymətli kağızlar

248. Mülayim artım portfeli nədir?

• asta və yüksək artım
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar daxildir
• kapitalın maksimal artımı
• faizlər və aksiyalar üzrə dividentlər
√ ən aşağı riskdir

249. Yüksək artım portfeli nədir?

√ kapitalın maksimal artımı
• faiz və aksiyalar üzrə dividentlər əldə edilməsi
• asta və yüksək artım
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar daxildir
• ən aşağı riskdir

250. Sturtur strateji iadrəetmə investisiyaları necə istiqamətləndilir?

• qiymətli kağızlar bazarının daima öyrənilməsi
• diverfikasiya olunmuş portfelin formalaşması
• aktiv idarəetmə
• uzun müddət qorunub saxlanılması
√ gələcəkdə müəyyən ödənişlər axını alınsın

251.  Xüsusiləşdirilmiş portfel nədir?

• qrup  şəklində qiymətli kağızlar
• fond bazarında kurs dəyərinin düşməsi
√ qiymətli kağızlara istiqamətlənib
• riskli kağızlar
• orta risk səviyyəsi

252.  Kombinələşdirilmiş portfel nədir ?

• yüksək etibarlığa malik qiymətli kağızlar
• riskli kağızlar
• minimal risk səviyyəsi
√ aşağı divident və faiz ödəmələrindən gələn itkilər
• qiymtli kağızlara istiqamətlənib

253. Kombinələşdirilmiş portfel nədir

• qrup şəklində qiymətli kağızlar
• yüksək gəlirə istiqamətləndirilir
√ fond bazarında kurs dəyərinin düşməsi
• orta risk səviyyəsi
• minimal risk səviyyəsi

254.
 Şəxsin qiymətli kağızlar, mallar və ya pul vəsaitləri gələcəkdə müəyyən vaxtda və müəyyən şərtlərlə bu cür kontraktının bağlandığı
anda təsbit edilmiş qiymətlə əldə etməyə (satmağa) öhdəliyini təsdiq edən müqavilə necə adlanır?

•  Veksel kontrakt;
• Sığorta əməliyyatlarının aparılması üzrə kontrakt;
• Opsion Kontrakt;
√ Forvard kontrakt;
• Xüsusi kontrakt;



255. Xarici  investisiyaları həyata keçirməyin  hüquqi  formalarına görə konsorsium (consortium) hansılardır?

• bu zaman xarici və yerli müəssisələr  hər hansı  konkret  biznes  aparmaq  üçün  öz güclərini  birləşdirirlər. Nəzarət və qərar qəbul etmə
səlahiyyətləri  və onlara uyğun  olaraq risk  və mənfəətin  bölüşdürülməsi payda iştirak  dərəcəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir;

• Bu filiallar da öz  növbəsində  şöbələr,  qız  və assosiasiya şərkətlərinə  bölünürlər. Şöbələr  xaricdə qeydiyyatdan keçsələr də, ayrıca
balansa malik müstəqil  şirkət deyildir  və  bütünlükdə  (100 %) qohum  firmaya məxsusdur;

• əsas  fondlara aid edilən  əmlakın  müəyyən haqq ilə müqavilə əsasında müvəqqəti olaraq xarici şirkətlərin  istifadəsinə  verilməsidir.
İcarə müddəti, mənfəət, risk və digər   amillər  müqavilə ilə  təsbitlənir

•
Torpağın  təkində  və üstündəki bütün təbii  sərvətləri  ilə birgə  öz ərazisinin bir hissəsinin  xarici firmanın mülkiyyətinə vermək barədə
öhdəlik  götürən  ölkənin  bağladığı  sazişdir. Ənənəvi  və  təkmilləşdirilmiş  konsessiyalar bağlanılır. Ənənəvi konsessiyalar  99 il
müddətində çox böyük  ərazi üçün   ( indi demək olar ki, bu tip sazişlər yoxdur), təkmilləşdirilmiş    konsessiyalar  isə   30  il  müddətə
və kiçik ərazilər üçün   bağlanılır;

√
Xüsusi  təsərrüfat   kompaniyalarının müvəqqəti  ittifaqıdır.  Qarşılıqlı  işgüzar  əməliyyatları icra etmək  məqsədilə  firmalar   və ya
banklar  arasında  ( o cümlədən  müxtəlif  ölkələrdə ) bağlanan  sazişlər  nəzərdə  tutulur. Məs: Azərbaycanda  neft sektorunda
yaradılmış  neft konsorsiumları ABƏŞ, XBNŞ,ŞAƏŞ və s;

256. Xarici  investisiyaları həyata keçirməyin  hüquqi  formalarına görə konsessiya ( consession) hansılardır?

• bu zaman xarici və yerli müəssisələr  hər hansı  konkret  biznes  aparmaq  üçün  öz güclərini  birləşdirirlər. Nəzarət və qərar qəbul etmə
səlahiyyətləri  və onlara uyğun  olaraq risk  və mənfəətin  bölüşdürülməsi payda iştirak  dərəcəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir;

• Bu filiallar da öz  növbəsində  şöbələr,  qız  və assosiasiya şərkətlərinə  bölünürlər. Şöbələr  xaricdə qeydiyyatdan keçsələr də, ayrıca
balansa malik müstəqil  şirkət deyildir  və  bütünlükdə  (100 %) qohum  firmaya məxsusdur;

•
Xüsusi  təsərrüfat   kompaniyalarının müvəqqəti  ittifaqıdır.  Qarşılıqlı  işgüzar  əməliyyatları icra etmək  məqsədilə  firmalar   və ya
banklar  arasında  ( o cümlədən  müxtəlif  ölkələrdə ) bağlanan  sazişlər  nəzərdə  tutulur. Məs: Azərbaycanda  neft sektorunda
yaradılmış  neft konsorsiumları ABƏŞ, XBNŞ,ŞAƏŞ və s;

• əsas  fondlara aid edilən  əmlakın  müəyyən haqq ilə müqavilə əsasında müvəqqəti olaraq xarici şirkətlərin  istifadəsinə  verilməsidir.
İcarə müddəti, mənfəət, risk və digər   amillər  müqavilə ilə  təsbitlənir;

√

Torpağın  təkində  və üstündəki bütün təbii  sərvətləri  ilə birgə  öz ərazisinin bir hissəsinin  xarici firmanın mülkiyyətinə vermək barədə
öhdəlik  götürən  ölkənin  bağladığı  sazişdir. Ənənəvi  və  təkmilləşdirilmiş  konsessiyalar bağlanılır. Ənənəvi konsessiyalar  99 il
müddətində çox böyük  ərazi üçün   ( indi demək olar ki, bu tip sazişlər yoxdur), təkmilləşdirilmiş    konsessiyalar  isə   30  il  müddətə
və kiçik ərazilər üçün   bağlanılır;

257. Xarici  investisiyaları həyata keçirməyin  hüquqi  formalarına görə birgə müəssisələr (a joint venture) hansılardır?

•
Torpağın  təkində  və üstündəki bütün təbii  sərvətləri  ilə birgə  öz ərazisinin bir hissəsinin  xarici firmanın mülkiyyətinə vermək barədə
öhdəlik  götürən  ölkənin  bağladığı  sazişdir. Ənənəvi  və  təkmilləşdirilmiş  konsessiyalar bağlanılır. Ənənəvi konsessiyalar  99 il
müddətində çox böyük  ərazi üçün   ( indi demək olar ki, bu tip sazişlər yoxdur), təkmilləşdirilmiş    konsessiyalar  isə   30  il  müddətə
və kiçik ərazilər üçün   bağlanılır;

• Bu filiallar da öz  növbəsində  şöbələr,  qız  və assosiasiya şərkətlərinə  bölünürlər. Şöbələr  xaricdə qeydiyyatdan keçsələr də, ayrıca
balansa malik müstəqil  şirkət deyildir  və  bütünlükdə  (100 %) qohum  firmaya məxsusdur;

• əsas  fondlara aid edilən  əmlakın  müəyyən haqq ilə müqavilə əsasında müvəqqəti olaraq xarici şirkətlərin  istifadəsinə  verilməsidir.
İcarə müddəti, mənfəət, risk və digər   amillər  müqavilə ilə  təsbitlənir;

√ bu zaman xarici və yerli müəssisələr  hər hansı  konkret  biznes  aparmaq  üçün  öz güclərini  birləşdirirlər. Nəzarət və qərar qəbul etmə
səlahiyyətləri  və onlara uyğun  olaraq risk  və mənfəətin  bölüşdürülməsi payda iştirak  dərəcəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir;

•
Torpağın  təkində  və üstündəki bütün təbii  sərvətləri  ilə birgə  öz ərazisinin bir hissəsinin  xarici firmanın mülkiyyətinə vermək barədə
öhdəlik  götürən  ölkənin  bağladığı  sazişdir. Ənənəvi  və  təkmilləşdirilmiş  konsessiyalar bağlanılır. Ənənəvi konsessiyalar  99 il
müddətində çox böyük  ərazi üçün   ( indi demək olar ki, bu tip sazişlər yoxdur), təkmilləşdirilmiş    konsessiyalar  isə   30  il  müddətə
və kiçik ərazilər üçün   bağlanılır;

258. İstifadə olunma xarakterinə  görə beynəlxalq kapital qoyuluşları neçə qrupa  ayırılır?

√ 2
• 4
• 5
• 3
• 6

259.  Müddətə görə beynəlxalq  kapital qoyuluşları neçə hissəyə  bölünür?

• 4
• 6
• 12
√ 2
• 3



260. Müddət əlamətinə görə borc müqaviləsi neçə cür olur?

• qarşılıqlı
• müddətsiz
• müddətli
• bu sualın düzgün cavabı yoxdur
√ müddətli, müddətsiz

261. Texnopolislər ilk dəfə nə vaxt yaradılıb?

• 1970
• 2005
• 2000
√ 1982
• 1979

262. Amerikan modelində neçə tip texnopark mövcuddur?

• 4
• 8
• 5
√ 3
• 6

263. Şərti olaraq texnoparkları neçə modeldə birləşdirmək olar?

• 7
• 6
√ 3
• 5
• 4

264.  İnkubatorun əsas vəzifəsi nədir?

√ kiçik biznes subyektlərinin inkişafı və dəstəklənməsi üçün əlverişli təşkilatı-iqtisadi şəraitin yaradılması
• investisiya layihələrinə təsir edən amillərlə əlaqəli risklər
• Hər konkret dövr ücün investiisyaların həcmi
• intelektual əməyin motivasiyası
• heç biri

265. Texnoparklar:

√ elm və sənayenin inteqrasiya formasıdır
• vergi bazasını optimallaşdırmaq
• heç biri
• maliyyə resurslarının məcmusu
• müəssisədə ixtira fəaliyyətini  reallaşdırmaq

266. İnnovasiya mərkəzi :

• Konsaltinq xidmətlər göstərirlər
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• İnvestor və kreditorların axtarışı ilə məşğul olurlar
• Kiçik biznesin informasiya təminatı həyata keçirir
• Marketinq tədqiqatlarla məşğul olur

267.  İnnovasiya infrastrukturunun neçə tərkib hissəsi var?

√ 4
• 7



• 6
• 5
• 1

268. Dövlətin elmi texniki siyasəti neçə istiqamətdə aparılır?

• 1
• 6
• 5
√ 2
• 4

269. YUNESKO-nun təsnifatına görə elmi-texniki fəaliyyət neçə tərkib hissədən ibarətdir?

• 5
• 6
• 1
√ 3
• 4

270. Milli innovasiya sisteminin struktur elementləri nədir?

√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• heç bir
• Dövlət
• Biznes
• Təhsil müəssələri

271. Milli innovasiya sistemində təsvir edilmişdir?

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

272. Ilk dəfə Milli innovasiya sistemi anlayışı nə zaman tədqiq edilmişdir?

√ 1987
• 1999
• 1960
• 1966
• 1990

273. Xarici  investisiyaları həyata keçirməyin  hüquqi  formalarına görə filialların qeydiyyatdan keçirilməsi (branch)  hansılardır?

• bu zaman xarici və yerli müəssisələr  hər hansı  konkret  biznes  aparmaq  üçün  öz güclərini  birləşdirirlər. Nəzarət və qərar qəbul etmə
səlahiyyətləri  və onlara uyğun  olaraq risk  və mənfəətin  bölüşdürülməsi payda iştirak  dərəcəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir;

√ Bu filiallar da öz  növbəsində  şöbələr,  qız  və assosiasiya şərkətlərinə  bölünürlər. Şöbələr  xaricdə qeydiyyatdan keçsələr də, ayrıca
balansa malik müstəqil  şirkət deyildir  və  bütünlükdə  (100 %) qohum  firmaya məxsusdur

• əsas  fondlara aid edilən  əmlakın  müəyyən haqq ilə müqavilə əsasında müvəqqəti olaraq xarici şirkətlərin  istifadəsinə  verilməsidir.
İcarə müddəti, mənfəət, risk və digər   amillər  müqavilə ilə  təsbitlənir;

•
Xüsusi  təsərrüfat   kompaniyalarının müvəqqəti  ittifaqıdır.  Qarşılıqlı  işgüzar  əməliyyatları icra etmək  məqsədilə  firmalar   və ya
banklar  arasında  ( o cümlədən  müxtəlif  ölkələrdə ) bağlanan  sazişlər  nəzərdə  tutulur. Məs: Azərbaycanda  neft sektorunda
yaradılmış  neft konsorsiumları ABƏŞ, XBNŞ,ŞAƏŞ və s;

•
Torpağın  təkində  və üstündəki bütün təbii  sərvətləri  ilə birgə  öz ərazisinin bir hissəsinin  xarici firmanın mülkiyyətinə vermək barədə
öhdəlik  götürən  ölkənin  bağladığı  sazişdir. Ənənəvi  və  təkmilləşdirilmiş  konsessiyalar bağlanılır. Ənənəvi konsessiyalar  99 il
müddətində çox böyük  ərazi üçün   ( indi demək olar ki, bu tip sazişlər yoxdur), təkmilləşdirilmiş    konsessiyalar  isə   30  il  müddətə
və kiçik ərazilər üçün   bağlanılır;

274. Mülki hüquqda müqavilə termini hansı mənada işlədilir?



•  hüquqi fakt və sənəd mənasında
• hüquqi fakt mənasında
• müqavilə öhdəliyi mənasında
• sənəd mənasında
√ hüquqi fakt, müqavilə öhdəliyi və sənəd mənasında

275.  Mülkiyyətçi hüquqları əmlaka sahiblik edənə hansı hallarda mənsub ola bilər?

•  yalnız MM-də nəzərdə tutulan əsasla
• bütün hallarda
• mülkiyyətçi hüquqları əmlaka sahiblik edənə mənsub ola bilməz
• yalnız müqavilədə nəzərdə tutulan əsasla
√ MM-də və ya müqavilədə nəzərdə tutulan əsasla

276. Xarici  investisiyaları həyata keçirməyin  hüquqi  formalarına görə icarə (lesae: rent) hansılardır?

• bu zaman xarici və yerli müəssisələr  hər hansı  konkret  biznes  aparmaq  üçün  öz güclərini  birləşdirirlər. Nəzarət və qərar qəbul etmə
səlahiyyətləri  və onlara uyğun  olaraq risk  və mənfəətin  bölüşdürülməsi payda iştirak  dərəcəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir;

• Bu filiallar da öz  növbəsində  şöbələr,  qız  və assosiasiya şərkətlərinə  bölünürlər. Şöbələr  xaricdə qeydiyyatdan keçsələr də, ayrıca
balansa malik müstəqil  şirkət deyildir  və  bütünlükdə  (100 %) qohum  firmaya məxsusdur

•
Xüsusi  təsərrüfat   kompaniyalarının müvəqqəti  ittifaqıdır.  Qarşılıqlı  işgüzar  əməliyyatları icra etmək  məqsədilə  firmalar   və ya
banklar  arasında  ( o cümlədən  müxtəlif  ölkələrdə ) bağlanan  sazişlər  nəzərdə  tutulur. Məs: Azərbaycanda  neft sektorunda
yaradılmış  neft konsorsiumları ABƏŞ, XBNŞ,ŞAƏŞ və s;

•
Torpağın  təkində  və üstündəki bütün təbii  sərvətləri  ilə birgə  öz ərazisinin bir hissəsinin  xarici firmanın mülkiyyətinə vermək barədə
öhdəlik  götürən  ölkənin  bağladığı  sazişdir. Ənənəvi  və  təkmilləşdirilmiş  konsessiyalar bağlanılır. Ənənəvi konsessiyalar  99 il
müddətində çox böyük  ərazi üçün   ( indi demək olar ki, bu tip sazişlər yoxdur), təkmilləşdirilmiş    konsessiyalar  isə   30  il  müddətə
və kiçik ərazilər üçün   bağlanılır;

√ əsas  fondlara aid edilən  əmlakın  müəyyən haqq ilə müqavilə əsasında müvəqqəti olaraq xarici şirkətlərin  istifadəsinə  verilməsidir.
İcarə müddəti, mənfəət, risk və digər   amillər  müqavilə ilə  təsbitlənir;

277. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki,dövlətin investisiya siyasəti......

√ Zaman-zaman dəyişir və ölkədə yaranmış iqtisadi durumdan asılı olaraq müəyyən edilir.
• Zaman-zaman dəyişir də iqtisadi inkişaf Nazirliyinin xüsusi göstərişindən asılı olaraq müəyyən edilir
• Zaman-zaman dəyişir və ölkədə yaranmış inflyasiya ilə aradan çıxır.
• Heç bir dəyişikliyə uğramır dövlət rəhbərinin səlahiyyətindən asılı olaraq dəyişilir.
• Heç bir dəyişikliyə üğramasada zaman keçdikcə fəaliyyətinə son qoyulur.

278. İnvestisiya sahəsində beynəlxalq qurumlar nəyə xidmət göstərir.

√ Onların başlıca vəzifəsi ayrı-ayrı ölkələr üzrə investisiya mühitinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir.
• Investisiya sahəsində belə qurumlar fəaliyyət göstərmir.
• Özəl sektorla dövlət sektoru arasındakı münasibətləri tənzimləyir.
• Özəl sektorunfəaliyyətini təhlil etmək üçün fəaliyyət göstərir.
• Dövlətlər arası münasibətlərin tənzimlənməsinə xidmət göstərir.

279. İnvestitsiya fəaliyyəti sahəsində əşyalarla bağlı müqvilə tələbləri üzrə iddia müddəti neçə ildir?

• 4 il
• 1 il
•  5 il
√ 3 il
• 2 il

280. İnvestitsiya fəaliyyətində müqavilə hansı vaxtdan qüvvəyə minir?

√ müqavilə bağlandığı andan
• tərəflərin razılığı ilə
• notariat orqanında təsdiq edildikdən sonra
• müqavilə üzrə tərəflərdən birinin müqavilənin icrası yönündə ilk hərəkətinin edildiyi andan
• müqavilədə göstərildiyi andan



281. İnvestitsiya fəaliyyətində müqavilənin şərtləri müqavilə bağlanana qədər yaranmış münasibətlərə tətbiq edilə bilərmi?

• heç bir halda edilə biməz
• MM-də nəzərdə tutulmuş konkret hallarda edilə bilər
• bütün hallarda edilə bilər
√  tərəflərin razılaşması ilə edilə bilər
•  bütün hallarda edilə bilməz

282. İnvestitsiya fəaliyyətində müqavilənin şərtlərini kim təfsir edir?

• kreditor
√ məhkəmə
• borclu və kreditor
•  tərəflər
• borclu

283. Saxlama ilə bağlı bütün xərclər kimin üzərinə düşür?

• qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayıb
• hər ikisinin
√ kreditorun
• borclunun
• heç birinin

284. Milli innovasiya sistemi nədir?

• İnvestisiya proseslərini həyata keçirən şərait
• İnvestorların maraqlarının müdafiəsi
√ Fəaliyyəti innovasiyaların həyata keçirilməsi və dəstəklənməsinə yönələn subyekt və institutların məcmusudur
• İnvestisiya bazarının həcminin öyrənilməsi
• Investisiya iqliminin qiymətləndirilməsi

285. İnnovasiyanın Yapon modelinə xarakterikdir?

• meqapolisləri nəzərdə tutur
• heç biri
• aqlomerasiyaları nəzərdə tutur
√ texnopolis”i nəzərdə tutur
• amerikan modeli ilə eynidir

286.  Bütün texnopolislər hansı meyarlara cavab verməlidirlər?

• Texnopolislər yaxında ki, iri şəhərlərdən 30 dəqiqədən uzaq olmayan məsafədə yerləşməlidir
• Gözəl mənzərəli yerdə yerləşməli
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Sahəsi 500 kv.m. artıq olmamalıdır;
• Rahat yaşayış üçün mədəni  və rekreasiya infrastrukturun olması zəruridir

287. Şərti olaraq texnoparkları hansı modeldə birləşdirmək olar?

• Amerikan
• Yapon
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• heç biri
• Qarışıq

288.  İnnovasiya infrastrukturunun hansı tərkib hissələri var?

√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar



• Maliyyə institutları
• Hüquqi infrastruktur
• Yeniliklərin patentləşməsi, marketinq tədqiqatların aparılmasında tələb olunan informasiya ilə təmin olunmasına yönəlib
• İxtisaslandırılmış innovasiya mərkəzləri

289. Milli innovasiya sisteminin infrastruktur əsasını nə təşkil edir?

• İnnovasiya-texnoloji mərkəzlər
• Mütəxəssislərin hazırlanması mərkəzləri
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• İlkin və vençur maliyyələşdirmə fondları,
• Elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinə dəstək fondları

290. Elmi texniki siyasəti sahəsində dövlətin əsas vəzifələri hansılardır?

√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Elmi müəssisələr sisteminin formalaşması
• Dövlətin məqsədli layihə və proqramlarının reallaşması
• Dövlətin məqsədli layihə və proqramlarının işlənib hazırlanması
• Elmi müəssisələr sisteminin koordinasiyası

291. Elmi texniki siyasəti sahəsində dövlətin əsas vəzifələri hansılardır?

√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Heç biri
• Elm və texnikanın inkişaf prioritetlərin müəyyən edilməsi
• İntellektual mülkiyyətin müdafiəsi
• Elm və istehsal arasında inteqrasiya

292. Elmi-texniki xidmətlərə nə daxildir ?

• Faydalı qazıntıların kəşfiyyatI
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Elmi-texniki sahədə informasiya fəaliyyəti
• Elmi-texniki ədəbiyyatın tərcüməsi, nəşri
• Geoloji, topoqrafik, meteoroloji

293. Elmi-texniki və təcrübi-konstruktor işlərinə hansı proseslər daxildir?

• fundamental tədqiqatları
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• tətbiqi tədqiqatlar
• Heç biri
• klərin işlənib hazırlanması

294. YUNESKO-nun təsnifatına görə elmi-texniki fəaliyyət hansı tərkib hissələrdən ibarətdir?

• Elmi-texniki təhsil və kadr hazırlığına ixtisaslaşdırılmış ali təhsilin bütün səviyyələrini əhatə edir
• Heç biri]
• Elmi-texniki xidmətlər
• Elmi-texniki və təcrübi-konstruktor işləri
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar

295. İqtisadiyyatın innovasiya yönümli olması nə ilə xarakterizə olunur?

• Bazarların müxtəlifliyi prinsipi
• Həyat keyfiyyətinin yüksək səviyyəsi
• İnsan kapitalının yüksək keyfiyyəti
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Rəqabət və innovasiyalı məhsula yüksək tələbin olması



296.  İqtisadiyyatın innovasiya yönümli olması nə ilə xarakterizə olunur?

• İqtisadi sərbəstlik səviyyəsi
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• İnnovasiyalı təklifin çox olması]
• Yeni bazarların yaradılması
• Təhsil və elmin yüksək inkişaf səviyyəsi

297. Elmi-texniki xidmətlərə nə daxildir ?

• Muzeyvə botanik bağlar
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Patent-lisenziya fəaliyyəti
• Sınaq, standartlaşma, metrologiya, keyfiyyətə nəzarət
• Sosial-iqtisadi proseslərə dair göstəricilərin toplanması

298. ABŞ- da ən iri  elmi park  hardadır?

• Kaliforniya  Universitetində
• Miçiqan Universitetində
• qton Universitetində
√ Stenford Universitetində
• Pitsburq Universitetində

299. Kiçik biznes inkubatoru nədir?

√ kiçik müəssisələrə inkişaf edib maliyyə müstəqilliyi əldə edənədək  kömək edən şirkətlər
• heç biri
• iqtisadi azadlığa qoyulan investisiyalar
• mədəniyyət və incəsənətə qoyulan investisiyaya
• əsas və dövriyyə aktivlərinin məcmusu

300. İnnovasiya infrastrukturu nədir?

√ müxtəlif yenilikləri yeni əmtəə və xidmətlərə çevirən, bazar şəraitində onların yayılması və istehlakını təşkil edən bir-biri ilə əlaqəli
innovasiya fəaliyyəti obyektlərin məcmusudur

• Intellektual aktivliyin inkişafı
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• heç biri
• hər bir sahə üzrə mədəniyyət sahələrinin ixtisaslaşması

301. Elm və texnikanın dövlət dəstəyi formaları hansılardır?

• Məqsədli proqramların maliyyələşdirilməsi
• Layihə maliyyələşdirilməsi
• Tədqiqatların bilavasitə maliyyələşdirilməsi
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Heç biri

302. Elmi-texniki siyasətin metodlarına nə daxildir?

√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Tədqiqatların birbaşa və dolayı maliyyələşdirilməsi
• Elm və təhsil sahəsində təşkilatı qarşılıqlı fəaliyyətin strukturunun formalaşması
• ETTKİ sahəsində mülkiyyət hüququnun müdafiəsi
• Elmi-texniki infrastrukturun formalaşması

303. Elmi-texniki təhsil və kadr hazırlığına ixtisaslaşdırılmış ali təhsilin hansı səviyyələrini əhatə edir?



√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Magistr
• Bakalavr
• Doktor dərəcələrini almaq üçün hazırlığı
• Mühəndislərin təhsil almaq sistemi

304. Elmi texniki siyasətin məqsədi nədir?

• Elmin iqtisadi inkişafa töhfəsini artırmaq
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Heç biri
• Ölkənin elmi-texniki potensialının inkişafı
• Dünya yüksək texnologiyalar bazarlarında ölkənin mövqelərinin möhkəmlətmək

305. Milli innovasiya sisteminin əsas məqsədi nədir?

• investisiya layihələrinə təsir edən amillərlə əlaqəli risklər
• makro səviyyədə investisya iqliminin formalaşması
• əlverişli investisya mühitinin formalaşması
• investisiya siyasətinin həyata keçirilməsi
√ elmtutumlu sahələrin inkişafı hesabına dayanaqlı iqtisadi artımı təmin edən

306.  Milli innovasiya sisteminə daxildir:

• beynəlxalq təşkilatlar
√ dövlət və qeyri-dövlət qurumları
• qeyri dövlət qurumları
• dövlət qurumları
• səhiyyə xidməti

307. Xarici iqtisadi siyasətin istiqamətlərinə aşağıdakı variantlardan hansı aid deyil?

• ödəniş balansı siyasəti;
• xarici yardım siyasəti;
• xarici ticarət siyasəti;
√ daxili ödəniş  siyasəti;
• xarici investisiya siyasəti;

308. Aşağıdakı variantlardan daxili investisiyalara aid olmayan mənbə hansıdı?

√ Beynəlxalq təşkilatların  (hümanitar, sosial- təminat  və s.) maliyyə vəsaitləri.
• Ticarət kapitalı
• Büdcədən kənar fondların vəsaitləri (prezidentin xüsusi fondu,  müxtəlif ölkədaxili  hümanitar və digər növ fondlar).
• Bank kapitalı.
• Dövlət büdcəsi.

309. Aşağıdakı variantlardan xarici investisiyalara aid olmayan mənbə hansıdı?

• Beynəlxalq təşkilatların  (hümanitar, sosial- təminat  və s.) maliyyə vəsaitləri.
• Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının maliyyə vəsaitləri ( kreditlər, qrantlar)
√ Daxili tikinti yardımlar
• Xarici dövlətin  büdcə vəsaitləri.
• Xarici  hüquqi və fiziki şəxslərin vəsaitləri.

310. Azərbaycan Respublikası neçənci ildən Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvüdür?

• 1991-cı il;
• 1997-cü il;
• 1995-ci il;



√ 1992-ci il
• 1994-cü il;

311. Valyuta tənzimi hansı üsullarla həyata keçirilir?

•      1. notrmativ üsulla;         2. bank üsulu ilə
•      1. ümumi üsulla;         2. xüsusi üsulla
•      1. fərdi qaydada;         2. xüsusi qaydada
√ 1. fərdi üsulla;         2. normativ üsulla
• 1. dövlət banklari ilə;         2. özəl banklar

312. Gəlir norması necə hissədən ibarətdir?

• 7
√ 2
• 6
• 5
• 4

313. Daxili investisiya siyasəti dedikdə nə başa düşürük.

• Ölkənin balanslaşdırılmış siyasət xətti yürütməsi.
• Uzun müddətli beynəlxalq kapital qoyuluşları sahəsində görülən tədbirləri  əhatə edir.
√ Daxili investisiya mənbələri hesabına iqtisadi məqsədlərə nail olunması başa  düşülür.
• Xarici investorların yerli investorlardan asılılığı başa düşülür.
• Daxili siyasətin,xarici siyasətdən yüksək olması

314. Xarici investisiya siyasəti dedikdə nə başa düşürük

√ Uzun müddətli beynəlxalq kapital qoyuluşları sahəsində ğörülən tədbirləri əhatə edir.
• Ölkə iqtisadiyyatının xarici dövlətlərdə tanınması üçün görülən tədbirlər proqramını nəzərdə tutur.
• Xarici investorların respublikaya cəlb olunması üçün görülən tədbirlər proqramını nəzərdə tutur.
• Xarici investorlara verilən hüquq və vəzifələri nəzərdə tutur.
• Konkret tələblərdən asılı olaraq beynəlxalq sahədəki qoyuluşları əhatə edir.

315. Xarici investisiya siyasəti hansı istiqamətlərdə aparılır

√ Iki, idxal və ixrac istiqamətlərində
• Balanslaşdırılmış istiqamətdə
• Üç, idxal,ixrac,balanslaşdırılmış  istiqamətlərdə
• Ancaq ixrac istiqamətində
• Ancaq idxal istiqamətində

316. Birbaşa investisiyalar əsasən kimlər tərəfindən qoyulur.

• Vergilər Nazirliyi tərəfindən qoyulur.
• Əsas etibarı ilə fiziki şəxslər tərəfindən qoyulur.
√ Əsas etibarı ilə Transmilli şirkət tərəfindən qoyulur.
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən qoyulur.
• Nazirlər kabineti tərəfindən qoyulur.

317. Xarici iqtisadi siyasətdə daxili iqtisadi fəaliyyətin əlaqəsi.

• Bizim xarisi iqtisadi siyasət fəaliyyətimiz hələlik formalaşmayıb.
• Müasir mərhələdə dövlətin iqtisadi siyasətində daxili və xarisi iqtisadi siyasətləri bir-biri ilə kəskin şəkildə ziddiyyət təşkil edir.

√ Müasir mərhələdə dövlətin iqtisadi siyasətində daxili və xarisi  iqtisadi                              siyasətləri bir-birindən ayırmaq mümkün
deyildir.Çünki,ümumi iqtisadi

• Müasir mərhələdə dövlətin iqtisadi siyasətində daxili və xarici iqtisadi siyasətləri bir-birinə o qədərdə yaxınlaşmır.Çünki,ümumi iqtisadi
siyasətin bu iki istiqaməti bir-biri ilə kəskin surətdə ziddiyyət təşkil edir.

• Müasir mərhələdə dövlətinxarici  iqtisadi siyasətini  xarici işlər naziri,daxili iqtisadi siyasətlərini isə iqtisadi inkişaf naziri həyata keçirir.



318. Xarici iqtisadi siyasət dedikdə nə başa düşürük

• Siyasətdə müstəqil bir sahə kimi iştirak etməklə ölkədəki heç bir iqtisadi fəaliyyətə qarışmır.
• Ölkədəki iqtisadi fəaliyyətə dair bütün shələrin məcmusudur.
√ Yeridilən ümumi iqtisadi siyasətin tərkib hissəsidir və ölkədəki bütün iqtisadi fəaliyyətlə sıx bağlıdır.
• Iqtisadi inkişaf nazirliyinin şəxsi fəaliyyətinin təcəssümüdür.
• Müstəqil bir sahədir

319. Xarici investisiya siyasətində dövlətin əsas məqsədlərinə aid olmayan variant hansıdı?

• sabit qiymətlər
• iqtisadi inkişaf;
• iqtisadi səmərəlik;
• tam məşğulluq;
√ gəlirlərin yığılması;

320. Özəl kapital nədi?

• xaricə ixrac olunan  və ya oradan idxal  olunan dövlət büdcə  vəsaitləri;

√ xaricdə yerləşdirilən  və ya oradan özəl (hüquqi və fiziki) şəxslər tərəfindən  qəbul edilən, qeyri-dövlət  mənbələrinə əsasən formalaşan
özəl kapital  nəzərdə tutulur;

• xaricə ixrac olunan  və ya oradan idxal  olunan xüsusi büdcə  vəsaitləri;
• xaricə  xrac olunan dövlət büdcə  vəsaitləri;
• xaricə idxal olunan dövlət büdcə vəsaitləri;

321. Dövlət kapitalı nədi?

• xaricdə yerləşdirilən  və ya oradan özəl (hüquqi və fiziki) şəxslər tərəfindən  qəbul edilən, qeyri-dövlət  mənbələrinə əsasən formalaşan
özəl kapital  nəzərdə tutulur;

• xaricə ixrac olunan  və ya oradan idxal  olunan özəl büdcə  vəsaitləri;

• xaricdə yerləşdirilən  və ya oradan özəl fiziki şəxslər tərəfindən  qəbul edilən, qeyri-dövlət  mənbələrinə əsasən formalaşan  özəl kapital
nəzərdə tutulur;;

• xaricdə yerləşdirilən  və ya oradan özəl hüquqi şəxslər tərəfindən  qəbul edilən, qeyri-dövlət  mənbələrinə əsasən formalaşan  özəl
kapital  nəzərdə tutulur;;

√ xaricə ixrac olunan  və ya oradan idxal  olunan dövlət büdcə  vəsaitləri;

322. Xarici investisiyalar yaranma mənbələrinə görə neçə yerə bölünür?

• 4
• 7
• 6
• 5
√ 2

323. Diskont vasitəsi ilə:

• indiki pul vəsaitləri kecən il ki, pul vəsaitləri ilə müqayisə edilir;
• hamsı
• kecmişdə alınan pul vəsaitlərinin mürəkkəb faiz  dərəcəsi ilə indiki zamanda
√ xərclər, səmərə və nəticələrin eyni zamanda investisiya layihəsinin ilkin
• hec biri

324. Diskontun mahiyyəti:

√ gələcəkdə alınan pul vəsaitlərinin mürəkkəb faiz dərəcəsi ilə indiki zamanda
• pul vəsaitlərinin kecən il ki, pul vəsaitləri ilə müqayisəsi;
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• hec biri
• kecmişdə alınan pul vəsaitlərinin mürəkkəb faiz  dərəcəsi ilə indiki zamanda



325. İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində hansı üsuldan istifadə olunur?

√ diskont üsulu
• analiz üsulu
• sintetik üsul
• analitik üsul
• reqresiya üsulu

326. Intelektual kapitalın birinci mərhələsinə aiddir:

• intelektual mülkiyyətin yaradılması;
• intelektual mülkiyyətin başqa şirkətlərdən alınması;
• innovasiyalı ideyaların işlənib hazırlanır;
• şirkətin korporativ mədəniyyətinin yüksəlməsi;
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar

327.  İntelektual kapitalın birinci mərhəsinə aiddir:

√ pul formasından istehsal kapitalın intelektual formasına cevrilməsi baş verir.
• istehsal kapitalının elementləri intelektual məhsulun istehsal olunmasında iştirak edirlər.
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• hec biri
• intelektual kapital satılaraq pula cevrilir, şirkətə gəlir və pul gətirir.

328. İntelektual kapitalın dövretmə mərhələlərinə aiddir:

• hec biri
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• pul formasından istehsal kapitalın intelektual formasına cevrilməsi baş verir.
• istehsal kapitalının elementləri intelektual məhsulun istehsal olunmasında iştirak
• intelektual kapital satılaraq pula cevrilir,şirkətə gəlir və pul gətirir.

329. Milli sərvət:

• Milli mənsubiyyət nəzərə alınaraq  mövcud ərazidə yeləşən müəssisələrdə
√ dəyər qiymətində yığılmış fiziki və insan kapitalının , ölkənin təbii kapitalının
• maliyyə resurslarının məcmusu
• əsas və dövriyyə aktivlərinin məcmusu
• Heç bir əlamət nəzərə alınmadan milli  müəssisələrdə istehsal olunan əmtəə və

330. Xarici ölkələrlə birbaşa xarici investisiya qoyuluşları vasitəsilə yaradılan
                   filial müəssisələr necə fəaliyyət göstərir.

√ Baş müəssisənin nəzarəti altında fəaliyyət göstərir
• Vergilər Nazirliyinin nəzarəti altında fəaliyyət göstərir
• Iqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərir
• Müstəqil fəliyyət göstərir.
• İqtisad məhkəməsinin  nəzarətində fəaliyyət göstərir.

331. Mərkəşləşdirilmiş fondlar hansılardır?

• sahibkarların sərəncamında olan pul;
√ dövlətin sərəncamına daxil olan pul;
• qeyri-hökumət təşkilatların sərəncamında olan pul
• xarici rezidentlərin sərəncamında olan pul;
• TMŞ-lərin sərəncamında olan pul;

332. Həm daxili,həm də xarici investisiya siyasətinin həyata keçirilməsində
                    hansı amil əsasdır



• Sağlam investorların olması
• Ölkəyə xarici investorların axınının gücləndirilməsi.
• Dövlətin inkişaf səviyyəsi.
√ Maliyyə mənbələri əsas amildir.
• Investisiya olan ehtuyac

333. Respublikamıza xarici investisiyaların qoyuluşu nə vaxtdan stabilləşdi

• 2003-cü ildən sonra
• 2000-ci ildən.
• 1991-ci il 18 sentyabrdan.
• 1990-cı ildən.
√ 1993-cü ildən sonra.

334.  Xarici  investisiyaların  qorunması  haqqında    Azərbaycan   Respublikasının
  qanunu  nə  vaxt  qəbul  olunub.

√ 1992-ci ildə
• 2002-ci il  12  noyabrda
• 2000-ci ildə
• 1998-ci ildə
• 2009-cu il 15 iyunda

335. Azərbaycan Respublikasında investisiya axınına səbəb olan  əsrin müqaviləsi  neçənci ildə imzalanıb?

• 2000-ci ildə;
√ 1994-cü ildə;
• 1988-ci ildə
• 1999-cu ildə
• 1991-ci ildə;

336. İnvestisiya  və maliyyə nəzarətinin əsas obyekti?

• investisiya;
• vergi;
• əmlak;
√ pul;
• müəssisə;

337. Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən rezident kimlər sayılır?

• Respublika ərazisində ən azı 150 gün (ildə) yaşayan vətəndaş;
• Respublika ərazisində ən azı 10 gün yaşayan vətəndaş;
• Respublika ərazisində kollektiv subyekt yaradan vətəndaş
• Respublika ərazisində xüsusi icarələr almış sahibkarlar;
√ Respublika ərazisində ən azı 182 gün (ildə) yaşayan vətəndaş;

338.  Valyuta tənzimi haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanun neçənci ildə qəbul edilmişdir?

• 2002-ci il;
• 2001-ci il;
• 1996-cı il;
• 2013-cü il;
√ 1994-cü il;

339. Beynəlxalq səviyyədə inteklektual mülkiyyətin qimətləndirilməsinin gəlir metoduna daxil deyil:



√ izafi dəyərin qiymətləndirilməsi
• hec biri
• lisenziya alınan mənfəətdən lisenziya verilən payın ayırma
• müqayisəli qiymətləndirmə
• real gəlirin diskontlaşdırılması

340. İntelektual mülkiyyətin qiymətləndirilməsinin xüsüsiyyyəti hansıdır

• qiymətlər məqsədli xarakter daşıyır
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• qiymətləndirmə obyekti kimi bir nece funksiyanı yerinə yetirməsi
• qiymətləndirmə zamanı nəzərdə tutulan normalara uyğun olaraq intelektual
• qiymətləndirmə təkcə universal metodlarla deyil,həmcinin onların daha fəal

341. İntelektual kapital mülkiyyət formasına görə hansı təsnifat əlaməti yoxdur?

• kollektiv
•  dövlət
•  xüsusi
• qarışıq
√ şəxsi

342. İnvestisiya siyasətini həyata keçirmək üçün hazırlanan proqramlar   nədən asılıdır.

√ Iqtisadi siyasətdən asılı olur,ona əsasən tərtib olunur və dövlətin  xarici iqtisadi fəaliyyətindəki strategiyası ilə tarazlaşdırılır
• bu proqramlar prezidentin şəxsi səlahiyyətindən  asılı olur.
• səhiyyə siyasətindən asılı olur,ona əsasən tərtib olunur və tarazlaşdırılır.
• investisiya siyasətində proqramlara ehtiyac duyulmur.
• Təhsil siyasətindən asılı olur,ona əsasən tərtib olunur və dövlətin xarici     iqtisadi fəaliyyətindəki strategiyası ilə tarazlaşdırılır.

343. Xarici iqtisadi siyasətdə daxili iqtisadi fəaliyyətin əlaqəsi

√ Müasir mərhələdə dövlətin iqtisadi siyasətində daxili və xarisi  iqtisadi siyasətləri bir-birindən ayırmaq mümkün deyildir.Çünki,ümumi
iqtisadi   siyasətin bu iki istiqaməti bir-biri ilə sıx surətdə bağlıdır.

• Müasir mərhələdə dövlətin iqtisadi siyasətində daxili və xarici iqtisadi siyasətləri bir-birinə o qədərdə yaxınlaşmır.Çünki,ümumi iqtisadi
siyasətin bu iki istiqaməti bir-biri ilə kəskin surətdə ziddiyyət təşkil edir.

• Müasir mərhələdə dövlətin iqtisadi siyasətində daxili və xarisi iqtisadi siyasətləri bir-biri ilə kəskin şəkildə ziddiyyət təşkil edir.
• Bizim xarisi iqtisadi siyasət fəaliyyətimiz hələlik formalaşmayıb.
• Müasir mərhələdə dövlətinxarici  iqtisadi siyasətini  xarici işlər naziri,daxili iqtisadi siyasətlərini isə iqtisadi inkişaf naziri həyata keçirir.

344. Xarici iqtisadi siyasət dedikdə nə başa düşürük

√ Yeridilən ümumi iqtisadi siyasətin tərkib hissəsidir və ölkədəki bütün iqtisadi fəaliyyətlə sıx bağlıdır.
• Iqtisadi inkişaf nazirliyinin şəxsi fəaliyyətinin təcəssümüdür.
• Ölkədəki iqtisadi fəaliyyətə dair bütün shələrin məcmusudur.
• Siyasətdə müstəqil bir sahə kimi iştirak etməklə ölkədəki heç bir iqtisadi fəaliyyətə qarışmır
• Müstəqil bir sahədir.

345. Həm daxili,həm də xarici investisiya siyasəti nəyə xidmət edir.

√ Həyata keçirmə metodlarındakı fərqlərə baxmayaraq həm daxili, həm də xarici investisiya siyasəti dövlətin ümumi investisiya
siyasətinin tərkib hissələri kimi bir məqsədə ölkə iqtisadiyyatının inkişafına xidmət edir.

• Həyata keçirmə metodları eyni olsada onların həyata keçirdikləri siyasət bir-birilə tam ziddiyət təşkil edir və zaman-zaman bu  zidiyyət
kəskinləşir.

• Adlarından göründüyü kimi onların biri daxili siyasəti,digəri isə xarici siyasəti tənzimləyir.

• Həyata keçirmə metodlarındakı fərqlər müxtəlif olduğu kimi onların həyata keçirdikləri siyasətlərdə bir-birindən kəskin şəkildə
fərqlənir.

• həyata keçirmə metodlarının eyni olmasına baxmayaraq bunlar başqa-başqa amallara xidmət edir

346. İnsan kapitalının dəyərinin qiymətləndirilməsində diskont metodu hesablanır :



• x alis milli məhsulungəlirlilik normsi üzrə
• ÜMM nin gəlirlilik normsi üzrə
√ Məcmu milli sərvətin gəlirlilik normsi üzrə
• ÜDM nin gəlirlilik norması üzrə
• milli gəlirin gəlirlilik normsi üzrə

347. İnsan kapitalı :

• ÜMM nin artımının əsasıdır
• xalis mənfəətin əsasıdır.
• milli gəlirin artımının əsasıdır
• xalis milli məhsulun artımının əsasıdır
√ ÜDM nin artımının əsasıdır

348. İnsan kapitalına qoyulan investisiyaların əsas hissəsini həyata keçirir:

• hüquqi şəxslər
• fiziki şəxslər
• bələdiyyələr
• xarici vətəndaşlar
√ dövlət

349. Müasir intellektual mülkiyyət bazarı formalaşır:

• bazanın rəqabət quruluşuna görə
• gəlir və xərclərin nisbətinə görə
√ tələb və təklifə görə
• dövlətin iqtisadi siyasətinə görə
• qiymətlərə görə

350. Intellektual mülkiyyət hansı tərkib hissələrə ayrılır?

• hüquqi baza və şəxsi mülkiyyət
√ hüquqi baza və sənaye mülkiyyəti
• sənaye mülkiyyəti və dövlət mülkiyyəti
• hüquqi baza və dövlət mülkiyyəti
• sənaye mülkiyyəti və şəxsi mülkiyyət

351. Qiymətlərin maddi və intelektula obyektlərinin qiymətləndirilməsi texnologiyasına aşağıdakılar aiddir:

• qiymətlərin obyektinin və predmetinin müəyyən edilməsi;
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• qiymətlərin obyektinin daha səmərəli istifadəsinin müəyyən edilməsi;
• zəruri və kifayət qədər informasiyanın təşkili;
• qiymətlərin məqsəd və mənbəsinin müəyyən edilməsi;

352. İntelektual kapital risk səviyyəsinə görə bölünür:

• etibarlı və riskli
• Hec biri
• 2 və risksiz
√ 2 və yüksək
• riskli və risksiz

353.  İntelektual kapital təsərufat fəaliyyətində istifadəsinə görə:

• torpaq resursu və insan resursu
• innovasiya resursu və torpaq resursu
• innovasiya resursu və insan resursu
• insan resursu və istehsal resursu



√ innovasiya resursu və istehsal resursu

354.  Intelektual kapitalın ikinci mərhələsinə aiddir

• intelektual kapital satılaraq pula cevrilir,şirkətə gəlir və pul gətirir.
• intelektual əməyin motivasiyası,yaradıcılıq aktivliyi artırılır.
√ istehsal kapitalının elementləri intelektual məhsulun maddiləşməsinə imkan
• şirkətin korporativ mədəniyyəti yüksəlir.
• pul formasından istehsal kapitalın intelektual formasına cevrilməsi baş verir.

355. İntelektual kapitalın üçüncü mərhəsinə aiddir:

• pul formasından istehsal kapitalın intelektual formasına cevrilməsi baş verir.
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• hec biri
√ intelektual kapital satılaraq pula cevrilir, şirkətə gəlir və pul gətirir.
• istehsal kapitalının elementləri intelektual məhsulun istehsal olunmasında iştirak

356. İntelektual kapitalın ikinci mərhəsinə aiddir:

• pul formasından istehsal kapitalın intelektual formasına cevrilməsi baş verir.
√ istehsal kapitalının elementləri intelektual məhsulun istehsal olunmasında
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• hec biri
• intelektual kapital satılaraq pula cevrilir,şirkətə gəlir və pul gətirir.

357. Beynəlxalq səviyyədə inteklektual mülkiyyətin qimətləndirilməsinin xərc metoduna daxil deyil:

• ekspertin qiymətləndirlməsi
• hec biri
• ilkin xərclərin müəyyən edilməsi
• bərpa sahələrinin hesablanması
• c
√ ekspertin qiymətləndirlməsi

358. İnsan kapitalının iqtisadiyyata təsiri cox olan dövlət:

• Fransa
• İsveç
• Böyük Britaniya
• ABŞ
√ Yaponiya

359.  İntellektual kapital neçə tərkib hissələrə ayrılır?

• 4
• 5
√ 2
• 3
• 6

360. Dünya Bankının insan kapitalının dəyərinin qiymətləndirilməsi üçün təklif etdiyi metod hansıdır:

• statistik
• reqresiya
• monoqrafiya
√  diskont
• normativ

361. İntellektual mülkiyyətin müəssisə daxilində strategiyası neçə qrupa ayrılır?



• 5
• 6
• 4
√ 3
• 2

362.  İntellektual mülkiyyət elmi texniki və innovasiya fəaliyyətinin tətbiqinə əsasən neşə neyə ayrılır?

• 4
• 6
• 5
• 3
√ 2

363. İlk dəfə müəlliflık hüququnun qorunması harada və nə vaxt keçirilmişdir?

• ABŞ 1907
• Fransa 1908
• Norveç 1809
• İsveçrə 1809
√ Böyük Britaniya 1709

364. BMT-də intellektual mülkiyyət ümumidünya təşkilatı adlı ixtisaslaşdırılmış idarə heyəti neçənci ildə yaranmışdır?

• 1969
• 1959
√ 1961
• 1957
• 1958

365. Beynəlxalq səviyyədə inteklektual mülkiyyətin qimətləndirilməsi neçə metodla tənzimlənir?

• 4
• 5
• 1
• 2
√ 3

366. İntelektual kapital istifadə dövrünə görə bölünür:

• 2müddətli və uzunmüddətli
• uzunmüddətli, qısamüddətli və 2müddətli
√ uzunmüddətli və qısamüddətli
• qısamüddətli
• qısamüddətli və 2müddətli

367. İntelektual kapital mülkiyyət formasına görə hansı forması var:

• xüsusi
√ bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• qarışıq
• dövlət
• kollektiv

368. Intelektual kapitalın birinci mərhələsinə aid deyil:

• intelektual əməyin motivasiyası,yaradıcılıq aktivliyi artırılır;
• innovasiyalı ideyaların işlənib hazırlanır;
• intelektual fəaliyyətlə məşğul olan insanlar işə qəbul olunur



• şirkətin korporativ mədəniyyəti yüksəlir
√ intelektual kapital satılaraq pula cevrilir,şirkətə gəlir və pul gətirir;

369. İntelektual kapitalın birinci mərhəsində:

• şirkətin korporativ mədəniyyətinin yüksəlməsi;
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• intelektual fəaliyyətlə məşğul olan insanların işə qəbul olunması;
• innovasiyalı ideyaların işlənib hazırlanması;
√ intelektual əməyin motivasiyası,yaradıcılıq aktivliyinin artırılması;

370.  İntelektual kapital neçə dövretmə kapitalından ibarətdir?

• 1
• 5
• 4
√ 3
• 2

371. ərazi prinsipi üzrə investorlara tətbiq edilən vergilər ?

•  əlavə dəyər vergisi;      - aksizlər;       - rüsumlar;
• fiziki şəxslərdən gəlir vergisi;      - müəssisələrin mənfəət vergisi;      - müəssisələrin əmlak vergisi;
•  özəl subyektlərin vergisi;       - ümumi subyektlərin vergisi;       - xüsusi subyektlərin vergisi;
•  torpaq vergisi;      - yol vergisi;      - dövlət vergisi;
√  əlavə dəyər vergisi;        - fiziki şəxslərdən əmlak vergisi;         - aksizlər;

372. Bankların vergi ödəyicilərinin uçotu ilə bağlı vəzifələri hansı qanunla tənzimlənir?

• “Sahibkarlıq fəaliyyəti” haqqında Qanunu ilə;
• Azərbaycan Respublikasında Mülki Məcəlləsi ilə;
• “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə;
• “Müəssisələrin və təşkilatların mənfəət vergisi haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə;
√ Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə;

373. Azərbaycan Respublikasında vergi sisteminin hansı modelindən istifadə edilir?

• anqlosakson
• avrokontinental
• latınamerikan
• romanqerman
√ qarışıq

374. Vergi hüquq münasibətlərinin subyekti kimi bankların rolu?

• hesabat işlərini bir mərkəzdə cəmləyən və sonra paylayan idarə
• Maliyyə Nazirliyinin digər tədbirləri üzrə birbaşa xərcləri həyata keçirən idarə
• dövlət büdcəsinin icrası prosesində onun gəlirlərinin təsdiq edilmiş hissəsini idarə edən orqan
• maliyyənin vahid bazaya toplanaraq bölüşdürülməsi prosesini idarə edən və əhalinin əmanətlərinə nəzarət edən orqan
√ vergi və rüsumların büdcəyə köçürüçlməsinə dair ödəmə tapşırıqlarını icra edən idarələr

375. Verginin ödəniş vasitələri?

• Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 19-cu maddəsilə funt-sterlinq
• Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 19-cu maddəsilə dollar
√ Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 9-cu maddəsilə manatla
• Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 3-cu maddəsilə yevro
• Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 5-cu maddəsilə rus pulu ilə



376. Verginin anlayışı?

• dövlət qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün pul vəsaitlərinin yığılması siyasətidir

• vergi ümməcburi, fərdi, əvəzsiz, pul ödəməsi olaraq, fiziki və hüquqi şəxslərin gəlirlərindən qanunvericilikdə müəyyən edilən
məbləğlərdə köçürülmə siyasətidir

• vergi dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin pul təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan maliyyənin
özgənikiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə əvəzsiz ödəniş siyasətidir

• büdcəyə sahibkaeların əvəzsiz ödəniş siyasətidir

√ vergi dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin
özgənikiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi əvəzsiz ödənişdir

377. Dövlət vergi orqanlarına hansılar aiddir?

• Vergilər və Maliyyə Nazirliyi
• Vergilər Nazirliyi və Gömrük Komitəsi
• Vergilər Nazirliyi və bələdiyyələrin uyğun vergi idarələri
• Vergilər və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
√ Vergilər Nazirliyi və bilavasitə ona tabe olan vergi orqanları

378. Hansı fiziki şəxslər gəlir vergisinin ödəyiciləridirlər?

• fərdi sahibkarlar
• pensiyaçılar
• əcnəbilər
• işləyən fiziki şəxslər
√ rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər

379. Kimlər vergi ödəyicisi sayılır?

• Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq bütün hüquqi şəxslər
• Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq bütün hüquqi və fiziki şəxslər
• Mülki Məcəlləyə uyğun olaraq sahibkarlar
• Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq bütün hüquqi şəxslər
√ Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq vergitutma obyektlərindən vergi ödəməli olan istənilən şəxs

380. Azərbaycan Respublikasında vergilər hansı normativ aktla müəyyən edilir?

• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə
• Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
• bələdiyyələrin qərarı ilə
• yalnız Mülki Məcəllə ilə
√ yalnız Vergi Məcəlləsi ilə

381. Hüquqi formasına görə ödəmələrin növləri?

• - vergi; - rüsum; - yığım; - kvazivergi;
• vergi; - rüsum;    - əlavə dəyər;  - ödəmə;
• vergi;   - rüsum; - şəxsi yığım;  - ödəmə;
• şəxsi yığım;   - məqsədli yığım;   - birdəfəlik; - dolayı yığım.
√ vergi; - rüsum; - gəlir; - kvazivergi;

382. Sürətləndirilmiş amortizasiyanın tətbiqi nəticəsində:

• əmtəə bazarlarının həcmi artır;
• milli iqtisadiyyatın dayanaqlı inkişafı ücün şərait yaradılır;
• hec biri
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• investisiyalara tələb artır;

383. Vergi güzəştləri mexanizmi vasitəsi ilə:



• investisiya prosesinin məsrəfləri azalır;
• kapital qoyuluşlarının mənbələri artır;
• investorları aktiv stmullaşdırır;
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• qoyulan kapitalın gəlirlik səviyyəsini artırır;

384. Ölkə investorları ücün qeyri-şəffaflıq hansı standartların meyarlara görə qiymətləndirilir?

• qanunvericilik bazasının
• maliyyə siyasətinin
• biznesdə münasibətlərin
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• iqtisadi sistemin

385. İnvestisya mühiti qiymətləndirilməsinə necə yanaşma mövcuddur?

• 1
• 7
• 4
• 5
√ 3

386. əlverişli investisiya iqliminin formalaşmasında dövlətin iqtisadi siyasəti necə istiqamətdən ibarətdir?

• 7
√ 2
• 4
• 5
• 1

387. İnvestisiya iqlimi hansı parametrlərdən ibarətdir?

• hec biri
• iqtisadi və siyasi
• sosial və ekoloji
√ giriş və cıxış
• real və qeyri real

388. İnvestisiya riskləri necə qrupa bölünür?

√ 2
• 4
• 7
• 1
• 5]

389. İnvestisiya aktivliyi necə qrup amilllərlə müəyyən edilir ?

√ 2
• 1
• 4
• 5
• 7

390. İnvestisiya mühitinə cəmiyyət tərəfindən təsir edən amilləri necə qrupa təsnifləşdirmək olar?

√ 2
• 5
• 7



• 1
• 4

391. İnvestisiya iqliminin formalaşması neceə tərkib hissədən ibarətdir?

• 1
• 7
√ 2
• 5
• 4

392. İnvestisiya mühiti nədir?

• Məhsulu investisiya şəklində cıxış edən iqtisadiyyatın sahələrinin məcmusudur
• Hec biri
√ Investisiya bazarının həcmi,cəlbediciliyi,risk səviyyəsini müəyyən edən daxili
• Hər konkret dövr ücün investiisyaların həcmi və qruluşunu müəyyən edir
• Investisiya aktivliyinin artıran bir biri ilə əlaqəli məqsədlər kompleksidir

393. İnvestisiya prosesinin mərhələlərindən biri mənfəətə keçid nə deməkdir?

√ Yəni bu zaman proqnozlaşdırılan mənfəətin reallaşması baş verir.
• Artıq nəzərdə tutulmuş məhsulun istehsalı bağlanır.
• İnvestorlar ilə investisiyanın tələbatı olan tərəf  arasında danışıqlar aparılır.
• Qarşı tərəf ilə rəsmi danışıqlar üçün müvafiq sənədlərin hazırlanmasına başlanır.
• Hazır məhsul yerli və xarici bazarda realizasiya olunur.

394. Vergi dövrü neçə aydı?

• 2 ay
• 5 ay
• 8 ay
√ 3 ay
• 4 ay

395. Vergi hüquq münasibətlərinin subyekti kimi investitisiya bankların rolu?

• dövlət büdcəsinin icrası prosesində onun gəlirlərinin təsdiq edilmiş hissəsini idarə edən orqan
• maliyyənin vahid bazaya toplanaraq bölüşdürülməsi prosesini idarə edən və əhalinin əmanətlərinə nəzarət edən orqan
• bat işlərini bir mərkəzdə cəmləyən və sonra paylayan idarə
√ vergi və rüsumların büdcəyə köçürüçlməsinə dair ödəmə tapşırıqlarını icra edən idarələr
• Maliyyə Nazirliyinin digər tədbirləri üzrə birbaşa xərcləri həyata keçirən idarə

396. Müəyyən olunma üsuluna görə beynəlxalq aləmlə gömrük rüsumlarının hansı növləri vardır?

• muxtar rüsumlar                                   - müstəqil rüsumlar
• - spesifik rüsumlar   - advalor rüsumlar
• - xüsusi rüsumlar   - sadə rüsumlar
• antidemping rüsumlar   - kompensiya rüsumları
√ - konvension rüsumları                              - muxtar rüsumları

397. Kimin qərarı ilə investorlara vergilərin ödənilməsi müddəti uzadılır?

• sahibkarın özünün qərarı ilə
• Banklar və ya Ədliyyə Nazirliyinin qərarı ilə
• Yerli icra Hakimiyyəti orqanının qərarı ilə
• vergi agentinin qərarı ilə
√ Vergilər Nazirliyinin qərarı ilə

398. Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi başqa şəxsin üzərinə qoyula bilərmi?



• bəli
√ xeyr
• qonşuların
• yalnız ərin (arvadın) üzərinə qoyula bilər
• ümumi təsərrüfatı birgə idarə edən yaxın qohumların üzərinə qoyula bilər

399. Vergi ödəyicisinə aid məlumat digər şəxsə necə verilə bilər?

• xüsusi icazə ilə;
• qeyri-hökumət təşkilatının icazəsi ilə;
• vergi ödəyicisinin qərarı ilə;
• vergi ödəyicisinin şifahi icazəsi ilə;
√ vergi ödəyicisinin yazılı icazəsi ilə;

400. Muzd müqavilində investora (sifarişçiyə)vasitəçilik xidmətləri göstərən şəxs necə adlanır?

• sahibkar
• icraçı
•  biznesmen
• makler
√  broker

401. ÜDM – ın azalması nəyə gətirib cıxarır?

• sənaye istehsalının azalmasına;
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• investisya aktivliyinin azalmasına;
• hec biri
• iqtisadiyyatın qeyri-sabit vəziyyətinə;

402. İnvestisiya riskləri nədi?

• real investisiya fəaliyyəti - əsas kapitala kapital qoyuluşu nəzərdə tutulur
• hec biri
• ölkə iqtisadiyyatının sruktur yenidənqurmasını təıin etmək
√ investisiya fəaliyyəti nəticəsində ola biləcək itkilər
• makroiqtisadi xarakteristikaları nəzərə alır

403. İnvestisiya potensialı nədir?

√ makroiqtisadi xarakteristikaları nəzərə alır
• ölkə iqtisadiyyatının sruktur yenidənqurmasını təıin etmək
• hec biri
• investisiya fəaliyyəti nəticəsində ola biləcək itkilər
• real investisiya fəaliyyəti - əsas kapitala kapital qoyuluşu nəzərdə tutulur

404. İnformasiya təminatı nədir?

• ÜDM dinamikası,inflayasının və faiz dərəcəsinin səviyyəsi,ÜDM-də yığım
• Investisiya qoyuluşunun səmərəliliyinin təmin edilməsi;
• hec biri
√ ölkə üzrə bütövlükdə,o cümlədən ayrı-ayrı kompaniyların investisiya
• qanunvericilik bazasının keyfiyyəti və sabitliyi,mülkiyyət hüququnun və

405. Normativ-hüquqi amil nədir?

√ qanunvericilik bazasının keyfiyyəti və sabitliyi,mülkiyyət hüququnun və
• Investisiya qoyuluşunun səmərəliliyinin təmin edilməsi;
• hec biri]



• ölkə üzrə bütöblükdə,o cümlədən ayrı-ayrı kompaniyarın investisiya
• ÜDM dinamikası,inflayasının və faiz dərəcəsinin səviyyəsi,ÜDM-də yığım

406. İnvestiisya mühiti asılıdır:

• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• hec biri
• innovasiya siyasətidən
• makroiqitsadi siyasətdən
√ investisiya siyasətindən

407. İnvestisiya kapitalı nədi?

• ölkə iqtisadiyyatının sruktur yenidənqurmasını təıin etmək
• hec biri
√ real investisiya fəaliyyəti - əsas kapitala kapital qoyuluşu nəzərdə tutulur
• makroiqtisadi xarakteristikaları nəzərə alır
• investisiya fəaliyyəti nəticəsində ola biləcək itkilər

408. Makroiqtisadi amil nədir?

• Investisiya qoyuluşunun səmərəliliyinin təmin edilməsi;
• Hec biri

• ölkə üzrə bütöblükdə,o cümlədən ayrı-ayrı kompaniyarın investisiya imkankanları haqqında məlumatın əl catan olması,informasiya
mənbələrinin movcudluğu;

• qanunvericilik bazasının keyfiyyəti və sabitliyi,mülkiyyət hüququnun və investorlarının müdafiəsi,bazar inzibati və digər maneələrin
olması iqtisadiyyatın acıq olması və s.;

√ ÜDM dinamikası,inflayasının və faiz dərəcəsinin səviyyəsi,ÜDM-də yığım səviyyəsi

409. İnvestisiya iqliminə təsir edən əsas iqtisadi amillər:

• makroiqtisadi amillər
• informasiya təminatı
• vergi sisteminin keyfiyyəti və vergi yükünün səviyyəsi
• normativ-hüquqi amil
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar

410. Dar yanaşma :

√ Investisiya iqlimin ümümiləşdirilmiş qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur;
• Investisiya iqliminə təsir edən amillərin məcmusudur;
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• hec biri
• Investor ücün investisiya cəlbediciliyinin risklə nisbətdə qiymətləndirmək

411. Investisiya mühiti hansı səviyyədə reallaşa bilər?

• riskli və risksiz
• hec biri
• iqtisadi və siyasi
• sosial və ekoloji
√ mikro və makro

412. İnvestisiya iqliminin qiymətləndirilməsi nəticəsində necə olur?

√ əlverişli və əlverişsiz
• hec biri
• təbii və suni
• real və qeyri-real
• riskli və risksiz



413. İnvestisiya mühiti belə müəyyən olunur:

√ investisiya iqlimi = investisya potensialı – investisiya riskləri
• investiisya potensialı = investisiya iqlimi –  investisiya riskləri
• investisiya iqlimi = investisiya riskləri  ⁄   investiisya potensialı
• investisiya iqlimi = investiisya potensialı  ⁄  investisiya riskləri
• investisiya iqlimi = investiisya potensialı +  investisiya riskləri

414. Regional qeyri-kommersiya risklərini necə qruplaşdırmaq olar?

• əhalinin gəlirlərinin diferensiyasiyası səviyyəsi;
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• cinayətkarlıq səviyyəsi;
• işsizlik səviyyəsi;
• siyasi sabitlik səviyyəsi;

415. İnvestisiya fəaliyyətini aktivləşdirir:

• əhalinin yığımlarının artması;
√  Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• ÜDM artımı;
• mülayim inflyasiya templəri;
• faiz dərəcəsinin azalması;

416. Dövlətin antiinhisar siyasəti:

• Dövlət investisiya mühitini yaxşılaşdırır
• Yığımın artmasını təmin edir və onların investisiya resurslarına cevrilməsi ücün
√ Bazarın istənilən sahəsinə daxil olma risklərinin azaldır
• Hec biri
• Dövlət qabaqcıl texnologiyaları tətbiq edən müəsisələri dəstəkləyir

417. Vergi krediti vasitəsi ilə:

• Investisiya prosesləri arasında əlaqə yaradılır
• Yığımın artmasını təmin edir və onların investisiya resurslarına cevirir
• Hec biri
• Dövlət investisiya mühitini yaxşılaşdırır
√ Dövlət qabaqcıl texnologiyaları tətbiq edən müəsisələri dəstəkləyir

418. Pul – kredit vasitələri :

• Investisiya prosesləri arasında əlaqə yaradılır
• Dövlət qabaqcıl texnologiyaları tətbiq edən müəsisələri dəstəkləyir
• Yığımın artmasını təmin edir və onların investisiya resurslarına cevirir
• hec biri
√ Dövlət investisiya mühitini yaxşılaşdırır

419. Faktor – risk yanaşma :

• Investisiya iqlimin ümümiləşdirilmiş qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur;
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• hec biri
√ Investor ücün investisiya cəlbediciliyinin risklə nisbətdə qiymətləndirmək imkanı verir;
• Investisiya iqliminə təsir edən amillər məcmusudur;

420. Faktor yanaşma :

• Investisiya iqlimin ümümiləşdirilmiş qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur;



• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• hec biri
• Investor ücün investisiya cəlbediciliyinin risklə nisbətdə qiymətləndirmək imkanı verir;
√ Investisiya iqliminə təsir edən amillər məcmusudur;

421. XX əsrin sonunda  asiya pələngləri  öz inkişaflarına başladılar:

• Onlara ənənəvi olan istehsallar əsasında
• İnvestisiya axınlarını maşınqayırma,eloktron sənayesinə istiqamətləndirməklə
• Heç biri
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Xarici texnologiyası əsasında məişət texnikası buraxaraq

422. İnvestisiya qoyuluşunda səhmin nominal dəyəri nədi?

• səhmin nominal dəyəri 10 çeklə tənzimlənir
• səhmin nominal dəyəri nizamnaməyə görə xarici valyuta ilə tənzimlənir;
• səhmin dəyəri Milli Məclis tərəfindən tənzimlənir;
√ səhmin dəyəri cəmiyyətin nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş pul ifadəsidir
• səhmin nominal dəyəri 100 AZN-lə qiymətləndirilir;

423. Ödəmə qiymətli kağızları hansılardır?

• çeklər
• çeklər və veksellər
• orderlər
√ orderlər, çeklər və veksellər
•  sualın düzgün cavabı yoxdur

424. İnvestisiya qiymətli kağızları hansılardır?

• istiqrazlar, ipoteka kağızı
√  istiqrazlar və səhmlər
• istiqrazlar, ipoteka kağızı və səhmlər
• səhmlər
• istiqrazlar

425. Kapitalın  beynəlxalq  hərəkəti prosesinin təməlində duran əsas məqsədlərə aid olan variant hansıdı?

• Yeni bazarların mövcudluğu və onlara çıxış imkanı;
• Kapital ixrac edən  ölkələrdə xammal və iş qüvvəsinin ucuz olması;
• Dünya təsərrüfatının müxtəlif həlqələrində kapitala tələb  və təklifin  üst-üstə düşməsi;
√ Heç biri;
• Kapital ixracı imkanı;

426. Kapitalın  beynəlxalq  hərəkətini şərtləndirən əsas səbəblərə aid olan variant hansıdı?

• bazarın genişləndirilməsi (yeni bazar, yeni məhsul);
• siyasi və geosiyasi məqsədlər;
• xarici resursların  əldə edilməsi (yeni xammal mənbələri);
• daha yüksək mənfəətin əldə edilməsi;
√ heç biri;

427. İnvestisiya fondunun fəaliyyətinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən dayandırılması hallarına aid olmayan variant hansıdı?

• fondun müdriyyətinə (müdrinə) verilmiş xüsusi razılığın fəaliyyəti dayandırıldıqda;
• Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi pozulduğu halda;
• Açıq investisiya fondu buraxdığı səhmləri geri satın ala bilmədikdə;
• fondun müdriyyətinə (müdrinə) verilmiş xüsusi razılığın fəaliyyəti ləğv edildikdə;
√ Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxsin göstərişi ilə;



428. Dünyada üçüncü investisiya fondu harada və neçənci ildə yaranıb?

• 1805-ci ildə Yaponiyada;
• 1725-ci ildə İngiltərədə;
• 1849-cu ildə İsveçrədə;
√ 1852-ci ildə Fransada;
• 1910-cu ildə Çində;

429. Dünyada ikinci investisiya fondu harada və neçənci ildə yaranıb?

• 1805-ci ildə Yaponiyada;
• 1725-ci ildə İngiltərədə;
• 1852-ci ildə Fransada;
√ 1849-cu ildə İsveçrədə
• 1910-cu ildə Çində

430. Dünyada ilk investisiya fondu neçənci ildə yaranıb?

• 1910-cu il;
• 1860-cı il;
• 1754-cü il;
• 1725-ci il;
√ 1822-ci il;

431. Dünyada ilk investisiya fondu harada yaranıb?

• Fransada;
• Almaniyada;
• İtaliyada;
• İngiltərədə;
√ Belçikada;

432. Aksept nədir?

• bankda nəğd pulla hesablaşma;
√ veksellərin bankda uçotu deməkdir;
• nəqliyyat qiymətinin sürəti
• alıcının bankı hesabı (məbləği) satıcının hesabına köçürür;
• satıcının məhsulu alıcıya göndərməsidir

433. Yaponiyada 1950-ci ildən sonra prioritet sayılan sahə hansıdır ?

• metallurgiya
• kimya sənayesi
• yeyinti sənayesi
√ avtomobil sənayesi
• kömür sənayesi

434. İqtisadi inkişafın dövlət tənzimlənməsi və inkişaf prioritetlərinin seçimi aşağıdakı suallara cavab verməlidir:

• İqtisadi inkişafın stimullaşdırılması metodları necə olmalıdır?
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Sahələrin iqtisadi inkişafının dövlət tənzimlənməsinə ümumiyyətlə ehtiyac varmı?
• Dövlət,iqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişafını istinasız və seşmə olaraq stimullaşdırılmalıdır?
• İqtisadiyyatın məhz hansı sahə və istiqamətlərinin iqtisadi inkişafı dövlət tərəfindən stimullaşdırılmalıdır və nə üçün?

435. İnkişaf etməkdə olan ölkələrə xarakterikdir:



√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• İstehlak və sənaye mallarının ixracına kvotalar
• İdxal edilən avadanlıq və texnologiyaların rüsumdan azad edilməsi
• İxracın subsidiyalaşdırılması
• Proteksionist siyasət aparır

436. İnkişaf  Etməkdə Olan Ölkələrin ikinci qrupuna hansı ölkələr daxildir?

• Azərbaycan,ABŞ,Rusiya
• ABŞ,Fransa,İtaliya
• Tayvan,Fransa,İtaliya
√ Türkiyə,Misir,Çili
• İspaniya,Partuqaliaya,Yunanıstan

437. İnkişaf etməkdə olan ölkələr iqtisadi artım tempini yüksək səviyyədə saxlamaq üçün nə edir?

√ milli gəlirin böyük hissəsini  investisiyalara yönəltməli olurlar
• ÜDM-nin 50%-ni  investisiyalara yatırır
• xalis gəliri kənd təsərrüfatına  yatırırlar
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• heç biri

438. İrlandiyada informasiya texnologiyaları sahəsində dövlət siyasətinin mühüm istiqamətləri:

• Heç biri
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• İnformasiya kompaniyaları üçün vacib infrastrukturların yaradılması
• Müasir rabitə sistemlərinin yaradılması
• Müvafiq ixtisaslar üzrə təhsilə edilən dövlət kapital qoyuluşları

439. Finlandiya hansı sahələr üzrə dünyanın rəqabət qabiliyyətli ölkələrindəndir?

• İnsan kapitalının keyfiyyətinə görə
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• İqtisadiyyatın açıqlığına görə
• Elmi və texnoloji səviyyəyə görə
• yuksək təhsil səviyyəsinə görə

440. İnternet istifadəçilərinin sayına görə dünyada birinci yeri tutan dövlət hansıdır?

• Rusiya
• Yaponiya
• İsveç
√ Finlandiya
• ABŞ

441. 1987 ci ildə İrlandiya iqtisadiyatında həyata keçirilən iqtisadi siyasət hansılardır?

√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Heç biri
• Fiskal stabilləşmə
• Ticarət və investisiya rejiminin açıqlığı
• Aktiv struktur siyasəti

442. İrlandiya və Finlaniya iqtisadiyatın hansı inkişaf modelindən istifadə etmişlər?

• Yaponiya modeli
• Heç biri
• Şərqi Asiya modeli
√ Avropa modeli



• Ammerika modeli

443. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatında hansı modellərdən istifadə olunur

• ocaq model
√ liberal,qarışıq,ocaq
• liberal model
• hərbi model
• Avropa İttifaqı modeli

444. İnkişaf edən ölkələr qarşısında hansı məqsədlər durur

• Yeni texnologiyalara  çıxışın əldə edilməsi
• ÜDM-nin yüksək aryım tempinin qorunub saxlanılması
• Əhalinin həyat səviyyəsi və keyfiyyəytinin stabil artımı
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Heç biri

445. İnkişaf edən ölkələr qarşısında hansı məqsədlər durur?

• cəlbedici investisiya iqliminin yaradılması
• iqtisadi sərbəstliyin artımı
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• heç biri
• insan kapitalının səviyyəsinin artımı

446. İqtisadiyyatın diverfikasiyası:

• Hər bir ölkənin inkişafına lazım olan daimi alət
• Heç biri
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Ölkə iqtisadiyyatının dayaq sahələrinin müxtəlifliyinin artırıklması
• Ölkənin rəqabət üstünlüklərini müəyyən edir

447. Şərqi Asiya ölkələrinə xarakterikdir:

• Səneyinin ixraca yönəlmiş sahələrinə kapital qoyuluşu
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Dövlət institutlarını demokratiyanın inkişaf səviyyəsini dəyişmək qabiliyyəti
• Baza tələblərinə yüksək adaptasiya qabiliyyəti
• İEÖ-nün ən yeni texnologiyalarından yüksək dərəcədə asılılıq

448. 1956- 1961 –ci illərdə Hindistanda prioritet sahılır hansılar idi ?

• kompuyter texnologiyaları
• kənd təsərrüfatı
• yüngül səaye
• yeyinti sənayesi
√ ağır sənaye sahəsi

449.  İnkişaf edən ölkələr qarşısında hansı məqsədlər durur?

• ÜDM -ə nisbətən yüksək investisiyalar
• Heç biri
• Bazar iqtisadiyyatında islahatlar keçirməyə ,onu inkiçaf etməyə qadir olan güclü hakimiyyətin reallaşması
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Siyasi və sosial sabitlik

450. Sərqi Asiya ölkələrinin keçdiyi inkişaf yolu necə adlanır?



• Asiya inkişaf yolu
√ Şərqi Asiya inkişaf yolu
• heç biri
• Avropa İttifaqı inkişaf yolu
• OPEK inkişaf yolu

451. Aşağıdakılardan hansı adambaşına düşən ÜDM üzrə dünyanın qabaqcıl ölkələrinə yaxınlaşmağı məqsəd qoyan ölkələrə aiddir?

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

452. Irlandiyanın Avropa İqtisadi Cəmiyyətinə məxsusluğu nə ilə əlaqədardır?

• Avropa bazarına daxil olmaq üçün ticari və digər maneləri aradan qaldırmış
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Heç biri
• Rəqabəti artıraraq səmərəliliyin artırılmasına stimul yaratmış
• AŞ fondlarından plkənin subsidiyalaşma miqyasını əhəmiyyətli dərəcədə artırmış

453. Çində ikinci mərhələnin nəticəsi necə oldu?

• Heç bir dəyişiklik olmadı
• ÜDM-nin həcmi əvvəlki illərə  nisbətən azalmışdır
• Dövlət büdcəsində ciddi kəsir yaranmışdır
• İslahatlar başlayandan ÜDM 5 dəfə azalmışdır
√ İslahatlar başlayandan 2000-ci ilə qədər ÜDM 6 dəfə artmışdır

454. Çebullar:

• bir ailə klanın nəzarəti altında olan 20-30 qeyri- müstəqil hüquqi firmadan ibarət olan konqlomeratlardır
• bir ailə klanın nəzarəti altında olan 1-2 qeyri- müstəqil hüquqi firma
√ bir ailə klanın nəzarəti altında olan 20-30 müstəqil hüquqi firmadan ibarət olan konqlomeratlardır
• bir neçə ailə klanın nəzarəti altında olan 20-30 müstəqil hüquqi firmadan ibarət olan konqlomeratlardır
• bir ailə klanın nəzarəti altında olan 1-2 müstəqil hüquqi firma

455. Finlandiyada rəqabət qabiliyyətli postindustrial iqtisadiyyatın uğurla yaradılmasının əsas amilləri nədir?

• vergi sistemində uğurlu siyasət
• inflyasiyanın aşağı olması
• onun bürokratiyasının aşağı səviyyədə korrupsiyaya uğraması
• insan kapitalının ümumi səviyyəsinin yüksək olamsı
√ onun bürokratiyasının aşağı səviyyədə korrupsiyaya uğraması,insan kapitalının ümumi səviyyəsinin yüksək olamsı

456. Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatı necə adlanır?

• ictimai -istiqamətlənmiş iqtisadiyyat
• heç biri
√ sosial- istiqamətlənmiş iqtisadiyyat
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• siyasi -istiqamətlənmiş iqtisadiyyat

457. Avropa ölkələrinin investisiya strategiyası əsaslanır?

• Yüksək kapital qoyuluşları
√ Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
• Digər ümumi xərclərə
• Dövlətin sosial xərclərinə



• Yüksək kapital qoyuluşları

458. Çində ikinci mərhələdə nə nəzərdə tutulmuşdu ?

√ Məcmu milli məhsulun 3 dəfə artırılması
• Xarici ticarətin liberallaşması
• İqtisadiyatda struktur dəyişikliklər proqramının qəbul edilməsi
• Strateji sahələrin milliləşdirilməsi
• Kapital bazarının liberalaşması

459. Cənubi Koreyda hansı mərkəzləşdirilmiş planlaşdırılma tətbiq edilirdi ?

• Qısa müddətli planlar
• 2 müddətli planlar
• Məqsədli proqramlar
• Uzun müddətli planlar
√ 2 müddətli planlar, uzun müddətli planlar,məqsədli proqramlar

460. 1960-1970 ci illərdə Hindistanda hansı siyasət aparılırdı ?

√ ixrac əvəzolunma və strateji sahələrin milliləşdirilməsi
• bütün bəndlərdə qeyd olunanlar
•  heç biri
• kapital bazarının liberalaşması
• xarici ticarətin liberallaşması

461. Azərbaycanda investisiya proseslərinin tənzimlənməsinin əsas hüquqi  bazasını nə təşkil edir?

√ “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” və Xarici investisiyaların qorunması haqqında” AR-nın qanunları.
• Iqtisadi hüququn məsələləri
• AR-nın prezidentinin fərmanları
• Investorların özləri tərəfindən hazırlanmış qanunlar məsələləri
• Iqtisadi inkişaf nazirliyinin qanunlar toplusu

462. İnkişafın müşahidə olunduğu ölkələrdə.......

√ Investisiyalar amortizasiyanı  üstələyir və kapitalın artımı baş verir.
• Amortizasiya və investisiyalar arasında tərs mütənasiblik yaranır.
• Köhnəlmənin ödənilməsi fondunun artımı surətlənir.
• Amortizasiya və investisiyalar arasında düz mütənasiblik yaranır.
• Investisiyalar amortizasiyanı üstələmir və kapital inkişafdan qalır.

463. Müəyyənlik şəraiti dedikdə nə başa düşülür?

√ Vəziyyətin qanunauyğun şəkildə daha dəqiq təsəvvürü başa düşülür.
• Müəyyənlik şəraiti dedikdə investorların müəyyən etdiyi şərait nəzərdə tutulur.
• Dövlətin müəyyən etdiyi şərait nəzərdə tutulur.
• Müəyyənlik şəraiti dedikdə vəziyyətin qeyri qanunauyğunluğun daha dəqiq təsəvvürü başa düşülür
• Müəyyənlik şəraiti dedikdə vəziyyətin qanunauyğun şəkildə qeyri müəyyən təsəvvürü başa düşülür.

464. investisiyalarla bağlı hüquqi sənədlər hansı sahədəki münasibətləri
               müəyyənləşdirir

√ əsaən vergi,kömrük,bank,sığorta və digər sahələrdə.
• özəl sektorla dövlər sektoru arasındakı münasibətləri
• investisiyalarla bağlı hüquqi sənədlər mövcud deyil.
• bütün cavablar doğrudur.
• xarici investorlarla,yerli investorlar arasındakı münasibətləri

465. Hüquqi təminat nədir?



√ Hüquqi təminat dedikdə dövlətin aidiyyatı sahələr üzrə müvafiq qanun,qərar və normativ aktların mövcud olmasının zəruriliyi
sərtləndirilir.

• Hüquqi təminat investorlar arası mövcud münasibətləri tənzimləmək üçün nəzərdə tutulub
• Heç bir hüquqi təminatın mövcudluğundan söhbət gedə bilməz
• Bütün cavablar doğrudur
• Hüquqi təminat investorların özləri tərəfindən yaratmış olduqları qanunlar toplusudur

466. İnvestisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsində hüquqi baza nə dərəcədə
                   rol oynayır?

• Investorlar istəsələr hüquqi bazanı yaradarlar,istəməsələr yox.
√  Investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsində hüquqi bazanın yaradılması vacib amillərdəndir.
•  Heç bir hüquqi bazaya ehtiyac yoxdur
•  Bu dövlətlərin şəxsi işidir.
•  Bütün cavablar doğrudur.

467. Akselerator konsepsiyası nədir?

√ Akselerator investisiyaların artımının gəlirlərin  artımından asılılığını göstərir.
• Akselerator investisiyaların azalmasının gəlirlərin azalması ilə tərs mütənasibliyini bildirir.
• Akselerator investisiyalarla gəlirlərin arasında heç bir əlaqənin olmamasını göstərir
• Akselerator investisiya prosesinin mərhələlərini göstərir.
• Akselerator investisiyaların azalmasının gəlirlərin azalmasından asılılığını göstərir

468. İnvestisiyanın orta ölçüsü necə tapılır?

√ Kapital qoyuluşlarının son məbləğini ikiyə bölməklə tapılır
• Investisiyanın orta ölçüsü yoxdur.
• Ilk ölçü ilə son ölçünün müqayisəsi zamanı meydana gəlir.
• Xərc və gəlirlərin dinamikasından tapılır.
• Kapital qoyuluşlarının son məbləğini üçə bölməklə tapılır.

469. .   İnvestisiya qoyuluşunun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan
                 mənfəət indeksi metodu nədir?

√ Bu metod xalis cari dəyər metodunun nəticəsidir və konkret formulla      hesablanır
• Bu metod layihənin xalis cari dəyərinin sıfıra bərabər olan zaman diskontlaşdırma əmsalının qiymətini əks etdirir.
• Belə bir metod yoxdur.
• sadalanan halların hamısı düzdür
• Bu metod pul daxil olmalarının vaxt ardıcıllığını nəzərdə tutmayan ən sadə metoddur

470. Ödənilmə vaxtının hesablama alqoritmi nədən asılıdır?

√ İnvestisiyadan proqnozlaşdırılan gəlirlərin bölgüsündən asılıdır.
• Investisiyadan asılı olmayan gəlirlərin azlığından asılıdır.
• Bunun investisiya ilə heç bir asılılığı yoxdur.
• Bunun heç nə ilə asılılığı yoxdur.
• Investisiyadan asılı olan gəlirlərin artımından asılıdır.

471. Layihələr formasında əks olunan investisiya qoyuluşları tam reallaşan kimi
        hansı dövrü əhatə edir.

√       Həmin layihələr ilkin ideyadan başlayaraq tam reallaşdırılmaya qədər üç fazadan ibarət bir dövr kimi təsvir edilir.
• Həmin layihələr ilkin ideyadan başlayaraq tam reallaşdırmaya qədər   6 fazadan ibarət bir dövr kimi təsvir edilir.
• Həmin layihələr sonuncu ideyadan başlayaraq qismən reallaşdırmaya qədər yalnız bir fazadan ibarət bir dövr  kimi təsvir edilir.
• Həmin layihələrin reallaşdırılması müxtəlif fazalardan ibarət bir dövr kimi təsvir edilir.
• Həmin layihələr ilkin ideyadan başlayaraq tam reallaşdırmaya qədər  10 fazadan ibarət bir dövr kimi təsvir edilir.

472. Keçid dövrünün üçüncü qanunauyğunluğu nə adlanır



√ Transformasional tənəzzül
• Transformasional infilyasiya
• İqtisadiyyatın təkrar yüksəlişi
• İqtisadi uyğunluq
• Transformasional yüksəliş

473.
Müqavilənin baglanması, tərəflərin seçilməsi,öhdəliklərin, təsərrüfat
      münasibətlərinin Azərbaycan  Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmayan
      hər hansı şərtlərin müəyyənləşdirilməsi kimə məxsusdur.

√ İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin müstəsna səlahiyyətinə daxildir.
• İqtisadi  İnkişaf  Nazirliyinin səlahiyyətinə daxildir.
• Vergilər Nazirliyinin səlahiyyyətinə daxildir.
• Xüsusi qanunlara daxildir.
• Prezidentin səlahiyyətinə daxildir

474. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında münasibətləri tənzimləyən
      əsas hüquqi sənəd necə adlanır?

√ Müqavilə (kontrakt)
• Azərbaycan Respublikasının investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı  1992-ci ildə qəbul edilmiş qanun.
• Respublika Prezidentinin müvafiq sərəncamları.
• Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyası
• İqtisadi qanunlar toplusu

475. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Yenidənqurma  və  İnkişaf Bankına (BYİB) neçənci ildə üzv seçilməklə əlaqədar müraciət
etmişdir?

• 1994-cü il;
• 1999-cu il;
• 2000-ci il;
• 2005-ci il;
√ 1992-ci il;

476. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Valyuta Fonduna (BVF) neçənci ildə üzv seçilməklə əlaqədar müraciət etmişdir?

• 1994-cü il;
• 2005-ci il;
• 2000-ci il;
• 1999-cu il;
√ 1992-ci il;

477. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq  Yenidənqurma  və  İnkişaf Bankına (BYİB) neçənci ildə üzv seçilib?

• 1994-cü il;
• 1999-cu il;
• 2000-ci il;
• 2005-ci il;
√ 1992-ci il;

478. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Valyuta Fonduna (BVF) neçənci ildə üzv seçilib?

• 1994-cü il;
• 1999-cu il;
• 2000-ci il;
• 2005-ci il;
√ 1992-ci il;

479. İnvestisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi vasitələrlərinə aid olmayan variant hansıdı?

• vergitutma subyektlərinin və obyektlərinin, vergi dərəcələrinin  və güzəştlərinin  fərqləndirildiyi vergi sistemlərinin tətbiqi;



√ torpaqdan, sudan  və başqa  təbii sərvətlərdən istifadənin azad olması;
• antiinhisar tədbirlərin görülməsi;
• ayrı-ayrı region, sahə  və  istehsalatların  inkişafı üçün  subvensiya, subsidiya büdcə borclarının verilməsi;
• dövlət norma və standartlarının müəyyənləşdirilməsi;

480. İnvestisiyaların tiplərinə aşağıdakı variantlardan hansı aiddir?

• Uzun müddətli, qısa müddətli investisiyalar;
• Etibarlı, riskli, dövlət investisiyalar;
• Dövlət, riskli, şəxsi investisiyalar;
• Rial, intelektual, portfel investisiyalar;
√ Qeyri-material aktivlərə, maliyyə (portfel), real (kapital əmələ gətirici) investisiyalar;

481. əsas kapitala istiqamətlənməsinə görə investisiyaların növlərinə aşağıdakı variantlardan hansı aiddir?

• Uzun müddətli, qısa müddətli;
• Etibarlı, riskli, dövlət
• Dövlət, riskli, şəxsi;
• Rial, intelektual, portfel;
√ Maddi (rial) investisiyalar, qeyri maddi (intelektual) investisiyalar, maliyyə (portfel) investisiyalar;

482. İnvestisiya tsiklinə görə investisiyaların növlərinə aşağıdakı variantlardan hansı aiddir?

• Maddi (rial) investisiyalar, qeyri maddi (intelektual) investisiyalar, maliyyə (portfel) investisiyalar;
• Etibarlı, riskli;
• Dövlət, şəxsi;
• Rial, intelektual, portfel;
√ Uzun müddətli, qısa müddətli;

483. Riskin səviyyəsinə görə investisiyaların növlərinə aşağıdakı variantlardan hansı aiddir?

• Maddi (rial) investisiyalar, qeyri maddi (intelektual) investisiyalar, maliyyə (portfel) investisiyalar;
• Dövlət, şəxsi;
• Uzun müddətli, qısa müddətli
• Rial, intelektual, portfel;
√ Etibarlı, riskli;

484. Reallaşdırma formalarına görə investisiyaların növlərinə aşağıdakı variantlardan hansı aiddir?

• Maddi (rial) investisiyalar, qeyri maddi (intelektual) investisiyalar, maliyyə (portfel) investisiyalar;
• Etibarlı, riskli;
• Uzun müddətli, qısa müddətli;
• Rial, intelektual, portfel;
√ Dövlət, şəxsi;

485. İnvestisiya iqliminə birbaşa və dolayısı ilə təsir edən amillərə aşağıdakı variantlardan hansı aid deyil?

• siyasi amiilər;
• iqtisadi amillər;
• sosial-mədəni amillər;
• qlobal amillər;
√ hərbi amillər;

486. əsas kapitala istiqamətlənməsinə görə investisiyaların növlərinə aşağıdakı variantlardan hansı aid deyil?

• Maddi (rial) investisiyalar;
• İntelektual (qeyri maddi) investisiyalar
• Maliyyə (portfel) investisiyalar;
• Qeyri maddi (intelektual) investisiyalar;
√ Şəxsi, riskli investisiyalar;



487. İnvestisiya layihələrinin dövlət ekspertizası kim tərəfindən müəyyən edilir.

√ Qanunvericiliyə uyğun olaraq investisiya layihələrinin dövlət ekspertizası Azərbaycan Respublikası höküməti tərəfindən müəyyən
edilir.

• Qanunvericiliyə uyğun olaraq investisiya layihələrinin dövlət ekspertizası investorların özləri tərəfindən müəyyən edilir.
• Investisiya layihələrinin dövlət ekspertizasına ehtiyac yoxdur.
• Qanunvericiliyə əsasən investisiya layihələrinin dövlət ekspertizası özəl sektor tərəfindən müəyyən edilir.

• Qanunvericiliyə uyğun olaraq investisiya layihələrinin dövlət ekspertizası Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Naziri tərəfindən
müəyyən edilir.

488. Layihələrin ekspertizasında əsas məqsəd nədir.

√ Investisiya fəaliyyətinin subyektlərinin hüquqlarının qorunması.
• Xarici investorlara müxtəlif səlahiyyətlərin verilməsi
• Layihələrə yeni ekspertlərin cəlb edilməsi.
• Yerli və xarici investorların vergilərdən azad edilməsi.
• Yerli investorların hüquq və vəzifələrinin qorunması

489. layihələrin ekspertizası dedikdə nə başa düşürük?

√ Bu dövlətin investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsindəki hüquqi mexanizmlərindən biridir.
• Layihələrə müxtəlif ekspertlərin cəlb olunmasıdır
• Layihələrin ekspertlərinin dəyişdirilməsidir.
• Bütün cavablar doğrudur
• Ümumiyyətlə layihələrin ekspertizası olmur.

490. İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar dövlət siyasətinin birinci istiqaməti    öz əksini harada tapıb.

√ “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” qanunun II fəslində
• Vergilər Nazirliyinin buleteinlərində
• Respublika Prezidentinin fərman və sərəncamlarında
• Bütün cavablar doğrudur.
• AR-nın konstitutsiyasının 52-ci maddəsində

491.  AR-nın  investisiya fondları haqqında  Azərbaycan Respublikasının         qanunu nəyə xidmət edir.

√ Bu qanun Azərbaycan Respublikasında investisiya fondlarının hüquqi statusu,yaradılması və idarə edilməsinin əsasları,dövlət
qeydiyyatına alınması və fəaliyyətinə nəzarət xüsusiyyətlərini və s.tənzimləyir.

• Qanun MM-in müzakirəsindən hələlik keçməyib.
• Respublikada belə bir qanunun mövcudluğuna ehtiyac yoxdur.

• Bu qanun Azərbaycan Respublikasında yerli və xarici investorların “İnvestisiya fondları” yaratmaları üçün lazımi hüquq və  vəzifələri
müəyyənləşdirir.

• Bu qanun Azərbaycan Respublikasında hələlik qəbul olunmayıb.

492. İnvestisiya strategiyaları investisiya fəaliyyətinin.........

• Alt qurumudur.
• Qanunlar məsələsidir
√ Yönəldici amilidir.
• Üst qurumudur.
• Qanunlar toplusudur.

493. Passiv investisiya strategiyası dedidkdə nə başa düşürük?

√ ümumi göstəricilərin aşağı düşməsi,sabit saxlanması üçün köhnə   texnologiyaların dəyişdirilməsi,işçi heyətinin təlimi və ya tərkibinin
yeniləşdirilməsi istiqamətində aparılan investisiya strategiyasıdır.

• Yeni istehsal vasitələrinin tətbiqi üçün yerli investorlarla xarici investorlar arasında mübadilə aparılmasıdır.
• Yeni istehsal vasitələrinin tətbiqinin gücləndirilməsi
• Ümumiyyətlə strategiyanın passivi olmur.



• yeni istehsal vasitələrinin tətbiqi,tələbatı çox olan məhsulların istehsalının   yaradılması və müəssisənin rəqabət qabiliyyətini
gücləndirilməsi   məqsədini  daşıyan strategiyadır.

494. Aktiv investisiya strategiyası dedikdə nə başa düşürük?

√ Bu yeni istehsal vasitələrinin tətbiqi,tələbatı çox olan məhsulların istehsalının yaradılması və müəssisənin rəqabət fəaliyyətinin
gücləndirilməsi məqsədini  daşıyan  strategiyadır.

• Köhnəlmiş istehsal vasitələrinin tətbiqi investisiya strategiyasının ən ümdə göstəricisidir.
• ümumi göstəricilərin stabil səviyyədə qalması,aktiv investisiya     strategiyasının ən ümdə göstəricisidir.

• ümumi göstəricilərin aşağı düşməsi,sabit saxlanması üçün köhnə   texnologiyaların dəyişdirilməsi,işçi heyətinin təlimi və ya tərkibinin
yeniləşdirilməsi istiqamətində aparılan investisiya strategiyasıdır.

• Bu köhnəlmiş istehsal vasitələrinin tətbiqi,uzun müddət yaddan çıxmış məhsulların istehsalının yaradılması və müəssisənin rəqabət
fəaliyyətinin bir məqsədə yönəlməsinin təmin edən strategiyadır.

495. İnvestisiya strategiyaları hansılardır.

• Dönəmli və dönəmsiz investisiya strategiyası .
• Uzunmüddətli və müddətsiz  investisiya strategiyası.
√ Aktiv investisiya strategiyası,passiv investisiya strategiyası.
•  Aktiv investisiya strategiyası.
• Passiv investisiya strategiyası

496. Mümkün olan investisiya strategiyaları neçə qrupa bölünür

• 3
• Say məhdudiyyəti yoxdur.
• Bütün variantlar doğrudur.
• Heç bir qrupa bölünmür.
√ 2

497. Müəyyən olunmuş investisiya strategiyası sonradan nəyə çevrilir

• Investorun yeni layihələrdə iştirakını şərait yaradır.
• Investorun bir daha bu işlə məşğul olmamasına şərait yaradır.
√ Investorun sonrakı fəaliyyətində investisiya strukturunun birbaşa təyinatçısına çevrilir.
• Investorun sonrakı fəaliyyətində ona külli miqdarda pul gətirir
• Investorun şəxsi nüfuzunun artmasına imkanlar yaradır.

498. İnvestorlar investisiya prosesinə başlamazdan əvvəl müəyyən
                      məqsədə  çatmaq üçün nə iş görürlər?

√ Qarşısına qoyduğu müəyyən məqsədə  çatmaq üçün öz fəaliyyət strategiyalarını seçirlər
• Bir-birləri arasında sövdələşmələr bağlayırlar.
• Qarşısına qodruğu müəyyən məqsədə  çatmaq üçün dövlət başçısı  ilə görüşürlər.
• Qarşısına qoyduğu müəyyən məqsədə  çatmaq üçün özlərinə arxa axtarırlar.
• Qarşısına qoyduğu müəyyən məqsədə  çatmaq üçün mövcud pul ehtiyatlarını nəzərdən keçirirlər.

499. İnvestisiya fəaliyyəti ilə bağlı dövlət siyasətinin hansı istiqamətlərini
                         göstərmək olar.

√ Iki istiqamətini göstərmək olar. •   investisiya fəaliyyətinin sərbəstləşdirilməsi yəni ayrı-ayrı subyektlərə     Investisiya layihələrini
maliyyələşdirməkdə sərbəstliyin verilməsi •  mərkəzləşdirilmiş investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi.

• Investisiya fəaliyyəti ilə bağlı dövlət siyasəti ancaq inkişaf etmiş qərb ölkələrinə məxsusdur.
• Müharibə şəraitində olan ölkələrdə dövlətin bu cür siyasətə ehtiyacı yoxdur
• Dövlət bu sahədə heç bir siyasət yeritmir

• Iki istiqamətini göstərmək olar.                          •  investisiya fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması yəni hər kəsin investisiya
fəaliyyəti ilə məşğul olmaması                          • mərkəzləşdirilmiş investisiya fəaliyyətinin aradan qaldırılması

500. İnvestisiya strategiyasında edilən dəyişikliklər.

• Investorun şəxsi qərarından asılı olaraq təsir göstərir.
• Investisiya prosesinə heç bir təsir göstərmir.



√ Investisiya prosesinə birbaşa təsir göstərir.
• Investisiya prosesinə dolayısı ilə təsir göstərir.
• Investisiya layihəsinin məzmunundan asılı olaraq təsir göstərir


