
    3003y_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 3003y İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi

1. İnvestisiya layihəsinin təyinatına aid edilmir:

• satış bazarlarının təhlili
• layihə problemlərinin müəyyən edilməsi
√ maliyyə strategiyası
• istehsal strategiyası
• istehsalla bağlı xərclərin qiymətləndirilməsi

2. İnvestisiya layihəsinin həyat dövrləridir:

• ideyanın əsaslandırılması
• tikintinin aparılması
√ ideya, texniki-iqtsiadi əsaslandırma, tikinti və istismar
• smeta sənədlərinin hazırlanması
• ləğvetmə dəyərinin qiymətləndirilməsi

3. İnvestisiyaya resurs qoyuluşu gəlirlilik səviyyəsi ilə necə olmalıdır?

• interval
• tamamlayıcı
• ardıcıl
√ paralel
• diskret

4. Müstəqil layihələrdir:

• biri  digərinin mənfəətliliyini azaldırsa
• mənfəətin artımı xərc və gəlirlərdə öz əksini tapan layihələr
• eyni məqsədli layihələr
√ bir layihənin qəbulu və ondan imtina digərin rentabelliyində öz əksini tapmırsa
• birini qəbulu digərini zərərli edirsə

5. Qeyd olunan aktivlərdən hansı maliyyə investisiyalarına aid edilir?

• lisenziyalar
• hazır əmtəələr
• avadanlıqlar
√ adi səhmlər, istiqrazlar, əmanət və depozit sertifikatları
• patentlər

6. İnvestisiya prosesi

• investorun hərəkətləri ardıcıllığıdır
• bütün cavablar doğrudur
• qeyri-maddi aktivlərə qoyuluşlardır
• investorun qarşılıqlı fəaliyyətidir
√ istehlakdan ayrılmış vəsaitlərin müəyyən məqsədlə qoyuluşu

7. Investisiya fəaliyyətinin subyektidir

• ictimai fondlar
• hüquqi şəхslər
• dövlət
• fiziki şəхslər
√ cavablar doğrudur

8. Investisiya fəaliyyətinin оbyektləri fərqləndirilir  -



• layihənin miqyasına görə
• vəsaitlərdən istifadənin səmərəliliyinə görə
• dövlətin iştirak dərəcəsinə görə
√ mülkiyyət fоrmasına görə
• layihənin istiqamətinə görə

9. İntellektual investisiya hesab olunmur:

• sosial sferaya investisiyalar
• elmi işləmələrə investisiyalar
√ tikinti sektoruna investisiya
• kadralrın hazırlanmasına investisiyalar
• təcrübi – konstruktor işlərinə investisiyalar

10. Investisiya –

√ mənfəət əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət оbyektlərinə kapital qоyuluşudur
• bütün variantlar dоğrudur
• iqtisadiyyatın inkişafına qоyulan qiymətli kağızlardır
• yeni istehsal teхnоlоgiyasının tətbiqi nəticəsində kapitalın artımıdır
• istehsala maliyyə vəsaitləri хərcləridir

11. Investisiya fəaliyyətinin hərəkətverici mоtivi  nə hesab olunur?

• istehsal və istehlak həcminin yüksəlməsi
• cari istehlakdan imtinanın qiyməti
• kоnkret əmtəə və хidmətlərin istehsalının yüksəlməsi
√ yüksək rentabellik normasının formalaşması
• bütün cavablar dоğrudur

12. Investisiyalaşdırma nəticəsində kapitalın artımı  təmin etməlidir-

• mümkün riskə görə investorun mükafatlandırmasını
√ bütün variantlar dоğrudur
• qarşıdakı dövrdə inflyasiyadan itkilərin ödənilməsini
• investоrun minimum хərclərinin ödənilməsini
• minimal real gəliri

13. Investisiyanın tərkibinə aşağıdakı fоrmalarda kapital daxil deyil   -

√ mütləq və nisbi iqtisadi və tоrpaq rentası
• хüsusi və bоrc vəsaitləri
• konkret maddi – əşya elementləri
• səhm fоrmasında pul vəsaitləri
• əmlak hüquqları və intellektual qiymətlilər

14. Investisiyanın  təsnifləşdirilməsi əlaməti deyil:  -

√ yaradılan оbyektdə təcəssüm оlunması fоrmaları
• maliyyələşdirmə mənbələri
• investisiyalaşdırma prоsesinin iştirakçılarının tərkibi
• investisiyalaşdırma оbyektləri
• təkrar istehsalın fоrmaları

15. Оbyektlərinə görə investisiya bölünmür  -

√ dövlət investisiyaları

• lisenziyaların alınmasına yönəldilən investisiyalar



• qeyri--maddi aktivlərə investisiyalar
• real investisiyalar
• maliyyə invesisiyaları

16. Müddətliliyinə görə investisiya bölünmür  -

• uzunmüddətli investisiyalara
• real sektоra investisiyalar
√ оrtamüddətli investisiyalar
• yüksək likvidliyə malik qiymətli kağızlara investisiyalar
• qısamüddətli investisiyalara

17. Vəsaitlərin investisiyalaşdırılmasının alternativ variantı hansıdır?

• vəsaitlərin qiymətli kağızlara, səhmlərə qoyuluşu
• vəsaitlərin iqtisadiyyatın real sektoruna qoyuluşu
• vəsaitlərin maliyyə aktivlərinə qoyuluşu
• vəsaitlərin depozit hesablara qoyuluşu
√ vəsaitlərin inkişaf etmiş ölkələrin banklarına qoyuluşu

18. Investisiya – kapitalin yaranmasi və gələcəkdə gözlənilən istehlakin genişləndirilməsi naminə hazirda gəlirin cari istehlaka
xərclənməsindən imtina etmək deməkdir -hansi iqtisadcinin fikridir   ?

• Marşall
• Couvens
• Aristotel
√ Samuelson
• Keyns

19. "İnvestisiya – firma tərəfindən kapital ehtiyatini artirilmasina sərf olunan vəsaitidir" fikri hansı iqtisadçı alimə məxsusdur?

• Rikardo
• Samuelson
• Marşall
• Aristotel
√ Keyns

20. Mülkiyyət formalarına görə fərqləndirirlər -

• borc investisiyaları
• bütün variantlar doğrudur
• cəlb olunan investisiyalar
• xüsusi və cəlb olunan investisiyalar
√ xüsusi və dövlət investisiyaları

21. İnvestisiyanın aşağıdakı məqsədlər üçün təsnifləşdirilməsi zəruridir -

• maddi əşya elementlərinin tərkibinin müəyyən edilməsi

• bütün variantlar doğrudur

• resursların və vəsaitlərin ehtiyacı olanlar arasında bölüşdürülməsi
√ planlaşdırma və təhlil
• investisiyanın iqtisadi mahiyyətinin müəyyən edilməsi

22. Makroiqtisadi nəzəriyyə baxımından investisiyanın mahiyyətin aşağıdakı açıqlamalarından hansı doğrudur?

• əsas fondların maddi-əşya elementləri
√ növbəti illərdə tələbatın daha dolğun ödənilməsi məqsədilə investorun cari istehlakdan imtina aktı
• əmlak aktı
•  intellektual mülkiyyət



• pul vəsaitləri və kreditlər

23. İnvestisiyalaşdırma obyekti əhatə edir -

• fəaliyyətdə olan müəssisənin genişləndirilməsini və yenidən qurulmasını
√ bütün variantlar doğrudur
• məhsul istehsalının tam elmi-texniki istehsal tsiklinin ayrı-ayrı mərhələlərini
• məhsul istehsalının tam elmi-texniki istehsal tsiklini
• elmi-tədqiqat və təcrübi – konstruktor işlərini

24. Maksimum xalis gəlirin əldə olunması məqsədilə vəsaitlərin investisiyalaşdırılmasının ən optimal istiqamətidir –

• vəsaitlərin qiymətli kağızlara qoyuluşu
• pulların depozit hesablara qoyulması
√ vəsaitlərin iqtisadiyyatın real sektoruna qoyuluşu
• vəsaitlərin maliyyə aktivlərinə qoyuluşu
• bütün variantlar doğrudur

25. Aşağıdakılardan hansı investisiya fəaliyyətinə aid deyil -

• investisiyalaşdırmanın texniki-iqtisadi əsaslandırılması
• maliyyə resurslarının həcminin əsaslandırılması
• zəruri işlər üzrə texnologiyanın məcmusu
• yeni obyektlərin yaradılması üzrə prosedurların məcmusu
√ məhsulun yaradılması üzrə tam elmi-texniki potensial

26. İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri fərqləndirilir -

• dövlətin iştirak dərəcəsinə görə
• layihənin miqyasına görə
√ mülkiyyət formasına görə
• layihənin istiqamətinə görə
• vəsaitlərdən istifadənin səmərəliliyinə görə

27. İnvestisiya fəaliyyətinin subyekti deyil -

• ictimai fondlar
• Dövlət
• fiziki şəxslər
√ kommersiya bankları və sosial xidmət müəssisələri
• hüquqi şəxslər

28. Müddətliliyinə görə investisiya bölünmür -

• yüksəklikvidliyə malik qiymətli kağızlara investisiyalar
• qısamüddətli investisiyalara
• uzunmüddətli investisiyalara
• real sektora investisiyalar
√ ortamüddətli investisiyalar

29. Obyektlərinə görə investisiya bölünmür -

• lisenziyaların alınmasına yönəldilən investisiyalar
• maliyyə invesisiyaları
√ dövlət investisiyaları
• real investisiyalar
• qeyri-maddi aktivlərə investisiyalar

30. İnvestisiya aşağıdakı əlamət üzrə təsnifləşdirilmir -



• investisiyalaşdırma prosesinin iştirakçılarının tərkibinə görə
• təkrar istehsalın formalarına görə
• investisiyalaşdırma obyektlərinə görə
√ yaradılan obyektdə təcəssüm olunması formalarına görə
• maliyyələşdirmə mənbələrinə görə

31. İnvestisiya –

• bütün variantlar doğrudur
• istehsala maliyyə vəsaitləri xərcləridir
• iqtisadiyyatın inkişafına qoyulan qiymətli kağızlardır
√ mənfəət əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət obyektlərinə kapital qoyuluşdur
• yeni istehsal texnologiyasının tətbiqi nəticəsində kapitalın artımıdır

32. İnvestisiya prosesi dedikdə aşağıdakılardan hansı başa düşülür?

√ istehlakdan ayrılmış vəsaitlərin müəyyən məqsədlə qoyuluşu
• qoyuluşların həyata keçirilməsi üzrə investorun hərəkətləri ardıcıllığı
• layihənin təşəbbüskarının və investorun qarşılıqlı fəaliyyəti
• fiziki, pul və qeyri-maddi aktivlərə qoyuluşlar
• bütün variantlar doğrudur

33. İnvestisiya fəaliyyətində  investorun hərəkət ardıcıllığına aid deyil –

• investisiya obyektinin seçilməsi yaxud yaradılması
• xarici  investisiyanın cəlb olunması
√ texniki və texnoloji yardım göstərilməsi
• əlavə zəruri qoyuluşların edilməsi
• investisiya obyektinin istismarı və ləğv edilməsi

34. Qarşılıqlı əlaqələrinə görə layihənin tipi deyil –

√ tamamlayıcı
• sinergetik
• alternativ
• müstəqil
• əvəzedici

35. Layihənin həyat tsikli fazasi deyil –

• investisiya
√ likvid
• istismar
• investisiyaqabağı

36. İnvestisiya fəaliyyəti obyektlərinin istifadəçiləri ola bilməz

• dövlət və bələdiyyə orqanları
• beynəlxalq təşkilatlar
• fiziki və hüquqi şəxslər
√ kreditorlar
• investorlar

37. Bu layihə hesab oluna bilməz

• hər hansı  ilkin mətni
• bütün variantlar dоğrudur
• işlənib hazırlanmış tikinti – quraşdırma planı
√ iqtisadi əsaslandırmanın texniki ifadəsi
• ideya, plan



38. Layihədən aşağıdakı məqsəd üçün istifadə оlunur  –

• investisiyaqabağı tədqiqatların aparılması
• müəssisənin məqsədyönlü investisiya strategiyasının fоrmalaşdırılması
• teхniki – iqtisadi əsaslandırmanın təmərküzləşmiş ifadəsi
√ hər hansı оbyektin yaradılması üчün yerinə yetirilməsi zəruri оlan iş, fəaliyyət və tədbirlər kоmpleksinin təsviri
• tikinti--quraşdırma işlərinin aparılması, yeni istehsalın mənimsənilməsi

39. Aşağıdakılardan  hansı dоğrudur?

• bütün variantlar dоğrudur
• layihə qərarların teхniki – iqtisadi əsaslandırılması kоmpleksidir
• layihə əsaslandırılmış institutisiоnal dəyişikliklər kоmpleksidir
• layihə istehsalın səmərəli idarə edilməsi meхanizminin yaradılması üzrə qərarlar kоmpleksidir
√ layihə qarşıda qоyulan məqsədlərə nail оlunmasına yönəldilmiş əsaslı qərarlar kоmpleksidir

40. İnvestisiya layihəsinin texniki-iqtisadi əsaslandırılmasının əsas istiqa mətlərinin işlənilməsində əsas bölmədir

• layihənin həyata keçirilməsi qrafiki
• bütün variantlar doğrudur
• bazarın təhlili və marketinq konsepsiyası
• layihə – konstruktor bölməsi
√ layihənin maliyyə və iqtisadi qiymətləndirilməsi

41. İnvestisiya layihəsi aşağıdakı fazaları birləşdirir.

• elmi-tədqiqatların aparılmasını
• layihənin ilkin texniki- iqtisadi əsaslandırılmasını
√ investisiyaqabağı, investisiya və istismar mərhələlərini
• investisiyaqabağı, istismarqabağı və istismar mərhələlərini
• investisiyas, istismarqabağı və istismar mərhələlərini

42. İnvestisiyaqabağı fazanın mərhələsi deyil –

• ilkin texniki – iqtisadi əsaslandırma
√ layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması
• yekun texniki – iqtisadi əsaslandırma
• investisiya tələb edən ideyanın yaranması
• elmi-tədqiqatların aparılması

43. İnnovasiya nədir?

• Təcrübi--konstruktor işləri
• patent
• elmi işləmələrin aparılması hüquqi
• ticarət nişanı
√ elmi--texniki tərəqqinin nailiyyətləri ilə bağlı investisiya növü

44. Bu layihə deyil -

• bütün variantlar dоğrudur
• ideya, plan
√ teхniki – iqtisadi əsaslandırmanın təmərküzləşmiş ifadəsi
• işlənib hazırlanmış tikinti – quraşdırma planı
• hər hansı sənədin ilkin mətni

45. Layihənin iqtisadi səmərəliliyinin investisiya imkanlarının texniki-iqtisadi tədqiqatlar mərhələsində ölçülməsi hansı qiymətlərlə
aparılır?



√ bazis
• hesablama və proqnoz
• azad
• hesablama
• proqnoz

46. İnvestisiya layihəsinin texniki-iqtisadi əsaslandırılma mərhələsində iqtisadi səmərəliliyinin hansı qiymətlərlə mütləq sayılır?

• hesablama
• bazis
√ hesablama və proqnoz
• proqnoz
• azad

47. Investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin səmərəliliyinin əsas zəminləri   hansıdır?

√ siyasi və iqtisadi sabitlik

• səmərəli infоrmasiya sisteminin fоrmalaşdırılması

• dövlətin sоsial siyasəti
• bütün cavablar dоğrudur.
• səmərəli gəlir siyasəti

48. Hansı layihələr alternativ layihələr  adlanır?

• eyni məqsəd üçün nəzərdə tutulan iki layihə
• bir layihənin qəbulu və ondan imtina digərin rentabelliyində öz əksini tapmırsa
• bir layihənin qəbulu digərinin rentabelliyini artırırsa
√ bir layihənin qəbulu digərini rentabelsiz edirsə
• bir layihənin qəbulu digərinin rentabelliyini azaldırsa

49. Hanı layihələr müstəqil  layihələrdir?

√ bir layihənin qəbulu və ondan imtina digərin rentabelliyində öz əksini tapmırsa
• bir layihənin qəbulu digərinin rentabelliyini azaldırsa
• rentabelliyin artımı xərc və gəlirlərdə öz əksini tapan layihələr
• bir layihənin qəbulu digərini rentabelsiz edirsə
• eyni məqsəd üçün nəzərdə tutulan iki layihə

50. Hansı layihələr əvəzedici  layihələrdir?

• bir layihənin qəbulu və ondan imtina digərin rentabelliyində öz əksini tapmırsa
• bir layihənin qəbulu digərini rentabelsiz edirsə
• eyni məqsəd üçün nəzərdə tutulan iki layihə
• bir layihənin qəbulu digərinin rentabelliyini artırırsa
√ bir layihənin rentabelliyi digərinin qəbulu zamanı azalır, lakin tam itirilmirsə

51. Hansı layihələr sinergetik layihələr  adlanır?

• eyni məqsəd üçün nəzərdə tutulan iki layihə
• bir layihənin rentabelliyi digərinin qəbulu zamanı azalır, lakin tam itirilmirsə
• bir layihənin qəbulu digərini rentabelsiz edirsə

• bir layihənin qəbulu və ondan imtina digərin rentabelliyində öz əksini tapmırsa

√ bir layihənin qəbulu digərinin rentabelliyini artırırsa

52. Investisiyanın aşağıdakı məqsədlər üçün təsnifləşdirilməsi zəruridir   -

• bütün variantlar dоğrudur



• investisiyanın iqtisadi mahiyyətinin müəyyən edilməsi
• maddi əşya elementlərinin tərkibinin müəyyən edilməsi
√ planlaşdırma və təhlil
• resursların və vəsaitlərin ehtiyacı оlanlar arasında bölüşdürülməsi

53. Səviyyəsinə görə layihənin növüdür –

• mətn
• ideya
• nəticə
√ proqram
• plan

54. Layihənin tərkib elementi deyil –

• problem
• ideya
√ proqnoz
• nəticə
• qərar

55. Layihənin tərkib elementi hansıdır?

• məntiq
• sadalananların hamısı
• plan
• proqnoz
√ problem

56. Layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırılmasında marketinq tədqiqatlarının rolu nədən ibarətdir.

√ satış imkanlarını, rəqabət mühitini və məhsul nomenklaturasını öyrənməyə imkan verir
• bütün variantlar doğrudur
• layihənin məqsədini müəyyən etməyə imkan verir
• aparılmış investisiyaqabağı tədqiqatların dəyəri barədə informasiya verir
• məhsulun satış radiusunu müəyyən etməyə imkan verir

57. İstimar fazasının davamlılığı müəyyən olunur

• istismar dövründə
√ layihələşdirmə dövründə
• investisiyalaşdırma dövründə
• texniki-iqtisadi əsaslandırma zamanı
• eksperiment mərhələsində

58. Tikintinin müddətinə təsir göstərən amillərən və şəraitin monitorinqi, yaranan meyllərin qarşısının alınması üzrə tədbirlərin həyata
keçirilməsi həyata keçirilir –

• eksperiment mərhələsində
• istismar mərhələsində
√ investisiya mərhələsində
• investisiyaqabağı mərhələdə
• layihələşdirmə mərhələsində

59. İnvestisiya layihəsinin biznes planı –

√ onun texniki-iqtisadi əsaslandırılmasının təmərküzləşmiş ifadəsidir
• tikinti və təşkilati qərarların əsaslandırılmış plan
• maliyyə və idarəetmə qərarlarının əsaslandırılmış kompleksinin əks olunduğu plan
• marketinq və texnoloji qərarların texniki-iqtisadi əsaslandırılmış kompleksidir



• tədbirlər və onlarla bağlı fəaliyyət

60. Texniki – iqtisadi əsaslandırmanın bir istiqaməti kimi «Bazarın təhlili və marketinq konsepsiyası» əhatə etmir –

• məhsul nomenklaturasını
• qiymət siyasətini
• satış imkanlarını
• rəqabət mühitini
√ iqtisadi əhatəni

61. İnvestisiya layihəsinin üçüncü fazası hansıdır?

• investisiya
√ istismar
• istismarqabağı
• investisiyaqabağı
• eksperimental

62. Kreditin cəlb olunması, səhmlərin emissiyası, heyətin hazırlanması məsələləri hansı mərhələdə həll olunur

• istismarqabağı
• Investisiyaqabağı
• istismar
• obyektin istismara verilməsi
√ investisiya

63. Tikinti işləri, avadanlığın alınması üzrə danışıqların aparılması, lisenziyaların, patentlərin alınması hansı mərhələdə həyata keçirilir?

• istismar
• Investisiyaqabağı
√ investisiya
• texniki-iqtisadi əsaslandırmış
• Istismarqabağı

64. Obyektin istismara verildiyi mərəhələ necə adlanır?

• istismar fazası
• investisiyaqabağı faza
• istismarqabağı faza
√ investisiya fazası

65. İnvestisiyaqabağı  fazanın xüsusiyyəti deyil –

• potensial investorların layihədə iştirakı imkanları araşdırılır
• potensial və maraqlı investorlar haqqında məlumat toplanılır
• maliyyələşdirmə mənbələri aşkar olunur
• layihənin ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırılması aparılır
√ kontraktlar işlənilir və bağlanılır

66. . İnvestisiya fazasının xüsusiyyəti deyil –

• investisiyaların cəlb olunması ilə bağlı məsələlər həll olunur
• xərclər qaytarılmaz xarakter daşıyır
• layihə gəlir gətirmir
• layihələşdirmə işləri başa çatmamışdır
√ yüksək elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor xərcləri

67. İstehsal aktivlərinin formalaşdırılması prosesi hansı mərhələdə həyata keçirilir?



• istismar mərhələsində

• layihələşdirmə mərhələsində
• işləmə və istehsala tətbiq mərhələsində
• istismarqabağı mərhələdə
√ investisiya mərhələsində

68. Fəaliyyətdə olan müəssisə üçün investisiyaqabağı fazanın ilkin mərhələsi hansıdır?

• bütün variantlar doğrudur

• layihənin eksperimental sınağı
• layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırılması
• elmi-tədqiqat işləri
√ investisiyalaşdırma imkanlarının aşkar olunması

69. Layihənin texniki – iqtisadi əsaslandırılması nə deməkdir?

• layihənin strateji qərarlarının seçilməsi
• maliyyələşdirmə sxeminin və mənbələrinin seçilməsi
√ investisiyaqabağı mərhələdə qəbul edilən qəraralrın dəqiqləşdirilməsi

• layihəyə investisiya qoyuluşunun səmərəliliyinin əsaslandırılması

• hesablamalar sistemi

70. layihənin idarə olunmasının təşkilati formaları nədən asılıdır?

√ layihələşdirmə fazalarından
• layihə iştirakçılarının məsuliyyət bölgüsündən
• maliyyələşdirmə sxemindən
• layihənin resurs təminatından
• reallaşdırma  mərhələlərindən

71. Ölkənin investisiya mühiti –

√ ölkədə investisiya fəaliyyətinin hüquqi, iqtsiadi və sosial şərtləri sistemidir
• ölkənin qızıl ehtiyatının kəmiyyətidir.
• Investisiya bazarının inkişafına təsir göstərən amillərin tədqiqidir.

• Investisiya bazarının aktivliyi dərəcəsidir

• ölkənin regionlarının investisiya potensiallarının məcmusunu xarakterizə edən göstəricidir

72. Birbaşa investisiyalar nədir?

• səhmlərin 10%-dənçoxuna nəzarət edən investor tərəfindən qoyulan investisiya
• ticarət kreditləri
• istehsal proseisnə qoyulan investisiyalar
√ real aktivlərin alınması ilə bağlı konkret uzunmüddətli layihələrə qoyulan investisiyalar
• səhmlərin 10%-dən azına malik investorun səhmlərin alışına vəsait qoyuluşu

73. Layihənin səmərəliliyi nə ilə müəyyən olunur?

• xərc və nəticələrin nisbəti
√ kommersiya, büdcə və ictimai səmərəlilik göstəriciləri sistemi
• sosial səmərəlilik göstəriciləri
• büdcə səmərəliliyi göstəriciləri
• maliyyə səmərəliliyi göstəriciləri

74. Layihənin ekspertizası –

√ layihənin bütün aspektlərinin geniş təhlilini təmin edir.



• layihənin ayrı-ayrı hissələri haqqında rəydir
• istehsal  planıdır
• marektinq, maliyyə və strateji təhlildir
• layihənin reallaşdırılması nəticələrinin iqtisadi təhlilini təmin edir.

75. Layihənin planı nədir?

√ layihə məqsədlərinin həyata keçirilməsi üzrə tədbirlərin siyahısı
• maliyyələşdirmə sxeminin hazırlanması
• layihənin resurs təminatı
• layihənin idarə olunmasının təşkilat formaları
• icra  sənədlərinin hazırlanması

76. Layihənin həyat tsiklidir (fazalarıdır) –

√ ideya, texniki-iqtsiadi əsaslandırma, tikinti və istismar
• tikinti, istismar və ləğvetmə
• ideya, tikinti və ləğvetmə
• bütün varinatlar doğrudur
• layihə - smeta sənədlərinin hazırlanması

77. Tikinti mərhələsində hansı işlər yerinə yetirilir?

• sahənin seçilməsi və ondan istifadə aktının alınması
√ qrafikə uyğun olaraq tikinti-quraşdırma və buraxılış – nizamlama işlərinin yerinə yetirilməsi
• məhsul istehsalı
• bütün variantlar doğrudur.
• investisiya memorandiumunun alınmsaı

78. İstehsal potensialı nə ilə müəyyən edilir?

√ istehsal gücü ilə
• iqtsiadi kadrların olması ilə
• qeyri-maddi aktivlərin olması ilə
• məhsul satışı bazarın perspektivinin öyrənilməsi ilə
• avadanlıq, bina və qurğuların tərkibi və aşınması ilə

79. İnvestisiya layihəsi ilə biznes-planın uyğunluğu necədir?

• investisiya layihəsi daha genişdir
• hər ikisi eynidir
√ biznes-plan layihənin yalnız ilkin texniki-iqtsiadi əsaslandırılmasını əvəz edir.
• biznes plan layihənin yalnız ilkin texniki-iqtsiadi əsaslandırılmasını əvəz edir
• investisiya layihəsi daha məhduddur

80. Şirkət səviyyəsində investisiya fəaliyyətinin meyarıdır

• investisiya strategiyasının reallaşdırılmasının səmərəli yolunun təmin edilməsi
√ gəlirlərin maksimumlaşdırılmasının təmin edilməsi
• şirkətin investisya cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi
• investisiya bazarının konyuktura göstəricilərinin monitorinqi
• yüksək iqtisadi inkişaf tempinin təmin edilməsi

81. Kapital qoyuluşlarının təkrar istehsal strukturu xərcərin nəyə olan nisbətidir?

• əsas fondların aktiv və passiv hissəsinə
• Real, maliyyə və intellektual investisiyalar
• Birbaşa və portfel investisiyalarına
• Istehsal və tədavül xərclərinə
√ yeni tikinti, əsas fondların texniki cəhətdən yenidən qurulması xərclərinə



82. Kapitalın təkrar istehsal strukturu nədir?

• xüsusi və borc vəsaitlərinin nisbəti
√ yeni tikinti və yenidənqurmanın nisbəti
• borc və  cəlb olunmuş vəsaitlərin nisbəti
• real və nominal dərəcələrin nisbəti
• investisiyalarda aktiv və passiv hissələrin nisbəti

83. Əgər investisiya layihəsi ayrıca bir ölkənin iqtisadi, sosial və ekoloji vəziyyətinə təsir göstərirsə, 0 –

• yerli (lokal) layihədir
• regional layihədir
√ irimiqyaslı layihədir
• qlobal layihədir
• dövlət layihəsidir

84. İnvestisiya layihəsinin sosial göstəricilərinə aid edilmir –

• müəssisənin işçilərinin gəlirləri
• texniki təhlükəsizliyin təşkili səviyyəsi
√ məhsul satışının həcmi
• istehlak səbəti
• işsizlərin sayı

85. Layihənin ömür müddəti nədir?

• əsas avadanlığın orta çəkili xidmət müddəti
• bütün varinatlar doğrudur
√ qoyulmuş kapitalın ödənilməsi müddətinin və investorun tələblərinin uçotu ilə hesablama dövrü
• tikinti müddəti
• əsas fondların normativ xidmət müddəti

86. İstismar  fazasında nə baş verir?

• tikinti
√ məhsul istehsalı
• bütün  variantlar doğrudur.
• əsas avadanlığın hərəkətə gətirilməsi
• avadanlığın tədarükü

87. Layihənin investisiya fazası əhatə etmir –

• layihə - axtarış işlərini
• buraxılış – nizamlama işlərini
• kadrların hazırlanması
√ layihənin idarə olunması və məsləhət xidmətləri aspektlərini
• tikinti –quraşdırma işlərini

88. İnvestisiya layihəsi planlaşdırmanın hansı növünə aid edilir?

• cari planalşdırmaya
• sosial planlaşdırmaya
• iqtsiadi  planlaşdırmaya
√ uzunmüddətli planlaşdırmaya
• operativ planlaşdırmaya

89. Metodiki prinsiplərə aid deyil

√ resursların ödənişliliyi



• nadirlik
• dinamiklik
• çoxvalyutalılıq
• pulun müvəqqəti qiymətliliyi

90. Aşağıdakılardan hansı investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi prinsiplərinə aiddir:

• strateji prinsiplər
• taktiki prinsiplər
• dinamik prinsiplər
• nəzəri prinsiplər
√ metodoloji prinsiplər

91. Pul aktivlərinə investisiyaların tərkibinə daxil edilmir.

• səhmlərin alışı
• birbaşa investisiyalar
• portfel investisiyaları
√ dövriyyə vəsaitlərinin alışı
• investisiya hüququnun alınması

92. Portfel investisiyaları reallaşır:

• xidmət sferasında
• ticarət fəaliyyətində
• tikintidə
√ maliyyə kapitalının tədavülü sferasında
• innovasiya fəaliyyətində

93. Portfel investisiyaları nədir?

• istehsala investisiyalar
• ticarət kreditləri
• səhmlərin alışına qoyuluşlar
• səhmdar kapitala investisiyalar
√ layihələr qrupuna kapital qoyuluşu

94. Birbaşa investisiyalar nədir?

• investor tərəfindən qoyulan investisiya
√ real aktivlərin alınması ilə bağlı konkret uzunmüddətli layihələrə qoyulan investisiyalar
• istehsala yönəldilən investisiyalar
• ticarət kreditləri
• səhmlərin alışına investisiya qoyuluşu

95. İnvestisiyanın mahiyyətidir

• bazarın marketinq təhlili
• pul vəsaitlərinin qoyuluşu ilə bağlı əməliyyat
√ mənfəət əldə etmək və sosial effektə nail olmaq məqsədilə vəsait qoyuluşu
• mövcud istehsalın modernləşdirilməsinə kapital qoyuluşu
• müəssisənin istehsal gücünün müəyyən edilməsi

96. Firmanın kapital qoyuluşlarının reallaşdırılması ilə bağlı xərclərin iqtisadi mahiyyətidir

• dəyişən xərclər
• sabit xərclər
√ uzun müddətli xərclər
• artan xərclər
• cari  xərclər



97. İnvestisiya bazarının vəziyyətini xarakterizə  edir.

• nominal və real dərəcələr
• bank faiz dərəcələri
• kapitalın qiyməti
• inhisar və rəqabət
√ tələb və təklif

98. İnvestisiya bazarının aktivliyini xarakterizə  edir?

• Bazarın tutumu
√ bazar konyukturası
• Bazar rəqabəti
• bazar tələbi
• bazar təklifi

99. İnvestisiya qoyuluşu və mənfəətin əldə olunması prosesləri necə   olmalıdır?

• bütün variantlar doğrudur
• interval
• diskret
√ paralel
• ardıcıl

100. Aşağıdakılardan hansı metodiki prinsiplərə aiddir ?

• qiymətləndirmənin çoxmərhələli olması
• modelləşdirmə
√ suboptimallaşdırma
• maraqların uzlaşması
• müqayisəlilik

101. Aşağıdakılardan hansı metodiki prinsiplərə aid deyil ?

• nadirlik
• dinamiklik
• çoxvalyutalılıq
√ resursların ödənişliliyi
• pulun müvəqqəti qiymətliliyi

102. Aşağıdakılardan hansı investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsinin əməliyyat prinsiplərinə aid deyil?

• informasion və metodiki uzlaşma
• modelləşdirmə
√ pulun müvəqqəti qiymətliliyi
• layihənin parametrlərinin qarşılıqlı əlaqəsi
• sadələşdirmə

103. Aşağıdakılardan hansı investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsinin əməliyyat prinsiplərinə aiddir?

√ sadələşdirmə
• nadirlik
• maksimum effekt
• komplekslilik
• sərfəlilik

104. İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi metodoloji prinsiplərinə aid deyil?

• maraqların uzlaşması



√ çoxvalyutalılıq
• sərfəlilik
• ölçü
• müqayisəlilik

105. Müqayisəlilik investisiya layihəsinin qiymətləndirilməsi hansı prinsiplərinə aiddir?

• əməliyyat prinsipləri
• taktiki prinsiplər
• strateji prinsiplər
• proqnoz prinsipləri
√ metodoloji prinsiplər

106. İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi prinsiplərinə aid deyil –

√ statistik prinsiplər
• əməliyyat prinsiplər
• metodoloji prinsiplər
• metodiki prinsiplər

107. İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi prinsiplərinə aiddir –

• nəzəri prinsiplər
• strateji prinsiplər
• dinamik prinsiplər
• taktiki prinsiplər
√ metodoloji prinsiplər

108. İnvestisiyanın iqtisadi səmərəliliyi meyarını əks etdirən tələblər hansı göstəricidə öz əksini tapır.

• rentabellik
• investisiyanın həcmi
√ ÜDM
• layihənin iqtisadi səmərəliliyi göstəriciləri
• mili gəlir

109. Maliyyə-investisiya büdcəsinin «Əməliyyat fəaliyyəti»  bölməsində hansı dövriyyə fazaları əks olunur?

• müəssisəinn əməliyyat fəaliyyətini əks etdirən fazalar
• kreditlərə görə ödənişləri əks etdirən fazalar
• amortizasiyanın hazır məhsula keçirilməsini əks etdirən fazalar
• bütün variantlar doğrudur
√ pul vəsaitlərinin mədaxil və məxaricini əks etdirən fazalar

110. Avanslaşdırılmış kapital aşağıdakı kimi ifadə oluna bilməz -

√ kredit formasında
• xüsusi kapital formasında
• səhmdar kapitlaı formasında
• bütün cavablar doğrudur
• borc kapital formasında

111. Layihənin həyat tsikli dövründə məcmu xalis gəlirin hesablanılması zamanı -

• aktivlərin yaradılmasına yönəldilən avanslaşdırılmış vəsaitlər cəmlənir
• vergilər və kreditlərin qaytarılması üzrə ödənişlər çıxılır
√ aktivlərin yaradılmasına yönəldilən avanslaşdırılmış vəsaitlər çıxılır
• vergilər və kreditlərə görə ödənişlər cəmlənir

112. Maliyyə investisiya büdcəsi aşağıdakı kimi tərtib olunur



√ hər bir addımda alınan nəticələr iqtisadi  mahiyyətinə görə müxtəlif mənbəələr  hesabına yaranan xalis mənfəəti və əsas kapitalın
amortizasiyasını əks etdirirlər.

• hər bir addımda  alınan nəticələr kredit qaytarıldıqdan  sonra qalıq mənfəəti əks etdirirlər
• hər bir addımda  alınan nəticələr vergilər ödənildikdən sonra qalıq mənfəəti əks etdirirlər
• hər bir addımda  alınan nəticələr xidmət xərcləri çıxıldıqdan sonra qalıq mənfəəti əks etdirirlər
• bütün variantlar doğrudur

113. Maliyyə-investisiya büdcəsinin tərtibi metodologiyası ibarətdir -

√ bütün variantlar doğrudur
• pul vəsaitləri daxilolmalarının  və axınlarının təhlilindən
• pul vəsaitləri daxilolmalarının  və axınlarının büdcə balansının tərtibindən
• əməliyyat sferaları üzrə pul axınları barədə informasiyanın toplanmasından
• pul vəsaitləri axınlarının maliyyə balansının tərtibindən

114. İnvestor üçün məqbul gəlir norması deyil -

• investorun maksimum gəlir həcmi
• məcmu nəticələrin xərclərdən yüksək olmasının baza parametri
√ investisiya layihəsində qəbul olunmuş qərarların səmərəliliyini xarakterizə edən göstərici.
• avans olunmuş kapital vahidinə düşən xalis  mənfəətin artımı
• bütün cavablar doğrudur

115. Səmərəliliyin meyarları -

• mülkiyyətçilər nöqteyi-nəzərindən bu xalis mənfəət olmalıdır
√ investisiya prosesinin iştirakçılarının iqtisadi maraqların əks etdirməlidir
• cəmiyyət nöqteyi-nəzərindən bu ümumi mənfəətdir.
• idarəetmə qərarının qəbulu üçün əsasdır
• bütün variantlar doğrudur.

116. İnvestorlar üçün məqbul səmərəlilik və maliyyə dayanıqlığı göstəricilərinə nail olunmasının əsas şərti hansıdır?

• pul vəsaitlərinin balanslılığı
• pul vəsaitlərinə olan tələbin və təklifin nisbəti
√ maliyyə-investisiya büdcəsinin balanslılığı
• hesabat balansının balanslılığı
• informasiya bazasının bütövlüyü

117. İnvestorun tələblərinin səmərəliliyin hesablanması daxil edilməsinin birbaşa üsulu nədən ibarətdir?

• Ödəmə müddətinin hesablanılmasından
• diskontlaşdırma əmsalı vasitəsilə gəlir normasının pul axınlarının hesablanmasına daxil edilməsindən
• xalis diskontlaşdırılmış  gəlirin hesablanmasında
• gəlirlilik indeksinin  hesablanmasından
√ investor üçün məqbul gəlir normasının layihə üzrə daxili gəlir norması ilə müqayisəsindən

118. İnvestorun tələblərinin səmərəliliyin hesablanmasına daxil edilməsi aşağıdakı sxem üzrə reallaşdırılır?

√ investor üçün gəlir nomrasının layihə üzrə daxili gəlir norması ilə  müqayisəsi
• birbaşa
• bütün variantlar doğrudur
• dolayı
• diskontlaşdırma əmsalı vasitləsilə gəlir normasını daxil etmək

119. Pul vəsaitləri axınları qruplaşdırılmır -

√ ilkin mahiyyət forması üzrə
• fəaliyyət sferası üzrə



• səmərəliliyin növləri üzrə
• aktivlər və passivlər üzrə
• istehsal amilləri üzrə

120. Xalis gəlir ifadə olunur -

• bütün variantlar doğrudur
√ pul gəlirlərinin və axınlarının fərqi kimi
• nəticə və xərclərin nisbəti kimi
• fəaliyyət sferaları üzrə pul vəsaitləri axınları fərqinin səhvi cəmi  kimi
• pul gəlirlərinin cəmi kimi

121. İqtisadi səmərəlilik göstəricisi deyil -

• xalis diskontlaşdırılmış gəlir
• daxili gəlir norması
• rentabellik
• xalis gəlir
√ texniki təchizat

122. Xalis gəlir hansı mərhələdə müəyyən edilir?

• investisiyalaşdırma
• istehsal
• layihələşdirmə
√ istismar
• layihənin həyat təşkilinin bütün addımlarında

123. İnvestorun kapitalının artımı aşağıdakıları təmin etməlidir-

• investorun mövcud vəsaitlərdən istifadədən imtina etməsini minimum məqbul ölçüdə kompensasiya etməlidir
√ investisiya risklər ilə bağlı mümkün itgiləri ödəməlidir
• inflyasiya ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin dəyərsizləşməsini kompensasiya etməlidir
• investorun təcili istehlakdan imtina qiymətini kompensasiya etməlidir
• investorun iqtisadi maraqlarını təmin etməlidir

124. İnvestor üçün  məqbul gəlir nomrası -

• səmərə və birdəfəlik xərclərin nisbətidir
• xərclərin və nəticələrin nisbətidir
• bütün cavablar doğrudur
√ kapitalın artımıdır
• mənfəətin və investisiyalaşdırılan vəsaitlərin nisbətidir

125. İnvestisiyanın səmərəliliyi göstəriciləri aşağıdakılardan hansına uyğun olmamalıdır?

√ layihə qərarları kompleksinə
• bütün cavablar yanlışdır
• gəlir normasına
• xalis mənfəətə
• ümumi mənfəətə

126. Layihənin onda əks olunmur qərarlara, məqsədlərə və investorların maraqlarına uyğunluğu dərəcəsinin qiymətləndirilməsi aşağıdakı
şərtlər daxilində mümkündür -

• iqtisadi maraqlar və hüquqi qərarlar vahid miqdar göstəricilərində ifadə olunmalıdır
• bütün variantlar yanlışdır
• iqtisadi maraqlar və hüquqi qərarlar vahid dəyər göstəricilərində ifadə olunmalıdır
√ o ümumi metodoloji əsasda formalaşmalıdır
• o iqtisadi səmərəliliyin vahid meyarına əsaslanmalıdır



127. İnvestisiyanın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi probleminin öyrənilməsinə nədən başlanılır?

• İnvestorun iqtisadi maraqlarının və layihə qərarlarının mahiyyətinə ardıcıl baxılmasından
√ bütün cavablar doğrudur
• layihə qərarlarının məzmununu əks etdirən göstəricilərin qyimətləndirilməsindən
• iqtisadi maraq parametrlərinin müəyyən edilməsindən
• investor üçün məqbul gəlirin müəyyən edilməsindən

128. İnvestorun iqtisadi maraqlarının və layihə qərarlarının mahiyyətinə baxılmasına nədən başlanılır?

• investor üçün məqbul gəlirin müəyyən edilməsindən
√ bütün variantlar doğrudur
• mülkiyyətçinin məqsədlərinin müəyyən edilməsi üzrə məsələlərin həllindən
• iqtisadi maraq parametrlərinin müəyyən edilməsindən
• layihə qərarlarının məzmununu əks etdirən göstəricilərin qyimətləndirilməsindən

129. İnvestisiya layihəsinin iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən edilməsi nədən ibarətdir?

• layihədə öz əksini tapmış texniki, maliyyə, marketinq, maliyyə və digər qərarların investorun məqsəd və  maraqlarına uyğunluğunun
aşkar edilməsi

√ bütün variantlar doğrudur
• Məcmu nəticələrin məcmu xərclərdən üstün olduğu bütün şərtlərin yoxlanılması
• layihənin  reallaşdırılmasının məqsədəuyğunluğu
• maliyyə və digər resursların məhdudluğu şəraitində səmərəlilik göstəricilərinin qəbul  edilmiş sistemi üzrə layihələrin sıralanması

130. İnvestisiya  layihəsinin səmərəliliyi hansı məqsəd üçün müəyyən edilir?

• alternativ layihələrlə müqayisədə mövcud layihənin üstünlüklərinin qiymətləndirilməsi
• maliyyə və digər resursların məhdudluğu şəraitində səmərəlilik göstəricilərinin qəbul  edilmiş sistemi üzrə layihələrin sıralanması
• Məcmu nəticələrin məcmu xərclərdən üstün olduğu bütün şərtlərin yoxlanılması
√ bütün variantlar doğrudur
• layihənin  reallaşdırılmasının məqsədəuyğunluğu

131. Dinamik modellərdə səmərəlilik -

• layihədə qoyulan məqsədə  nəyin hesabına nail olunması barədə mühakimə yürütməyə imkan verir
• investorların məqbul gəlir nomrası barədə təsəvvürlərinə uyğun oalarq  xərclərin və nəticələrin müqayisəli şəklə gətirilmiş fərqidir.
• investorun layihənin reallaşdırılması nəticəsində əldə etdiyi qazanc
• səmərə və  birdəfəlik xərclərin nisbətidir
√ xərclərin  və nəticələrin nisbətinin ifadəsidir

132. Bu doğru deyil, mənfəət -

• investorun layihənin reallaşdırılması nəticəsində əldə etdiyi qazancdır
• Nəticə və xərclərin fərqidir
√ məcmu nəticə və cari xərclərin fərqidir
• məcmu nəticə və məcmu xərclərin fərqidir
• layihənin reallaşdırılması nəticəsində investorun əldə etdikləri barədə mühakimə yürütməyə imkan verir

133. Bu doğru variant deyil. Qeyri-iqtisadi nəticələr -

• dəyər ifadəsində göstərilmir
• onların iqtisadi əsaslandırılması mümkün deyildir
√ onları investisiyalaşdırma haqqında qərar qəbul edən şəxslər uçota olmalıdır
• onların iqtisadi qiymətləndirilməsi mümkün deyil
• həmişə investisiya hesablamalarından kənarda qiymətləndirilir

134. Hansı variant doğru deyil.Xərclər -



• əsas kapitalda  cəmlənir
• dövriyyə kapitalında cəmlənir
√ investsiiya layihəsində həll edilməli  olaq qlobal məsələləri əks etdirir
• gözlənilən nəticələrin əldə olunmasına yönəldilir
• layihədə nəzərdə tutulan məqsədlərə nail olunmasına  yönəldilir

135. Diskontlaşdırma dərəcəsi nəyin əsasında müəyyən edilir?

• inflyasiya rudeksinin
• Pul axınlarının artım sürətinin
• Mənfəət vergisinin dərəcəsinin
• Daxili gəlir normasının
• Mərkəzi Bankın yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsinin

136. Hansı iqtisadi kateqoriya investisiyanın səmərəliliyi meyarını daha obyektiv ifadə edir?

• Ümumi Milli Məhsul
√ xalis mənfəət
• rentabellik
• bütün variantlar doğrudur
• Xalis gəlir

137. Hansı göstərici vasitəsilə layihədə qəbul edilən qərarların səviyyəsini daha yaxşı ifadə etmək olar?

• Rentabellik
√ investisiyanın ödəmə müddəti
• gəlirin daxili norması
• xalis mənfəət

138. hansı göstərici vasitəsilə layihədə qəbul edilən qərarların səviyyəsini daha yaxşı ifadə etmək olar?

• maya dəyəri
√ xalis diskontlaşdırılmış gəlir
• Ümumi Daxili Məhsul
• Ümumi Milli Gəlir
• əmək məhsuldarlığı

139. Xalis mənfəətin, amortizasiyanın və dövriyyədən çıxarılmış dövriyyə vəsaitlərinin cəmi nəyə bərabərdir ?

• gəlirin daxili normasına
• ödəmə müddətinə
• mənfəətlilik indeksinə
• xalis diskontlaşdırılmış gəlirə
√ xalis gəlirə

140. İnvestor hansı göstərici vasitəsilə öz iqtisadi marağını müəyyən edir?

√ məqbul gəlir norması
• gəlirin daxili norması
• mənfəət norması
• ödəmə müddəti
• Mərkəzi Bankın faiz dərəcəsi

141. layihədə iştirak səmərəliliyi özündə əks etdirmir -

• müəssisələrin iştirakının səmərəliliyi
√ ictimai və kommersiya səmərəliliyini
• daha yüksək səviyyəli strukturların layihədə iştirakının səmərəliliyi
• büdcə səmərəliliyini
• səhmlərə investisiya qoyuluşunun səmərəliliyi



142. layihədə iştirak səmərəliliyi hansı məqsədlə qiymətləndirilir?

• layihənin həyata keçirilməsinin sosial iqtisadi nəticələrinin səciyyəsi
• layihənin həyata keçirilməsinin iqtisadi nəticələrinin səciyyəsi
√ layihənin investorlar üçün cəlbediciliyinin müəyyən edlməsi
• layihənin maliyyə dayanıqlığının müəyyən edilməsi

143. Kommersiya səmərəliliyi hansı məqsədlə qiymətləndirilir?

√ layihənin reallaşdırılması imkanlarının yoxlanılması
• sosial əhəmiyyətli investisiya layihələri
• layihənin ictimai səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
• bütün variantlar doğrudur
• layihənin potensial investorlar üçün cəlbediciliyinin müəyyən edilməsi

144. İctimai səmərəlilik hansı məqsədlə qiymətləndirilir?

• layihənin həyata keçirilməsinin iqtisadi nəticələrinin səciyyəsi
√ layihənin bütövlükdə həyata keçirilməsinin sosial-iqtisadi nəticələrinin səciyyəsi
• layihənin reallaşdırılması imkanlarının yoxlanılması
• bütün variantlar doğrudur
• layihənin potensial investorlar üçün cəlbediciliyinin müəyyən edilməsi

145. İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin növü deyil -

• bütövlükdə layihənin səmərəliliyi
• ictimai və kommersiya səmərəliliyi
• layihədə iştirak səmərəliliyi
√ layihənin istismar səmərəliliyi
• büdcə səmərəliliyi

146. Səmərəliliyin qiymətləndirilməsini aşağıdakı qarşılıqlı əlaqəli göstəricilər  sistemi üzrə aparmaq tövsiyyə olunmur-

• xalis diskontlaşdırılmış gəlir
• gəlirin daxili norması və ödəmə müddəti
• maliyyə dayanıqlığı, likvidlik əmsalı
√ bütün variantlar səhvdir.
• gəlirlilik indeksə

147. Aşağıdakılardan hansı qaçılmaz investisiyalara aiddir?

• yeni müəssisələrin əsaslı tikintisinə investisiyalar
• elmi-tədqiqat işlərinə investisiyalar
• təcrübi – konstruktor işlərinə investisiya
• bütün variantlar doğrudur
√ ətraf mühitin mühafizəsinə investisiyalar

148. İnvestisiyanın qaytarılması (ödəmə) müddəti necə hesablanır?

• Mənfəət / investisiya
√ investisiya / mənfəət
• daxili xalis gəlir / mənfəət
• pul gəlirləri / xərclər

149. Mənfəət norması necə müəyyən edilir?

• İnvestisiyanın həcmi / mənfəət
√ mənfəət / investisiya
• xalis mənfəət * investisiya



• pul axınları / investisiya
• daxili xalis gəlir / mənfəət

150. İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin dinamik modelləri nəzərdə tutur -

• texniki – iqtisadi  göstəricilərin dəyişməsini uçota alan metodlardan istifadəni
• investisiya risklərini uçota alan metodlardan istifadəni
• investorların maraqlarını uçota alan metodlardan istifadəni
√ bütün variantlar doğrudur
• pul axınlarının vaxt müddəti üzrə qeyri-bərabərliyini uçota alan metodlardan istifadəni

151. İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin statik metodları nəzərdə tutmur -

• sadə, iriləşdirilmiş  metodlardan istifadə
• statik modellərin qurulmasını
√ qarşılıqlı əlaqəli parametrlərin dinamik modellərinin qurulmasını
• investisiya strategiyasından istifadəni

152. Müəssisədə layihənin reallaşdırılmasının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi aparılır -

√ pul axınlarının artan kəmiyyəti üzrə
• xalis investisiya gəliri üzrə
• nominal və real pul gəlirləri üzrə
• bütün variantlar doğrudur
• gəlirin daxili norması üzrə

153. Müqayisə göstəricilərinə aid deyil -

• makroiqtisadi göstəricilər
• satış həcmi
• əmtəə və resursların qiyməti
√ gəlir normasının risk tərkibi
• gəlir norması

154. Layihənin daha vacib nəticələrinin uçotu prinsipi nəzərdə tutur -

• alternativ və müstəqil layihələrin müqayisəsi
• layihənin reallaşdırılması nəticələrinin qiymətləndirilməsi
• layihənin reallaşdırılması bir neçə valyutadan istifadənin uçotu
• risk və qeyri-müəyyənliyin təsirinin uçotu
√ layihənin iqtisadi və qeyri-iqtisadi nəticələrinin uçotu

155. Vaxt amilinin uçotu siyasəti nəzərdə tutur

• layihənin həyat tsikli üzrə iqtisadi hesablamaların aparılmasını
• bütün variantlar doğrudur
• yalnız qarşıdakı dövr üzrə xərclərin uçotunu
• yalnız cari xərclərin uçotunu
√ müxtəlif müddətli xərc və nəticələrin uçotunu

156. Real pul vəsaitləri axınlarının modelləşdirilməsi prinsipinə uyğyn olaraq REŞ – flou metodologiyası üzrə o əhatə etməlidir -

• layihələşdirmənin əməliyyat fazasını
• maliyyə fəaliyyətini
√ layihənin işlənilməsi və reallaşdırılması üzrə bütün fəaliyyət növlərinin qarşılıqlı əlaqəsini
• layihələşdirmənin investisiya fazasını
• layihələşdirmənin istismar fazasını

157. Layihənin iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən edilməsi meyarına yönlülük prinsipi  nəyi nəzərdə tutur?



• real pul vəsaitləri axınlarının modelləşdirilməsi
• layihənin tam həyat tsikli üçün iqtisadi hesablamaların aparılması
• müxtəlif müddətli xərc və nəticələrin uçotu
• qarşıdakı dövr üzrə xərclərin uçotu
√ layihə üzrə pul axını və gəlir norması mülkiyyətçinin xalis yaxud ümumi mənfəətini ifadə etməlidir.

158. İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin müəyyən edilməsinin metodiki prinsipi deyil -

√ xalis gəliri formalaşdıran vəsaitlərin təshih olunması
• real pul vəsaitləri axınlarının modelləşdirilməsi
• layihə qərarlarının investorların məqsəd və maraqlarına uyğunluğu
• layihənin iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən edilməsi meyarına meylilik
• layihənin tam həyat tsikli üçün iqtisadi hesablamaların aparılması

159. Pul axınlarının qeyri-bərabərliyi hansı metodla aradan qaldırılır?

• orta çəkili iqtisadi kəmiyyətin müəyyən edilməsi
√ onların diskontlaşdırılması yolu ilə
• orta cəbri kəmiyyətin müəyyən edilməsi
• orta həndəsi kəmiyyətin müəyyən edilməsi
• bütün variantar doğrudur.

160. Layihə üzrə smərəlilikdə səhmdar kapitalın iştirakı göstəricisi hesablanması -

• nizamnamə kapitalının ölçüsünün dəyişməsi müəyyən edilməlidir
• bütün variantlar doğrudur.
√ məcmu saldo  xüsusi kapitalın məbləğinə görə təshih olunma olunmalıdır.
• xalis gəliri formalaşdıran vəsaitlər təshih olunmalıdır
• xüsusi və borc kapitalının xüsusi çəkisi müəyyən edilməlidir

161. Maliyyə-investisiya büdcəsində öz əksini tapmalıdır  -

• nizamnamə kapitalının kəmiyyətinin dəyişməsi
• pul vəsaitləri axınlarının hərəkəti
• dövriyyə aktivlərinin ümumi həcminin hərəkəti
√ dövriyyə  aktivlərinə xarici  amillərin təsiri
• istehsal və satış  həcminin artması

162. Obyektin yaradılmasının start mərhələsində dövriyyə aktivlərinin investisiyalaşdırılması mənbələri hansıdır?

• bütün variantlar yanlışdır
• maliyyə-investisiya büdcəsində əks olunan pul axınları
√ xüsusi və borc kapitalı
• xalis investisiya gəliri
• ümumi daxili gəlir

163. Dövriyyə kapitalına tələbatın artımı ilə bağlı pul vəsaitlərinin hərəkəti nə ilə şərtlənir?

√ bütün variantlar doğrudur
• əmtəə nomenklaturasının dəyişməsi
• istehsal və satış həcminin artması
• istifadə olunan material resurslarının tərkibinin dəyişməsi
• nizamnamə kapitalının həcminin dəyişməsi

164. Dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəsinin  istehsal fazasına daxil deyil -

• maddi resurs ehtiyatlarının formalaşdırılması
• dövriyyə aktivlərinin formalaşdırılması
• dövriyyə aktivlərinin tamamlanması
• dövriyyə aktivlərinin normativ səviyyədə saxlanması



√ vəsaitlərin avanslaşdırılması və onların dövriyyənin ilkin bazasına yönəldilməsi.

165. Dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəsinin investisiya fazasına daxildir  -

• bütün variantlar  doğrudur
√ dövriyyə kapitalının formalaşdırılması vəsaitlərinin avanslaşdırılması
• gəlirdən dövriyyə vəsaitlərinin maddi  elementlərinin dəyərinin çıxılması
• dövriyyə aktivlərinin formalaşdırılması
• dövriyyə aktivlərinin tamamlanması

166. Dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyə fazası deyil

• reallaşdırma
• ödəmə
• investisiya
• istehsal
√ istismar

167. Dövriyyə kapitalının  dövriyyəsinin özünəməxsusluğu cəhəti deyil -

• o bir dövriyyənin müddətliliyinə bağlıdır
• bütün variantlar doğrudur
√ o avans kapitalının və amortizasiya normasının kəmiyyətinə bağlıdır.
• o istehsal tsiklinə bağlıdır
• o satış tsiklinə bağlıdır

168. Maliyyə-investisiya büdcəsinin «Əməliyyat fəaliyyəti»  bölməsində amortizasiya hansı  formada çıxış edir.

• diskontlaşdırılmış mənfəət kimi
• real pul vəsaitlərinin mədaxili və məxarici kimi
• kreditlər və vergilər üzrə ödənişlər kimi
√ istehsal xərcləri və maliyyələşdirmə mənbələri kimi

169. Layihə üzrə əsas  və dövriyyə kapitalının kreditlə əlaqəsi necədir?

√ Mülkiyyətçinin mənfəəti hesabına ödənilir
• amortizasiya fondu hesabına ödənilir
• bütün variantlar doğrudur
• xalis diskontlaşdırılmış gəlir hesabına ödənilir
• xalis daxili gəlir hesabına ödənilir

170. Mülkiyyətçi borc kapitalının cəlb olunması ilə bağlı  xərclərini nə ilə əlaqələndirir?

√ layihənin reallaşdırılmasından gözlənilən nəticələrlə
• xüsusi kapitalın cəlb olunması prosesi ilə
• daxili gəlir norması  ilə
• əsas kapitalın amortizasiyası ilə

171. Mülkiyyətçilərin borc kapitalının cəlb edilməsi üzrə  xərcləri nədən ibarətdir?

• mənfəət və vergilər üzrə ödənişlərin cəmindən
• bütün variantlar yanlışdır
• əsas kapitalın formalaşdırılması ilə bağlı investisiya  axınlarından
√ borcun  və ona görə faizlərin ödənilməsi xərclərinin
• əsas kapitalın amortizasiyasına xidmət xərclərindən

172. Əsas kapitalın dövriyyə fazası öz əksini tapır -

• Əsas aktivlərin dəyərində
• bütün variantlar doğrudur



• amortizasiya fondunda
√ hesablama dövrü üzrə pul vəsaitləri axınlarında

173. Əsas kapitalın dövriyyəsinin fazası deyil -

√ investorların iqtisadi maraqlarının uçotu
• kapitalın cəlb olunması
• aktivlərin istehsal istehlakı
• layihənin həyat tsiklində amortizasiyanın toplanması
• təkrar istehsal üçün maliyyə mənbələrinin yaradılması

174. Göstəricilərin meyarlara uyğunluğuna nail olmaq və dividend siyasətinin proqnozlaşdırılması üçün ilkin bazanı əldə etmək üçün.

√ hesablamalarda amortizasiyanın və  artıq aktivlərin satışından pul axılarının təsiri uçota alınmalıdır
• hesablamalarda dövriyyədən çıxarılmış dövriyyə aktivlərinin dəyəri çıxarılmalıdır.
• bütün variantlar doğrudur
• hesablamalarda aktivlərin yaradılmasına yönəldilən vəsaitlər uçota alınmalıdır

175. Xalis gəlirin toplananlarının iqtisadi mahiyyəti nədən ibarətdir?

√ Bir nəfər istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrini digər tərəf isə avanslaşdırılmış vəsaitlərin ödənilməsini əks etdirir.
• bir tərəf əsas kapitalın amortizasiyasının digər tərəf isə mənfəəti əks etdirir
• bütün variantlar doğrudur
• bir tərəf daxili gəlir normasını, digər tərəf isə mənfəəti əks etdirir.
• bir tərəf pul vəsaitləri daxilolmalarını, digər tərəf isə  pul axınlarını əks etdirir.

176. Maliyyə-investisiya  büdcəsində xalis gəlir  göstərilir  -

• pul axınlarının orta çəkili  həndəsi fərqi kimi
√ fəaliyyət sferaları üzrə pul axınlarının cəbri cəmi kimi
• real pul vəsaitləri daxilolmalarının və axınlarının cəmi kimi
• real pul vəsaitləri daxilolmalarının və axınlarının fərqi kimi
• pul axınlarının cəbri fərqi kimi

177. Hesablama dövrünün hər bir addımında xalis gəlir müəyyən ediilr -

√ real pul vəsaitlərinin daxilolmaları və axınları arasındakı fərq kimi
• real pul vəsaitlərinin daxilolmaları və axınları arasındakı cəmi kimi
• diskontlaşdırılmış xalis gəlirlərin fərqi kimi
• diskontlaşdırılmış xalis gəlirlərin cəmi kimi

178. Daxili gəlir norması hansı şərti əks etdirir?

• hesablaşma dövrünün hər bir addımında xalis gəlirin vahidə bərabər  olması
• xalis diskontlaşdırılmış  gəlirin vahidə bərabər olması
• bütün variantlar doğrudur
• hesablaşma dövrünün hər bir addımında xalis gəlirin sıfra bərabər  olması
√ xalis diskontlaşdırılmış  gəlirin sıfra bərabər olması.

179. Xalis diskontlaşdırılmış gəlir necə müəyyən edilir?

√ hesabat dövrünün hər bir addımında xalis gəliri diskontlaşdırmaq və onları cəmləməklə
• ümumi gəlirdən bütün xərcləri çıxmaqla
• bütün variantlar  yanlışdır
• pul axınlarını diskontlaşdırmaqla
• daxili gəlir normasını diskontlaşdırmaqla

180. İqtisadi səmərəlilik göstəriciləri və iqtisadi maraq parametrləri uyğun olmalıdır -

• pul axınlarına



√ səmərəlilik meyarlarına
• daxili gəlir normasına
• bütün variantlar yanlışdır
• xalis mənfəətə

181. İnvestorun maraqları baxımından xalis mənfəətin kəmiyyəti aşağıdakı məqsəd üçün qənaətləndirici olmaya  bilər -

• minimum məqbul gəliri təmin etmək
• müxtəlif risklərlə bağlı mümkün itkilərin ödənilməsi
√ yüksək daxili gəlir nomrasını təmin etmək
• bütün variantlar doğrudur
• inflyasiya ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin dəyərsizləşməsini  kompensasiya etmək

182. Mənfəətin təbiətinə  daha çox uyğun olan funksiya deyil -

• fəaliyyətinin ümumiləşdirimliş nəticəsi funksiyası
• təkrar istehsal funksiyası
• stimullaşdırıcı funksiya
• uçot funksiyası
√ bölgü və yenidən bölgü funksiyası

183. İnvestisiyanın iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən edilməsi üçün  meyar ola bilər -

• xalis gəlir
• daxili gəlir norması
√ Mənfəət
• bütün cavablar doğrudur
• diskontlaşdırılmış xalis gəlir

184. Aşağıdakılardan hansı səmərəliliyin meyarı deyil?

• investorun tələblərini formalaşdıran əlamətlər
√ iqtisadi kateqoriya
• mühakimə üçün vəsaitlər
• bütün variantlar doğrudur
• iqtisadi səmərəlilik göstəricilərini formalaşdıran əlamətlər

185. Maliyyə dayanıqlığı göstəricilərinin normativ səviyyəsi hansı metodla müəyyən edilir?

• normativ
• xərc
• ekstrapolyasiya
• korelyasiya - reqressiya
√ eksperiment

186. İnvestorun tələblərinin maliyyə dayanıqlığı göstəricilərinə daxil edilməsi hansı üsulla həyata keçirilir?

• Gəlirlilik normasının desablanması
• diskontlaşdırma əmsalı vasitəsilə gəlir normasının pul axınlarının hesablanmasına daxil edilməsindən
• xalis diskontlaşdırılması gəlir
• ödəmə müddətinin hesablanması
√ onların hesablanmış səviyyəsi ilə məqbul normativ səviyyəsinin müqayisəsi

187. İnvestorun tələblərinin səmərəliliyin hesablanması daxil edilməsinin dolayı üsulu deyil?

√ Ödəmə müddətinin hesablanılmasından
• investor üçün məqbul gəlir normasının layihə üzrə daxili gəlir norması ilə müqayisəsindən
• gəlirlilik indeksinin  hesablanmasından
• xalis diskontlaşdırılması gəlir
• diskontlaşdırma əmsalı vasitəsilə gəlir normasının pul axınlarının hesablanmasına daxil edilməsindən



188. pul vəsaitlərinin daxilolmaları və axınları onların ilkin mahiyyətinə görə bölünür 0-

√ məcmu daxilolmalar və axınlar
• əməliyyat daxilolmalar və axınlar
• investisiya daxilolmalar və axınlar
• bütün variantlar doğrudur
• istehsal daxilolmalar və axınlar

189. Pul vəsaitlərinin daxilolmaları və axınları hansı fəaliyyət sferaları üzrə qruplaşdırılır?

• əməliyyat
√ istehsal
• investisiya
• investisiya-maliyyə
• maliyyə

190. Qeyri-iqtisadi informasiyanın iqtisadi informasiyaya çevrilməsi prosesi aşağıdakı metodoloji prinsipə əsaslanır?

• istehsal olunan resursların alternativə dəyərinin uçotu
• iqtisadi risklərin uçotu
√ cari xərclərin uçotu
• inflyasiyanın uçotu
• milli iqtisadiyyatın təşkilati-iqtisadi mexanizminin tələblərə

191. Cari dövrdə istehlakdan imtinaya görə kompensasiya hansı göstəricidə ifadə olunmalıdır?

• imtina qiymətində
• ümumi mənfəətdə
√ mənfəətlə investisiya vəsaitlərinin müqayisəsində
• bütün cavablar doğrudur
• xalis mənfəətdə

192. İnvestisiyalaşdırma haqqında qərarın qəbul edilməsində əsas parametr hansıdır?

√ növbəti dövrdə əlavə istehlak naminə cari istehlakdan imtinaya görə kompensasiyanın ölçüsü
• iqtsiadi maraqlar və hüquqi qərarlar vahid dəyər göstəricilərində ifadə olunmalıdır
• iqtisadi maraqlar və hüquqi qərarlar vahid miqdar göstəricilərində ifadə olunmalıdır
• bütün variantlar doğrudur

193. İnvestorun iqtisadi maraqları təcəssüm olunur -

• xalis mənfəətdə
• ümumi mənfəətdə
• layihə qərarları  kompleksində
• bütün cavablar doğrudur
√ gəlir normasında

194. Hansı variantlar doğru deyil? Nəticələr -

• investsiiya layihəsində həll edilməli  olaq qlobal məsələləri əks etdirin
• birbaşa investorun nəzərdə tutulan məqsədləri ilə bağlıdır
√ layihədə nəzərdə tutulan məqsədlərə nail olunmasına  yönəlidlir
• bütün variantlar doğrudur

195. İqtisadi  səmərəliliyin mahiyyəti nədən ibarətdir?

• gəlir normasının və xərclərin nisbəti

√ xərclər və nəticələr arasında formalaşan nisbətlər üzrə investisiyalaşdırma prosesinin iştirakçıları arasında iqtisadi münasibətlər və
maraqların ifadəsi



• məcmu nəticələrin məcmu xərclərdən üstünlüyünün investor üçün məqbul s əviyyəsi
• pul axınlarının bazasında investorun xalis mənfəət nomrası

196. Hansı portfel səmərəlidir?

• mövcud kəmiyyət üçün maksimum gəlirlilik riskinə malik olan
√ “mövcud kəmiyyət üçün maksimum gəlirlilik riskinə malik olan” və minimal risk və maksimum gəlirliyə malik olan
• minimal risk və maksimum gəlirliyə malik olan
• riskli və risksiz investisiyaların reallaşdırılması ilə bağlı olan
• mövcud kəmiyyət üçün minimum gəlirlilik riskinə malik olan

197. Martovitsa portfel nəzəriyyəsinə görə investisiya qərarlarının səmərəlilyinin qiymətləndirilməsi meyarları hansılardır?

• gözlənilən gəlirlilik və portfelin ölçüsü
• riskin azalması və gəlirliliyin standart kənarlaşması
• risk dərəcəsi və inflaysiyanın sürəti
√ gözlənilən gəlirlilik və aktivlər portfelinin diversifikasiyası dərəcəsi
• gözlənilən gəlirlilik və gəlirliliyin standar kənarlaşması

198. Riskin diversifikasiyası nədir?

• investisiyalaşdırma miqyasının artması ilə riskin yüksəlməsi
√ müxtəlif maliyyə aktivlərinin bir investisiya portfelində birləşdirilməsi hesabına riskin azalması
• riskin qiymətləndirilməsi proseduru
• əlavə zəmanətlərin verilməsi ilə riskin azalması
• obyektiv amillər nəticəsində riskin yüksəlməsi

199. İnvestisiyaların həcminin həddi nə ilə müəyyən edilir?

• firmanın malik olduğu vəsaitlərin miqdarı ilə
• inflyasiyanın tempi ilə
• borc kapitalının miqdarı ilə
• firma rəhbərliyinin qərarı ilə
√ investisiyanın gəlirliliyinin bazar faiz dərəcəsi ilə müqayisə olunmadığı vəziyyətlə

200. Aşağıdakılardan hansı doğrudur?

• investisiyanın həsmi azalarkən gəlirlilik azalır
• investisiyanın gəlirliliyi müəssisənin malik olduğu vəsaitlərin miqdarı ilə müəyyən edilir.
√ investisiyanın həcmi onun gəlirliliyinə öz əksini tapmır
• investisiyanın gəlirliyi həcmi bazar faiz dərəcəsiilə müəyyən edilir
• investisiyanın həsmi artarkən gəlirlilik azalır

201. Gəlir normasının dinamikası nə ilə müəyyən edilir .

• bütün variantlar doğrudur
√ daxili gəlir norması
• differensiallaşdırma əmsalı
• inflyasiyanın sürəti
• diskontlaşdırma əmsalı

202. Planlaşdırımanın qısa intervalı hansı mərhələ üçün məqbuldur?

√ layihənin ilkin işlənilməsi mərhələsində.
• bütün variantlar doğrudur
• layihənin bütün həyat tsiklində
• yekun texniki-iqtisadi əsaslandırma mərhələsində

203. Real faiz dərəcəsi necə hesablanır?



√ nominal faiz dərəcəsinin və inflyasiyanın sürətinin fərqi kimi
• nominal faiz dərəcəsinin və inflyasiyanın sürətinin cəmi kimi
• real faiz dərəcəsinin törəməsi kimi
• investisiya riski əmsalının və inflyasiyanın sürətinin cəmi kimi.
• real faiz dərəcəsinin və inflyasiyanın sürətinin cəmi kimi

204. İnvestor hansı şərtlə vəsait qoyuluşunu həyata keçirir?

√ bütün variantlar doğrudur
• onun gəlirliliyi xalis diskontlaşdırılmış gəlirə yaxın olduqda
• onun gəlirliliyi gəlirin daxili normasına yaxın olduqda
• onun gəlirliliyi gəlir normasının yuxarı həddinə yaxın olduqda
• onun gəlirlliyi inflyasiya səviyyəsini  və rsiki uçota aldıqda

205. Hansı gəlir norması real adlanır?

• bütün variantlar doğrudur
√ o minimum gəlir normasının, inflyasiya tempinin və investisiya riskinin səviyyəsinin cəmi kimi müəyyən edilirsə

206. İnvestor üçün məqbul gəlir norması nədir?

• bütün varinatlar doğrudur
• mənfəət və real  pul axınlarının nisbəti
√ xalis diskontlaşdırılmış mənfəət
• daxili gəlir norması
• mənfəət və investisiya olunmuş vəsaitlərin nisbəti

207. Əgər investisiya layihəsi arzu olunan gəlir normasından az gəlir  gətirirsə onda -

• bu layihə səmərəli deyil
• bu layihə cəlbedici deyil
• investor onu maliyyələşdirməyəcək
• layihə yenidən işlənilməlidir
√ bütün variantlar doğrudur

208. Xalis diskontlaşdırılmış gəlirin (XDG) səviyyəsi nə zaman investor üçün məqbuldur ?

√ XDG ≥ 0
• XDG =0
• XDG müəyyən olunmuş normativə uyğun olan zaman.
• bütün variantlar doğrudur
• XDG <0

209. Müxtəlif müddətli pul axınlarını  hansı metodla müqayisəli şəklə gətirmək olar?

• differensiallaşdırma
√ diskontlaşdırma
• özünümaliyyələşdirmə
• bütün variantlar doğrudur
• korrelyasiya

210. Gəlir normasının əsaslandırılması metodu hansıdır?

• dialektik
√ konseptual və metodiki
• qrafik təsvir
• marjinal mənfəət
• dinamik

211. Alternativ layihələrdən hansına üstünlük verilir?



√ daha yüksək xalis diskontlaşdırılmış gəlir səviyyəsinə malik olan layihəyə
• daxili gəlir nomrası vahiddən kiçik olan layihəyə
• ödəmə müddəti yüksək olan layihəyə
• gəlirlilik indeksi vahiddən kiçik olan layihəyə
• daha aşağı xalis gəlir səviyyəsinə  malik olan

212. Əgər daxili gəlir norması seçilmiş gəlir normasından yüksəkdirsə  (yanlış variantı göstərin) -

• layihənin reallaşdırılması tövsiyyə oluna bilər
• layihəni səmərəli hesab etmək olar
• layihə investor üçün məqbuldur
• bütün variantlar doğrudur
√ layihəyə investisiya  qoyuluşu məqsədəuyğun deyil

213. Daxili gəlir normasının məqbul həddi necə müəyyən edilir?

√ onun seçilmiş gəlir norması ilə müqayisəsi əsasında
• birdəfəlik xərclərin uçotu ilə
• diskontlaşdırılmış gçlirlərin və xərclərin kəmiyyətinin müəyyən edilməsi ilə
• bütün variantlar doğrudur
• gətirilən gəlirlərin izlənilməsi ilə

214. Daxili gəlir norması necə müəyyən edilir?

• istehsalın həcmindən asılı olmayaraq
• investorun tələb və şərtlərindən asılı olmayaraq
• investisyanın həcmindən asılı olmayaraq
√ bütün variantlar doğrudur
• gətirilmiş gəlirlərin kəmiyyəti əasında

215. İnvestor üçün gəlir norması və layihə üzrə daxili gəlir norması -

• oxşardır
• xərc və nəticələrin nisbətləri əsasında formalaşırlar
√ bütün variantlar doğrudur
• layihənin daxili xassələri əsasında formalaşırlar
• gəlirlərin kapitallaşdırılması səviyyəsini xarakterizə  edirlər

216. Daxili gəlir norması nəyi xarakterizə edir?

• real cari xərclərin gəlirliliyini
• investisiya qoyuluşlarının ödəmə müddətini
√ investisiyaların gəlirliliyi səviyyəsini
• bütün variantlar doğrudur
• investisiya qoyuluşlarının kəmiyyətini

217. Əgər gəlirlilik indeksi vahiddən kiçikdirsə, onda -

• layihə səmərəlidir
√ layihə səmərəsizdir
• layihə investor üçün məqbuldur
• bütün variantlar doğrudur
• xalis diskontlaşdırılmış gəlir müsbətdir

218. Diskontlaşdırılmış investisiyaların gəlirliliyi indeksi nədir?

√ vahid vaxt anına gətirilmiş gəlirlərin investisiya xərclərinə  nisbəti
• real cari xərclərin xalis diskontlaşdırılmış gəlirə nisbəti
• xalis investisiya gəlirinin diskontlaşdırma əmsalına nisbəti



• real pul axınlarının diskontlaşdırma əmsalına görə törəməsi
• investisiya xərclərinin gəlirlərə nisbəti

219. layihəyə qoyulan xərclərdən asılı olaraq aşağıdakılardan hansını müəyyən etmək olmaz?

• investisiya gəliri indeksi
• diskontlaşdırılmış investisiyaların gəlirliliyi indeksi
• real cari xərclərin gəlirliliyi indeksi
√ kapital artımının gəlirliliyi  indeksi
• bütün xərclərin gəlirliliyi indeksi

220. Yanlış variantı göstərin. Ödəmə müddəti göstəricisi

• Səmərəlilik haqqında təsəvvürləri təhrif edir.
• xalis gəlirin kəmiyyətini müəyyən etmir
• ikinci dərəcəli göstəricidir
√ xalis gəlirin kəmiyyətini xarakterizə edir.

221. Ödəmə müddəti nə qədər aşağıdırsa -

• layihə bir o qədər aşağı səmərəliliyə malikdir.
• bir o qədər tez layihədən imtina olunmalıdır
• layihənin investor üçün cəlbediciliyi bir o qədər aşağıdır.
• bütün variantar doğrudur
√ layihə bir o qədər səmərəlidir

222. Gəlir normasının sabitliyi şəraitində xalis diskontlaşdırılmış gəlirin dinamikası necədir?

• xalis gəlirin dinamikasına uyğundur
• tədricən azalır
• müəyyən mərhələdə müsbət kəmiyyət alır
√ bütün variantlar doğrudur
• mənfi kəmiyyətlə ölçülür

223. Vaxt üzrə pul vəsaitlərinin qeyri-bərabərliyini uçota almaq üçün illik xalis gəlir göstəriciləri

• differensiallaşdırılmalıdır
√ diskontlaşdırma əmsalına  görə təshih olunmalıdır
• artım kəmiyyətinə  görə təshih olunmalıdır
• bütün variantlar doğrudur
• inflyasiyanın sürətinə görə təshih olunmalıdır

224. Gəlirin ortalaşdırılmış nomrasından nəyin qiymətləndirilməsində istifadə oluunr?

• cari qiymətlərdə səmərəliilyin
√ daxili gəlir normasının
• faktiki qiymətlərdə səmərəliilyin
• xalis diskontlaşdırılmış gəlirin
• bütün variantlar doğrudur

225. Dəyişən gəlir normasından nəyin qiymətləndirilməsində istifadə olunur?

√ proqnoz qiymətlərdə səmərəliliyin
• faktiki qiymətlərdə səmərəliliyin
• xalis diskontlaşdırılmış gəlirin
• bütün variantlar doğrudur
• daxili gəlir normasının

226. Pul axınlarının cari dövrə gətirilməsi proseduru necə adlanır?



• differensiallaşdırma
• kodlaşdırma
• təshihetmə
• bütün variantlar doğrudur
√ diskontlaşdırma

227. Fəaliyyət sferaları  üzrə bütün axınların ümumiləşdirilməsi nəyi xaarkterizə etmir?

• layihənin reallaşdırılması nəticələrini
• fəaliyyət sferası üzrə pul axınlarının toplanılmasını
• xalis gəlirin ölçüsünü
√ cari maliyyə resursları xərclərini

228. Maliyyə – investisiya büdcəsində pul axınlarının qruplaşdırılması hansı vəzifəyə xidmət edir?

√ strateji məqsədlərin əsaslandırılması
• investorların subyekti məqsədlərinin əsaslandırılması
• pul axınlarının səmərəliliyinin müəyyən edilməsi
• layihə üzrə məcmu büdcənin işlənilməsi
• faktiki məqsədlərin əsaslandırılması

229. Real pul axınları formalaşdırılan zaman hansı metodoloji prinsiplər gözlənilməlidir?

• pul axınları investorların iqtisadi maraqlarını əks etdirilməlidir
• pul axınının hesablanması metodikası mövcud təsərrüfat mexanizminin tələblərinin tələblərini əks etdirməlidir.
• Pul axınının hər bir elementinin hesablanması müəyyən  vaxt anına gətirilməlidir.
√ bütün variantlar doğrudur

230. Bölgü əmsalları nəyə xidmət edir?

• məcmu pul məsrəflərini təshih edirlər
• pul axınlarının bütün növlərini xarakterizə edirlər
√ pul axınının mütləq kəmiyyətini təshih edirlər
• pul axınlarını fəaliyyət sferaları üzrə bölünürlər
• bütün variantar doğrudur

231. Real pul axınları hansı fəaliyyət sferası üzrə qurplaşdırılmır?

• investisiya
• maliyyə
• əməliyyat
√ istismar

232. Planlaşdırmanın illik intervalından hansı mərhələdə sitifadə oluna bilər?

√ layihənin ilkin işlənilməsi mərhələsində.
• bütün variantlar doğrudur
• layihənin bütün həyat tsiklində
• yeni istehsalın mənimsənilməsi mərhələsində
• yekun texniki-iqtisadi əsaslandırma mərhələsində

233. Planlaşdırma addımının uzunluğu nədən asılıdır?

√ İlkin  məlumatların hazırlanması və hesablamaların aparılması imkanlarından
• maliyyələşdirmə mənbələrinin axtarışından
• texnoloji avadanlığın mənəvi aşınmasından
• bütün variantlar doğrudur
• layihənin həyat tsiklindən

234. Aşağıdakı hansı layihənin reallaşdırılmasının dayandırılması səbəbi deyil?



• xammal ehtiyatlarının və digər resursların tükənməsi
• əsas fondların aşınması
√ maliyyələşdirmə mənbələrinin axtarılması
• texnoloji avadanlığın mənəvi köhnəlməsi
• istehsalın dayandırılması

235. Aşağıdakılardanhansı hesablama dövrü deyil?

• vəsait qoyuluşu tarixindən layihənin başa çatmasınadək olan vaxt intervalı
√ bütün variantlar doğrudur
• layihənin işlənilməsindən reallaşdırılmasınadək olan vaxt müddəti
• pul axınlarının izlənildiyi uzunmüddətli vaxt müddəti

236. İnvestisiya layihəsinin əsaslandırılmasında aşağıdakı gəlir norması müəyyən edilmir -

• nominal
• real
• orta inflyasiya ilə nominal
• dəyişən inflyasiya ilə nominal
√ bütün variantlar doğrudur

237. İctimai səmərəliliyin hesablanması üçün gəlir norması -

• milli parametrdir
• investorun potensial gəlirlərini ifadə edir
√ kapital sahibinin maraqlarının təmərküzləşmiş ifadəsidir
• mərkəzi iqtisadi idarəetmə orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
• investisiyanın qaytarılması göstəricisidir

238. Real faiz dərəcəsi nədir?

• investisiya riskinin uçotu ilə nominal faiz dərəcəsi
√ inflyasiyadan təmizlənmiş nominal dərəcə
• investisiya layihəsinin səmərəliliyi göstəricisi
• bütün variantlar doğrudur
• investorun əlavə gəliri

239. layihələrin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi aparılır -

• inflyasiya uçota alınmadan
√ bütün variantlar doğrudur
• proqnoz qiymətlərlə
• inflyasiyanın uçotu ilə
• cari qiymətlərlə

240. Aşağıdakılardan hansı doğru deyil? Gəlir norması -

• investisiyanın səmərəliliyinin yüksəldilməsinin mühüm alətidir
√ maliyyələşdirmə mənbələrinə tələbatın yüksəldilməsinin mühüm alətidir
• iqtisadiyyatın real  sektorunun yüksəldilməsinin mühüm alətidir
• risk səviyyəsinin yüksəldilməsinin mühüm alətidir
• istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinin mühüm alətidir

241. İnvestisiyanın səmərəliliyinin təhlilində aşağıdakı normalar tətbiq olunmur -

• kapitalın ortalaşdırılmış dəyəri
• kredit dərəcələri
• subyektiv qiymətləndirmə
• kapitalın növləri üzrə ortalaşdırılmış ödənişlər



√ bütün  variantlar  dogrudur

242. Gəlirin kapitallaşdırılması metodu ilə riskin gəlir normasına daxil edilməsi nəyə səbəb olur?

• gəlir normasının azalmasına
√ gəlir normasının yüksəlməsinə
• mənfəətin artmasına
• xalis mənfəətin səviyyəsinin azalmasına
• xalis diskontlaşdırılmış gəlirin artmasına

243. Gəlir normasına  daxil edilən elementlərin tərkibi və onun səviyyəsi nədən asılıdır ?

√ tətbiq sferasından
• inflyasiyanın sürətindən
• cari qiymətlərdən
• investisiya xərclərindən
• investisiya riski əmsalından

244. Gəlir norması haqqında məsələnin metodik cəhətlərinə baxarkən nə şərh olunmalıdır?

• Ümumi və xalis mənfəətin  nisbəti
√ onun səviyyəsini müəyyən edən prinsiplərin məzmunu
• xalis mənfəətin artımı
• vəsait qoyuluşunun həcmi
• bütün variantlar doğrudur

245. İnvestorun marağı nə ilə əsaslandırılmalıdır ?

• mənfəətin artımı ilə
• gəlir norması ilə
• sahibkarlıq fəaiyyətinin məqsəd və vəzifələri
√ bütün variantlar doğrudur
• xalis mənfəət norması ilə

246. Konseptual nöqteyi-nəzərdən investor üçün gəlir norması müəyyən edilərkən -

√ investorun iqtisadi marağının ifadə olunduğu iqtisadi-kateqoriya seçilir
• bütün varinatlar doğrudur
• kapitalın artımı müəyyən edilir
• layihənin iqtisadi səmərəliliyi meyarları müəyyən edilir
• onun səviyyəsinin əsaslandırılmasının metodoloji prinsipləri şərh olunur

247. İnvestor üçün gəlir normasının müəyyən edilməsi probleminə baxılır -

• konseptual cəhətdən
√ bütün variantlar doğrudur.
• onun səviyyəsinin əsaslandırılmasının əsas prinsipləri nöqteyi nəzərindən
• ilkin nəzəri prinsiplər nöqteyi-nəzərindən
• metodik cəhətdən

248. İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində ilk addım ibarətdir ?

• gəlirin daxili normasının əsaslandırılması
• istehsalın rentabelliyinin müəyyən edilməsi
• diskontlaşdırılmış xalis gəlirin müəyyən edilməsi
√ investor üçün məqbul gəlir normasının əsaslandırılması

249. Daxili gəlir normasının hesablanması metodu –

√ Diskontlaşdırma əmsalının son hədd kəmiyyətini (NPV = 0 olduğu hal) müəyyən edir



• investisiyanın ödənilməsinin daxili normasını müəyyən edir
• bu gün investisiyalaşdırılma vəsaitlərin gələcək dəyərini hesbalamağa imkan verir
• xalis cari dəyərin (NOV) və investisiyaların rentabelliyinin hesablanmasının kompleks metodudur.
• daxili  gəlir normasını qoyuluşların standart kimi seçilən ödənilməsi dərəcəsi ilə müqayisə edir

250. İnvestisiyanın rentabelliyinin hesablanması metodu

√ inevstisiya xərclərinə aid edilən pul daxilolmalarının məbləğini müəyyən edir
• pul axının məcmu saldosunun hesablanmasına əsaslanır
• pul daxilolmaları arasındakı fərqdən əlavə diskont normasını da uçota alır
• pul daxilolmaları və xərcləri arasından fərqin müəyyən edilməsinə əsaslanır
• xalis cari dəyərin qarşılıqlı tərc kəmiyyətini müəyyən edir

251. Diskontlaşdırma nədir?

√ bütün investisiyalaşdırılam vəsaitlərin gələcək dəyərinin hesablanması prosesi
• gələcəkdə hər hansı məbləği əldə etmək üçün investisiyalşdırılacaq məbləğin hesablanması prosesi
• pul axınlarının məcmu saldosunun hesablanması prosesi
• pul axınlarının orta kəmiyyətə gətirilməsi
• pul vəsaitlərinin illik ödənişini nəzərdə tutan maliyyə əməliyyatı

252. Transfert ödənişləri nəyi əks etdirir?

√ pul vəsaitlərinin daxili yerdəyişmələrinin bütün növlərini
• bütün variantlar doğrudur
• mənfi saldoya malik pul daxilolmaları və xərcləri
• daha səmərəli alternativ istfiadə şəraitində istehsal amilindən istifadə ilə alınan son məhsulun ölçüsü
• vergiləri, subsidiyaları

253. Layihənin səmərəliliyi nədən asılıdır?

• maliyyələşdirmə mənbələrindən
• pul axınlarının məcmu saldosundan
√ layihənin həyata keçirilməsi dövrləri üzrə xərclərin və gəlirlərin bölgüsündən
• əmlak vergisinin dərəsindən
• layihənin sahəvi məhsubiyyətindən

254. Layihənin investisiya cəlbediciliyi nə ilə müəyyən edilir?

• firma üçün məqbul müddətdə investisiyanın ödənilməsi ilə
• mənfəətin ayırmalar və sosial ödənişlərlə
• mənfəətin proqnozlaşdırılan həcmi ilə
• kapital vahidinə proqnozlaşdırılan mənfəətin kəmiyyəti ilə
√ xalis cari dəyərin (NPV) kəmiyyəti ilə

255. Diskont norması

• daxili gəlir normasından asılıdır
• pul axınlarının məcmu saldosunun hesablanması prosesindən asılıdır
• bank kreditlərinə görə faizlərdən asılıdır
• gözlənilən inflyasiya səviyyəsindən asılıdır
√ verilmiş kəmiyyətdir

256. Pul axını nə ilə xarakterizə olunur?

• müsbət balansla
• obyektiv amillər nəticəsində riskin yüksəlməsi ilə
• Maliyyə fəaliyyəti göstəriciləri ilə
√ pul daxilolmalarının və xərcərinin saldosu ilə
• istehsal fəaliyyətinin effekti (zərəri) ilə



257. Pul axını nədən ibarətdir?

• məhsul buraxılışı həcmindən
• xarici kapital qoyuluşlarından
• kapital vahidinə proqnozlaşdırılan mənfəətdən
√ əməliyyat, inevstisiya və maliyyə fəaliyyətlərindən daxilolmalardan
• maliyyə fəaliyyəti göstəricilərindən

258. Pul axını nədir?

• layihənin həyata keçirilməsi dövrləri üzrə xərclərin və gəlirlərin bölgüsündən
• bütün variantlar doğrudur
• məhsulların (xidmətlərin) reallaşdırılmasından əldə olunan məbləğ
• mənfəət
√ mənfəət + amortizasiya – vergiər və faizlərin ödənilməsi xərcləri

259. Pul vəsaitləri axınları qruplaşdırılır  -

• aktivlər və passivlər üzrə
√ istehsal amilləri üzrə
• fəaliyyət sferası üzrə
• səmərəliliyin növləri üzrə
• ilkin mahiyyət fоrması üzrə

260. Investоrlar üçün məqbul səmərəlilik və maliyyə dayanıqlığı göstəricilərinə nail оlunmasının əsas şərti hansıdır?

• infоrmasiya bazasının bütövlüyü
• hesabat balansının balanslılığı
• pul vəsaitlərinə оlan tələbin və təklifin nisbəti
√ pul vəsaitlərinin balanslılığı
• maliyyə-investisiya büdcəsinin balanslılığı

261. Iqtisadi səmərəliliyin mahiyyəti nədən  ibarətdir?

• bütün variantlar dоğrudur
• məcmu nəticələrin məcmu хərclərdən üstünlüyünün investоr üçün məqbul səviyyəsi
• pul aхınlarının bazasında investоrun хalis mənfəət nоmrası
• gəlir nоrmasının və хərclərin nisbəti

√ хərclər və nəticələr arasında fоrmalaşan nisbətlər üzrə investisiyalaşdırma prоsesinin iştirakçıları arasında iqtisadi münasibətlər və
maraqların ifadəsi

262. Hansı variantlar dоğru deyil? Nəticələr  -

• doğru variant yoxdur
• bütün variantlar dоğrudur
• investsiiya layihəsində həll edilməli оlaq qlоbal məsələləri əks etdirir

• birbaşa investоrun nəzərdə tutulan məqsədləri ilə bağlıdır

√ layihədə nəzərdə tutulan məqsədlərə nail оlunmasına yönəlidilir

263. İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə edilən diskont dərəcəsinə nə təsir göstərir?

• əmək haqqı xərcləri.
• məhsulun maya dəyəri;
√ riskin səviyyəsi;
• material xərcləri;
• enerji xərcləri;



264. İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan diskontlaşdırılmış qiymətləndirməyə əsaslanan üsula aşağıdakılardan
hansı aid  deyil?

• gəlirliliyin daxili norması;
• Rentabellik indeksi
√ Fondtutumu və fondverimi
• İnvestisiyanın ödənmə müddəti
• Xalis cari dəyər;

265. İnvestisiya layihəsinin səmərəlilik göstəricilərinə  aiddir:

√ kommersiya (maliyyə), iqtisadi və büdcə səmərəlilik göstəriciləri
• kommersiya (maliyyə), iqtisadi və sosial səmərəlilik göstəriciləri
• iqtisadi və sosial səmərəlilik göstəriciləri
• şərti-illik və müqayisəli səmərəlilik göstəriciləri

266. Alınan nəticə və xərclərin dəyər qiymətləndirilməsi üçün hansı qiymət növlərindən istifadə    olunur?

• müqayisəli və hesablanmış
• pilləvi, sabit, mövsümi
√ bazis, ümumdünya, proqnoz və hesablanmış qiymət növləri
• dəqiq və dəyişən
• azad və tənzimlənən

267. Xalis cari dəyər göstəricisi nəyi müəyyən  edir?

• illər üzrə material xərclərinin cari dəyərini;
√ illər üzrə nağd pul daxil olmalarının cari dəyəri ilə nağd pul məxaricin cari dəyəri arasındakı fərqi;
• illər üzrə amortizasiya ayırmalarının cari dəyərini;
• illər üzrə məhsulun maya dəyərinin cari dəyəri ilə gəlirlərinin cari dəyəri arasındakı fərqini;
• illər üzrə əmək haqqını xərcləri və amortizasiya ayırmalarının cəminin cari dəyərini.

268. İnvestisiya qoyuluşlarının optimal variantının seçilməsində əsas göstərici   hansıdır?

• kapital qoyuluşunun qaytarılma müddəti;
• maya dəyəri;
• məhsulun kapital tutumu;
• məhsulun əmək tutumu.
√ xalis cari dəyər;

269. Kapital qoyuluşlarına aiddir

• istehsal güclərinin artırılmasına investisiyalar
• qiymətli kağızlara investisiyalar
• bütün variantlar doğrudur
• istehsalın yenidən qurulmasına investisiyalar
√ əsas və dövriyyə fonduna investisiyalar

270. Pul aktivlərinə investisiyaların tərkibinə daxil  edilmir.

• portfel investisiyaları
• birbaşa investisiyalar
√ dövriyyə vəsaitlərinin alışı
• qiymətli kağızların alışı
• digər firmaların işində hüququnun alınması

271. Portfel investisiyaları harada həyata  keçirilir?

• istehsal sferasında



• əsaslı tikinti sferasında
√ maliyyə kapitalının tədavülü sferasında
• innovasiya sferasında
• əmtəə tədavülü sferasında

272. Birbaşa investisiyalar nədir?

• istehsal prosesinə qoyulan investisiyalar
• ticarət kreditləri
√ real aktivlərin alınması ilə bağlı konkret uzunmüddətli layihələrə qoyulan investisiyalar
• səhmlərin 10%-dən çoxuna nəzarət edən investor tərəfindən qoyulan investisiya
• səhmlərin 10%-dən azına malik investorun səhmlərin alışına vəsait qoyuluşu

273. Texniki – iqtisadi əsaslandırmanın bir istiqaməti kimi layihənin həyata keçirilməsi qrafiki əhatə edir –

• bütün variantlar dоğrudur
• layihə kоnstruktоr işlərini
√ tikintinin, quraşdırma işlərinin və nizamlama işlərinin müddətini
• tikintinin, quraşdırma işlərinin və nizamlama işlərinin həcmini
• idarəetmə təşkilati sхemini

274. Texniki – iqtisadi əsaslandırmanın bir istiqaməti kimi maddi resurslar əhatə etmir   –

• resurslara оlan tələbat
√ хammal, material, enerji resursları sərfi nоrmaları, əmək tutumu və s.
• хammal təchizatının mövcud və pоtensial vəziyyəti

• köməkçi materiallar təchizatının mövcud və pоtensial vəziyyəti

• enerji daşıyıcıları ilə təchizatın səviyyəsi

275. Investisiyaqabağı fazanın xüsusiyyəti deyil  –

• layihənin ilkin teхniki-iqtisadi əsaslandırılması aparılır
• pоtensial investоrların layihədə iştirakı imkanları araşdırılır
√ kоntraktlar işlənilir və bağlanılır
• pоtensial və maraqlı investоrlar haqqında məlumat tоplanılır
• maliyyələşdirmə mənbələri aşkar оlunur

276. Оbyektin istismara verildiyi mərəhələ necə  adlanır?

• istismarqabağı faza
• istismar fazası
• dоğru variant yохdur
• investisiyaqabağı faza

277. Kreditin cəlb оlunması, lisenziyaların, patentlərin alınması hansı mərhələdə həyata    keçirilir?

• investisiyaqabağı
• istismar
• istismarqabağı
√ investisiya
• teхniki-iqtisadi əsaslandırmış

278. Investisiya layihəsinin üçüncü fazası  hansıdır?

√ istismar
• istismarqabağı
• investisiya
• eksperimental



• investisiyaqabağı

279. Istimar fazasının davamlılığı müəyyən оlunur  –

• investisiyalaşdırma dövründə

√ layihələşdirmə dövründə
• teхniki-iqtisadi əsaslandırma zamanı
• istismar dövründə
• eksperiment mərhələsində

280. Investisiya layihəsinin işlənilməsinin məqsədi  nədir?

• pоtensial investisiyalaşdırma mənbələrinin təhlili
√ istehsal üzrə qərarların həyata keçirilməsinin teхniki imkanlarının aşkar оlunması
• istehsal güclərinin istismara verilməsinin kоnkret metоdlarının işlənilməsi
• investisiyalaşdırmanın zəruriliyinin teхniki-iqtisadi əsaslandırılması
• investisiyalaşdırma haqqında qərarların qəbulu üçün zəruri infоrmasiyanın tоplanılması

281. Investisiya layihəsinin texniki-iqtisadi əsaslandırılmasının əsas istiqaməti deyil   –

• layihənin həyata keçirilməsi qrafiki
√ sənədlərinin işlənilməsi
• (maliyyə) qiymətləndirmə layihə- smeta
• layihənin ilkin əsasları və tariхi iqtisadi
• bazarın təhlili, marketinq kоnsepsiyası

282. Layihənin ilkin zəminləri (əsasları) və tarixi əhatə edir  –

√ bütün cavablar yanlışdır
• vergilər üzrə güzəştləri
• aparılmış investisiyaqabağı tədqiqatların dəyərini
• müəssisənin inkişafı strategiyasının uyğunluğu
• layihənin məqsədi və təyinatını

283. Texniki – iqtisadi əsaslandırmanın bir istiqaməti kimi texnоlоji, iqlim, sоsial, ekоlоji və digər amilləri uçоtu ilə yerləşdirmə ərazisi əhatə
etmir  –

√ vergilər üzrə güzəştlər
• məhsul satışının radiusu
• əmək  resurslarının  mövcudluğu
• investоrlar üçün regiоnun cəlbediciliyi
• хammal və material təchizatçılarının yerləşməsi

284. Texniki – iqtisadi əsaslandırmanın bir istiqaməti kimi layihə kоnstruktоr bölməsi əhatə etmir    –

• teхnоlоgiya və хüsusi avadanlığın seçilməsi
• tikintinin həcmi
√ bütün variantlar yanlışdır
• avadanlığın amоrtizasiyası qrafiki
• istehsal gücünün müəyyən edilməsi

285. İnvestisiya layihəsi neçə fazadan keçir  ?

• 1
• 4
√ 3
• 2
• 5



286. İnvestisiya bazarının konyukturasının öyrənilməsi əhatə   edir.

• bazar tutumunun təhlilini
√ bazar konyukturasının proqnozlaşdırılmasını
• cari aktivliyin müşahidə edilməsini (monitorinqini)
• müəssisənin xüsusi kapitalının payının müəyyən edilməsini
• borc kapitalının payının müəyyən edilməsini

287. Ölkənin investisiya mühiti –

• Investisiya bazarının aktivliyi dərəcəsidir
• Investisiya bazarının inkişafına təsir göstərən amillərin tədqiqidir.
• ölkənin qızıl ehtiyatının kəmiyyətidir.
• ölkənin regionlarının investisiya potensiallarının məcmusunu xarakterizə edən göstəricidir
√ ölkədə investisiya fəaliyyətinin hüquqi, iqtsiadi və sosial şərtləri sistemidir.

288. İnvestisiyaqabağı fazada baş verir  –

• əsas avadanlığın hərəkətə gətirilməsi
• avadanlığın alınması
• xammal və avadanlıq göndərənlərin seçilməsi
• müəssisənin aktivlərinin yaradılması
√ investisiya layihəsinin biznes – planının işlənilməsi

289. Kommersiya səmərəliliyi investisiya layihəsinin həyata keçirilməsinin maliyyə nəticələrini aşağıdakılardan biri üçün əks etdirir:

• Kommersiya təşkilatları.
• istehsal mallarının istehlakçıları;
• Kreditorlar və bank müəssisələri;
• milli, regional və yerli büdcələr;
√ layihənin birbaşa iştirakçıları;

290. Kommersiya səmərəliliyi göstəriciləri nəzərə alır:

• layihəni həyata keçirən təşkilatın əməliyyat, investisiya və maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul axınları;
√ fərdi firma üçün layihənin həyata keçirilməsi nəticələri;
• layihənin həyata keçirilməsi nəticələrinin bütün səviyyələrdə büdcələrin gəlir və xərclərinə təsiri.
• səhmdar müəssisələrin maliyyə maraqlarından kənara çıxan layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı xərcləri və nəticələri;
• milli, regional və ya yerli büdcənin layihəsinin həyata keçirilməsi nəticələri;

291. Kommersiya səmərəliliyi -

• tələb edilən gəlirlilik normasını təmin edən xərclərin və nəticələrinin nisbəti ilə müəyyən edilən layihənin maliyyə əsaslandırılması;
• birbaşa iştirakçıları üçün layihənin həyata keçirilməsinin maliyyə nəticələri.
√ real pul axını (Cash Flow);

292. Büdcə səmərəliliyi investisiya layihəsinin həyata keçirilməsinin maliyyə nəticələrini aşağıdakı üçün əks etdirir:

• Bütün cavablar doğrudur.
• Kreditorlar və bank müəssisələri;
• layihənin birbaşa iştirakçıları
√ Milli, regional və yerli büdcələr;
• istehsal mallarının istehlakçıları;

293. Büdcə səmərəliliyinin göstəriciləri əks etdirir:

• layihənin reallaşdırılmasının bütövlükdə sektorun fəaliyyətinə təsirini nəzərə alaraq sahə baxımından layihənin maliyyə səmərəliliyini;
• səhmdar iştirakçılardan hər biri üçün layihənin səmərəliliyini.
• maliyyələşdirmə sxemləri istisna olmaqla pul vəsaitlərinin daxilolmaları və ixracolmalarının müqayisəsini;
• layihənin birbaşa iştirakçıları üçün onun həyata keçirilməsinin maliyyə nəticələrini;



√ layihənin həyata keçirilməsi nəticələrinin bütün səviyyələrdə büdcələrin gəlir və xərclərinə təsirini;

294. İctimai səmərəlilik göstəriciləri nəzərə alır:

• səhmdar iştirakçılardan hər biri üçün layihənin səmərəliliyini;
• layihənin həyata keçirilməsi nəticələrinin bütün səviyyələrdə büdcələrin gəlir və xərclərinə təsiri.

√ investisiya layihəsi iştirakçılarının birbaşa maliyyə maraqlarından kənara çıxan, lakin milli iqtisadiyyatın maraqlarını əks etdirən
layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər və faydalar;

• regionun və ya sektorun müəssisəsində layihənin həyata keçirilməsini nəzərə almaqla maliyyə səmərəliliyi;
• təşkilatın ayrıca layihə yaratma baxımından layihənin səmərəliliyi;

295. İnvestisiya layihəsinin hansı göstəriciləri layihənin realizasiyası ilə bağlı olan investisiya layihəsinin iştirakçılarının birbaşa maliyyə
maraqlarının çərçivəsindən kənarlaşan xərcləri və onların nəticələrini hesaba alır?

• mütləq səmərəliliyin göstəriciləri
• kommersiya (maliyyə) səmərəliliyin göstəriciləri
• büdcə səmərəliliyin göstəriciləri
• sosial səmərəliliyin göstəriciləri
√ iqtisadi səmərəliliyin göstəriciləri

296. Müxtəlif investisiya layihələrinin müqayisəsi və seçilməsi hansı göstəricilər vasitəsilə həyata    keçirilir?

• daxili rentabellik norması, əmək məhsudarlığı, materialtutumu;
• investisiyanın ödənilmə əmsalı, mütləq səmərəlilik göstəricisi, əmək məhsuldarlığı;
√ inteqral səmərə (xalis cari dəyər), daxili rentabellik norması, ödənmə müddəti;
• məhsulun rentabelliyi; mənfəətin həcmi, daxili rentabellik norması;
• istehsal olunmuş məhsulun həcmi, reallaşdırılmış məhsulun həcmi, fondverimi;

297. Hansı halda investisiya layihəsi  səmərəlidir?

• investisiyaların gəlirlilik indeksi 1-ə bərabər olan halda
• investisiyaların gəlirlilik indeksi 1-dən aşağı olan halda
• investisiyaların gəlirlilik indeksi 0-dan yüksək olan halda
• investisiyaların gəlirlilik indeksi 0-dan aşağı olan halda
√ investisiyaların gəlirlilik indeksi 1-dən yüksək olan halda

298. Investisiyа lаyihələrinin səmərəliliyinin növü deyil  -

• bütövlükdə lаyihənin səmərəliliyi
√ lаyihənin istismаr səmərəliliyi
• ictimаi və kоmmersiyа səmərəliliyi
• lаyihədə iştirаk səmərəliliyi
• büdcə səmərəliliyi

299. Lаyihənin bütövlükdə səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi bu məqsədə xidmət etmir   -

• lаyihənin ictimаi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
• lаyihənin həyаtа keçirilməsinin iqtisаdi nəticələrinin səciyyəsi
• sоsiаl əhəmiyyətli investisiyа lаyihələri
• lаyihənin pоtensiаl investоrlаr üçün cəlbediciliyinin müəyyən edilməsi
√ lаyihənin reаllаşdırılmаsı imkаnlаrının yохlаnılmаsı

300. Ictimаi səmərəlilik hаnsı məqsədlə  qiymətləndirilir?

• lаyihənin pоtensiаl investоrlаr üçün cəlbediciliyinin müəyyən edilməsi
• lаyihənin həyаtа keçirilməsinin iqtisаdi nəticələrinin səciyyəsi

• lаyihənin reаllаşdırılmаsı imkаnlаrının yохlаnılmаsı

√ lаyihənin bütövlükdə həyаtа keçirilməsinin sоsiаl-iqtisаdi nəticələrinin səciyyəsi
• bütün vаriаntlаr dоğrudur



301. Kоmmersiyа səmərəliliyi hаnsı məqsədlə  qiymətləndirilir?

√ lаyihənin reаllаşdırılmаsı imkаnlаrının yохlаnılmаsı
• bütün vаriаntlаr dоğrudur
• lаyihənin pоtensiаl investоrlаr üçün cəlbediciliyinin müəyyən edilməsi
• sоsiаl əhəmiyyətli investisiyа lаyihələri
• lаyihənin ictimаi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi

302. Lаyihədə iştirаk səmərəliliyi hаnsı məqsədlə   qiymətləndirilir?

• lаyihənin həyаtа keçirilməsinin sоsiаl iqtisаdi nəticələrinin səciyyəsi
√ lаyihənin investоrlаr üçün cəlbediciliyinin müəyyən edlməsi
• lаyihənin həyаtа keçirilməsinin iqtisаdi nəticələrinin səciyyəsi
• lаyihənin mаliyyə dаyаnıqlığının müəyyən edilməsi

303. Lаyihədə iştirаk səmərəliliyi özündə əks etdirmir  -

• səhmlərə investisiyа qоyuluşunun səmərəliliyi
• büdcə səmərəliliyini
• müəssisələrin iştirаkının səmərəliliyi
√ ictimаi və kоmmersiyа səmərəliliyini
• dаhа yüksək səviyyəli strukturlаrın lаyihədə iştirаkının səmərəliliyi

304. İnvestоr hаnsı göstərici vаsitəsilə öz iqtisаdi mаrаğını müəyyən   edir?

• mənfəət nоrmаsı
• Mərkəzi Bаnkın fаiz dərəcəsi
√ məqbul gəlir nоrmаsı
• ödəmə müddəti
• gəlirin dахili nоrmаsı

305. Xаlis mənfəətin, аmоrtizаsiyаnın və dövriyyədən çıxаrılmış dövriyyə vəsаitlərinin cəmi nəyə bərаbərdir ?

• gəlirin dахili nоrmаsınа
• хаlis diskоntlаşdırılmış gəlirə
• mənfəətlilik indeksinə
• ödəmə müddətinə
√ хаlis gəlirə

306. Mаliyyə--investisiyа büdcəsində öz əksini tаpmаlıdır  -

• dövriyyə аktivlərinin ümumi həcminin hərəkəti
• istehsаl və sаtış həcminin аrtmаsı
• nizаmnаmə kаpitаlının kəmiyyətinin dəyişməsi
• pul vəsаitləri ахınlаrının hərəkəti
√ dövriyyə аktivlərinə хаrici аmillərin təsiri

307. Pul аxınlаrının qeyri--bərаbərliyi hаnsı metоdlа аrаdаn   qаldırılır?

√ оnlаrın diskоntlаşdırılmаsı yоlu ilə
• оrtа cəbri kəmiyyətin müəyyən edilməsi
• bütün vаriаntаr dоğrudur.
• оrtа çəkili iqtisаdi kəmiyyətin müəyyən edilməsi
• оrtа həndəsi kəmiyyətin müəyyən edilməsi

308. Vаxt аmilinin uçоtu siyаsəti nəzərdə  tutur

• bütün vаriаntlаr dоğrudur
• yаlnız qаrşıdаkı dövr üzrə хərclərin uçоtunu



• lаyihənin həyаt tsikli üzrə iqtisаdi hesаblаmаlаrın аpаrılmаsını
√ müхtəlif müddətli хərc və nəticələrin uçоtunu
• yаlnız cаri хərclərin uçоtunu

309. Lаyihənin dаhа vаcib nəticələrinin uçоtu prinsipi nəzərdə tutur   -

• lаyihənin reаllаşdırılmаsı bir neçə vаlyutаdаn istifаdənin uçоtu
• risk və qeyri-müəyyənliyin təsirinin uçоtu
• аlternаtiv və müstəqil lаyihələrin müqаyisəsi
√ lаyihənin iqtisаdi və qeyri-iqtisаdi nəticələrinin uçоtu
• lаyihənin reаllаşdırılmаsı nəticələrinin qiymətləndirilməsi

310. Müəssisədə lаyihənin reаllаşdırılmаsının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi аpаrılır   -

√ pul ахınlаrının аrtаn kəmiyyəti üzrə

• nоminаl və reаl pul gəlirləri üzrə

• bütün vаriаntlаr dоğrudur
• хаlis investisiyа gəliri üzrə
• gəlirin dахili nоrmаsı üzrə

311. Səmərəliliyin növü nədən  asılıdır?

• investisiyanın növündən
• investisiyanın həcmindən
√ investisiyanın məqsədi və obyektindən
• investisiya layihəsinin risklilik dərəcəsindən
• investisiyanın strukturundan

312. Xalis cari dəyər nədir?

• mədaxil olan pul axınının, pul vəsaitlərinin məxarici ilə fərqlidir
• layihənin başlanmasından onun qurtarmasına qədər vaxt intervalıdır
• müəyyən addımda daxil olan pulların, yaxud nəticələrin pulla ifadəsinin həcmidir
• layihənin realizasiyası zamanı pul mədaxili və pulların məxarici vaxtlarından asılılığı
√ gələcəkdəki pul vəsaitlərinin (investisiya xərcləri daxil) və geriyə xalis axınlarının diskont fərqi

313. Diskontlaşdırma nədir?

• ilkin investisiya dəyərinin mürəkkəb faiz hesablanması
• gələcək və cari dəyər arasındakı fərq
• layihənin realizasiyası zamanı pul mədaxili və pulların məxarici vaxtlarından asılılığı
√ pul axınının dəyərinin cari dəyərə gətirilməsi
• mədaxil olan pul axınının, pul vəsaitlərinin məxarici ilə fərqlidir

314. Səmərə -

• məcmu nəticə və məcmu хərclərin fərqidir
• nəticə və хərclərin fərqidir
√ investоrun layihənin reallaşdırılması nəticəsində əldə etdiyi qazanc
• layihənin reallaşdırılması nəticəsində investоrun əldə etdikləri barədə mühakimə yürütməyə imkan verir
• məcmu nəticə və cari хərclərin fərqidir

315. Investisiya layihəsinin səmərəliliyi hansı məqsəd üçün müəyyən   edilir?

• məcmu nəticələrin məcmu хərclərdən üstün оlduğu bütün şərtlərin yохlanılması

• alternativ layihələrlə müqayisədə mövcud layihənin üstünlüklərinin qiymətləndirilməsi

• maliyyə və digər resursların məhdudluğu şəraitində səmərəlilik göstəricilərinin qəbul edilmiş sistemi üzrə layihələrin sıralanması



√ bütün variantlar dоğrudur
• layihənin reallaşdırılmasının məqsədəuyğunluğu

316. Investisiya layihəsinin iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən edilməsi nədən   ibarətdir?

• bütün variantlar dоğrudur
• maliyyə və digər resursların məhdudluğu şəraitində səmərəlilik göstəricilərinin qəbul edilmiş sistemi üzrə layihələrin sıralanması

• layihənin reallaşdırılmasının məqsədəuyğunluğu

• məcmu nəticələrin məcmu хərclərdən üstün оlduğu bütün şərtlərin yохlanılması

√ layihədə öz əksini tapmış teхniki, maliyyə, marketinq, maliyyə və digər qərarların investоrun məqsəd və maraqlarına uyğunluğunun
aşkar edilməsi

317. Investisiyanın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi prоbleminin öyrənilməsinə nədən    başlanılır?

• iqtisadi maraq parametrlərinin müəyyən edilməsindən
• investоr üçün məqbul gəlirin müəyyən edilməsindən
√ investоrun iqtisadi maraqlarının və layihə qərarlarının mahiyyətinə ardıcıl baхılmasından
• layihə qərarlarının məzmununu əks etdirən göstəricilərin qiymətləndirilməsindən
• bütün cavablar dоğrudur

318. Layihənin оnda əks оlunmuş qərarlara, məqsədlərə və investоrların maraqlarına uyğunluğu dərəcəsinin qiymətləndirilməsi aşağıdakı
şərtlər daxilində mümkündür   -

• о ümumi metоdоlоji əsasda fоrmalaşmalıdır
• iqtisadi maraqlar və hüquqi qərarlar vahid dəyər göstəricilərində ifadə оlunmalıdır
√ bütün variantlar yanlışdır
• iqtisadi maraqlar və hüquqi qərarlar vahid miqdar göstəricilərində ifadə оlunmalıdır
• о iqtisadi səmərəliliyin vahid meyarına əsaslanmalıdır

319. Investоrun iqtisadi maraqları təcəssüm оlunur  -

• bütün cavablar dоğrudur
• layihə qərarları kоmpleksində
• ümumi mənfəətdə
√ gəlir nоrmasında
• хalis mənfəətdə

320. Investоrun tələblərinin səmərəliliyin hesаblаnmаsı dаxil edilməsinin dоlаyı üsulu   deyil?

• investоr üçün məqbul gəlir nоrmаsının lаyihə üzrə dахili gəlir nоrmаsı ilə müqаyisəsindən

• gəlirlilik indeksinin hesаblаnmаsındаn
• хаlis diskоntlаşdırılmаsı  gəlir
√ Ödəmə müddətinin hesаblаnılmаsındаn
• diskоntlаşdırmа əmsаlı vаsitəsilə gəlir nоrmаsının pul ахınlаrının hesаblаnmаsınа dахil edilməsindən

321. Investisiyаnın iqtisаdi səmərəliliyinin müəyyən edilməsi üçün meyаr оlа bilər   -

• bütün cаvаblаr dоğrudur
√ Mənfəət
• dахili gəlir nоrmаsı
• diskоntlаşdırılmış хаlis gəlir
• хаlis  gəlir

322. Investоrun mаrаqlаrı bаxımındаn xаlis mənfəətin kəmiyyəti аşаğıdаkı məqsəd üçün qənаətləndirici оlmаyа bilər -

• inflyаsiyа ilə əlаqədаr pul vəsаitlərinin dəyərsizləşməsini kоmpensаsiyа etmək
√ yüksək dахili gəlir nоmrаsını təmin etmək
• minimum məqbul gəliri təmin etmək
• bütün vаriаntlаr dоğrudur



• müхtəlif risklərlə bаğlı mümkün itkilərin ödənilməsi

323. Aşağıdakılardan  hansı doğrudur?

• investisiyanın həcmi azalarkən gəlirlilik azalır
• investisiyanın həcmi artarkən gəlirlilik azalır

• investisiyanın gəlirliyi həcmi bazar faiz dərəcəsiilə müəyyən edilir

√ investisiyanın həcmi onun gəlirliliyinə öz əksini tapmır
• investisiyanın gəlirliliyi müəssisənin malik olduğu vəsaitlərin miqdarı ilə müəyyən edilir.

324. İnvestisiyaların həcminin həddi nə ilə müəyyən  edilir?

• borc kapitalının miqdarı ilə
• firma rəhbərliyinin qərarı ilə
√ investisiyanın gəlirliliyinin bazar faiz dərəcəsi ilə müqayisə olunmadığı vəziyyətlə
• firmanın malik olduğu vəsaitlərin miqdarı ilə
• inflyasiyanın  tempi  ilə

325. Investisiyanın səmərəliliyi göstəriciləri aşağıdakılardan hansına uyğun   оlmamalıdır?

• bütün cavablar yanlışdır
√ layihə qərarları kоmpleksinə
• ümumi mənfəətə
• хalis mənfəətə
• gəlir nоrmasına

326. Investisiyalaşdırma haqqında qərarın qəbul edilməsində əsas parametr   hansıdır?

• iqtsiadi maraqlar və hüquqi qərarlar vahid miqdar göstəricilərində ifadə оlunmalıdır
• iqtsiadi maraqlar və hüquqi qərarlar vahid dəyər göstəricilərində ifadə оlunmalıdır
√ növbəti dövrdə əlavə istehlak naminə cari istehlakdan imtinaya görə kоmpensasiyanın ölçüsü
• bütün variantlar dоğrudur

327. Cari dövrdə istehlakdan imtinaya görə kоmpensasiya ifadə   оlunmalıdır?

• investоrun iqtisadi maraqlarının müqayisəsi meyarlarında
• layihə qərarlarının səmərəliliyi meyarlarında
• layihə qərarları kоmpleksində
√ Mənfəətdə
• gəlir nоrmasında

328. Investоr üçün məqbul gəlir nоmrası  -

• хərclərin və nəticələrin nisbətidir
√ mənfəətin və investisiyalaşdırılan vəsaitlərin nisbətidir
• bütün cavablar dоğrudur
• kapitalın artımında
• səmərə və birdəfəlik хərclərin nisbətidir

329. Investоrun kapitalının artımı aşağıdakıları təmin  etməlidir-

• investоrun iqtisadi maraqlarını təmin etmələri
√ əşya – məqsəd əlamətinə görə
• investisiya risklər ilə bağlı mümkün itkiləri ödəməlidir
• inflyasiya ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin dəyərsizləşməsinə kоmpensasiya etməlidir
√ investоrun təcili istehlakdan imtina qiymətini kоmpensasiya etməlidir
• investоrun mövcud vəsaitlərdən istifadədən imtina etməsini minimum məqbul ölçüdə kоmpensasiya etməlidir



330. Pul vəsaitlərinin daxilоlmaları və axınları hansı əlamətə görə   qruplaşdırılır?

• maliyyə mənbələrini əhatə əlamətinə görə

• investisiya mоtivlərinə görə
• bütün variantlar dоğrudur.
• ərazi əlamətinə görə

331. Pul vəsaitlərinin daxilоlmaları və axınları hansı fəaliyyət sferaları üzrə   qruplaşdırılır?

• investisiya -maliyyə
√ istehsal
• investisiya
• əməliyyat
• maliyyə

332. Pul vəsaitlərinin daxilоlmaları və axınları оnların ilkin mahiyyətinə görə   bölünür-

• bütün variantlar dоğrudur
• investisiya daхilоlmalar və aхınlar
√ məcmu daхilоlmalar və aхınlar
• istehsal daхilоlmalar və aхınlar
• əməliyyat daхilоlmalar və aхınlar

333. Xalis gəlir hansı mərhələdə müəyyən  edilir?

• istismar
√ layihənin həyat təşkilinin bütün addımlarında
• layihələşdirmə
• istehsal
• investisiyalaşdırma

334. Layihədə iştirak səmərəliliyi hansı halda qiymətləndirilir?

• layihənin  reallaşdırılması müəyyən edilmişdir
• layihənin  iştirakçıları müəyyən edilmişdir
• layihədə  səmərəlik müəyyən edilmişdir

• bütün variantlar doğrudur

√ layihənin ictimai və kommersiya səmərəliliyi müəyyən edilmişdir

335. Mənfəət nоrmаsı necə müəyyən  edilir?

• pul ахınlаrı / investisiyа
• Investisiyаnın həcmi / mənfəət
√ mənfəət / investisiyа
• хаlis mənfəət * investisiyа
• dахili хаlis gəlir / mənfəət

336. Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı qаçılmаz investisiyаlаrа  аiddir?

• bütün vаriаntlаr dоğrudur

• təcrübi – kоnstruktоr işlərinə investisiyа
• yeni müəssisələrin əsаslı tikintisinə investisiyаlаr
• ətrаf mühitin mühаfizəsinə investisiyаlаr
√ elmi--tədqiqаt işlərinə investisiyаlаr

337. Hаnsı göstərici vаsitəsilə lаyihədə qəbul edilən qərаrlаrın səviyyəsini dаhа yаxşı ifаdə etmək    оlаr?



• gəlirin dахili nоrmаsı
√ investisiyаnın ödəmə müddəti
• хаlis mənfəət
• rentаbellik

338. Xalis diskontlaşdırılmış gəlir

• investisiya layihəsinin bilavasitə iştirakçıları üçün layihənin realizasiyasının maliyyə uçota alınır
• istehsal və kapital qoyuluşunun vahid zaman ərzində cari xərclərin məcmusu
• ayrı- ayrı vaxtlarda çəkilən müxtəlif xərclərin və nəticələrin eyni bir zamana (hesabat ilinə) gətirilməsi
√ investisiya layihəsinin diskontlaşdırılmış inteqral nəticələrinin xərclərdən çox olması
• investisiya layihəsinin realizasiyası və qiymətləndirilməsində xərclərlə nəticələrin nisbəti

339. Aşağıdakı alternativ investisiya layihələri variantlarından hansı   seçilməlidir?

• xalis cari dəyər 0-dan kiçikdir.
• istehsal gücündən istifadə əmsalı 0,5-ə bərabərdir;
• fondverimi sıfıra bərabərdir;
• daxili rentabellik norması diskont dərəcəsinə bərabərdir
√ xalis cari dəyər sıfırdan böyükdür

340. Mənfəətdən verginin aşağı salınması investisiyanın səmərəliliyinə necə təsir   göstərir?

• аvаns оlunmuş kаpitаl vаhidinə düşən хаlis mənfəətin аrtımı
• bütün cаvаblаr dоğrudur
• məcmu nəticələrin хərclərdən yüksək оlmаsının bаzа pаrаmetri
√ investisiyа lаyihəsində qəbul оlunmuş qərаrlаrın səmərəliliyini хаrаkterizə edən göstərici.
√ layihənin xalis nağd axınlarını artırır;
• layihənin investisiya xərclərini artırır;

• layihənin əmək haqqı xərclərini azaldır;

• layihə çərçivəsində amortizasiya ayırmaları artır
• layihənin xərclərini artırır;

341. İqtisаdi səmərəlilik göstəriciləri və iqtisаdi mаrаq pаrаmetrləri uyğun оlmаlıdır   -

• dахili gəlir nоrmаsınа
• хаlis mənfəətə
• pul ахınlаrınа
√ səmərəlilik meyаrlаrınа
• bütün vаriаntlаr yаnlışdır

342. Xаlis diskоntlаşdırılmış gəlir necə müəyyən  edilir?

• pul ахınlаrını diskоntlаşdırmаqlа
• ümumi gəlirdən bütün хərcləri çıхmаqlа
• dахili gəlir nоrmаsını diskоntlаşdırmаqlа
√ hesаbаt dövrünün hər bir аddımındа хаlis gəliri diskоntlаşdırmаq və оnlаrı cəmləməklə
• bütün vаriаntlаr yаnlışdır

343. Dаxili gəlir nоrmаsı hаnsı şərti əks  etdirir?

• hesаblаşmа dövrünün hər bir аddımındа хаlis gəlirin vаhidə bərаbər оlmаsı
• bütün vаriаntlаr dоğrudur
√ хаlis diskоntlаşdırılmış gəlirin sıfrа bərаbər оlmаsı.
• хаlis diskоntlаşdırılmış gəlirin vаhidə bərаbər оlmаsı
• hesаblаşmа dövrünün hər bir аddımındа хаlis gəlirin sıfrа bərаbər оlmаsı

344. Hesаblаmа dövrünün hər bir аddımındа xаlis gəlir müəyyən edilir   -



• bütün vаriаntlаr yаnlışdır
• reаl pul vəsаitlərinin dахilоlmаlаrı və ахınlаrı аrаsındаkı cəmi kimi
• diskоntlаşdırılmış хаlis gəlirlərin cəmi kimi
• diskоntlаşdırılmış хаlis gəlirlərin fərqi kimi
√ reаl pul vəsаitlərinin dахilоlmаlаrı və ахınlаrı аrаsındаkı fərq kimi

345. Mаliyyə-investisiyа büdcəsində xаlis gəlir göstərilir  -

• reаl pul vəsаitləri dахilоlmаlаrının və ахınlаrının cəmi kimi
• reаl pul vəsаitləri dахilоlmаlаrının və ахınlаrının fərqi kimi
• pul ахınlаrının cəbri fərqi kimi
• pul ахınlаrının оrtа çəkili həndəsi fərqi kimi
√ fəаliyyət sferаlаrı üzrə pul ахınlаrının cəbri cəmi kimi

346. Mаliyyə--investisiyа büdcəsinin tərtibi metоdоlоgiyаsı ibаrətdir   -

• pul vəsаitləri ахınlаrının mаliyyə bаlаnsının tərtibindən
• əməliyyаt sferаlаrı üzrə pul ахınlаrı bаrədə infоrmаsiyаnın tоplаnmаsındаn

√ bütün vаriаntlаr yаnlışdır

• pul vəsаitləri dахilоlmаlаrının və ахınlаrının büdcə bаlаnsının tərtibindən
• pul vəsаitləri dахilоlmаlаrının və ахınlаrının təhlilindən

347. Mаliyyə investisiyа büdcəsi аşаğıdаkı kimi tərtib  оlunur

• hər bir аddımdа аlınаn nəticələr хidmət хərcləri çıхıldıqdаn sоnrа qаlıq mənfəəti əks etdirirlər
• bütün vаriаntlаr dоğrudur

√ hər bir аddımdа аlınаn nəticələr iqtisаdi mаhiyyətinə görə müхtəlif mənbəələr hesаbınа yаrаnаn хаlis mənfəəti və əsаs kаpitаlın
аmоrtizаsiyаsını əks etdirirlər.

• hər bir аddımdа аlınаn nəticələr vergilər ödənildikdən sоnrа qаlıq mənfəəti əks etdirirlər
• hər bir аddımdа аlınаn nəticələr kredit qаytаrıldıqdаn sоnrа qаlıq mənfəəti əks etdirirlər

348. Lаyihənin həyаt tsikli dövründə məcmu xаlis gəlirin hesаblаnılmаsı zаmаnı   -

• vergilər və kreditlərin qаytаrılmаsı üzrə ödənişlər çıхılır
• аktivlərin yаrаdılmаsınа yönəldilən аvаnslаşdırılmış vəsаitlər cəmlənir
• bütün cаvаblаr yаnlışdır.
• vergilər və kreditlərə görə ödənişlər cəmlənir
√ аktivlərin yаrаdılmаsınа yönəldilən аvаnslаşdırılmış vəsаitlər çıхılır

349. Məcmu sаldоnun hesаblаnmаsındа  –

• kreditlər və vergilər üzrə ödənişlər, eləcə də məcmu хərclər tоplаnır
• аmоrtizаsiyаnın və sərbəst dövriyyə аktivlərinin dəyəri cəmlənir
• bütün cаvаblаr yаnlışdır
• аmоrtizаsiyаnın və sərbəst dövriyyə аktivlərinin dəyəri tаm şəkildə çıхılır
√ аmоrtizаsiyаnın və sərbəst dövriyyə аktivlərinin dəyərinin bir hissəsi çıхılır.

350. Xаlis mənfəət necə müəyyən  edilir?

• bütün vаriаntlаr yаnlışdır
• hesаblаmа dövrünün hər аddımındа dахili gəlir nоrmаlаrı cəmlənir.
• хаlis gəlirdən хidmət хərcləri çıхılır.
• ümumi gəlirdən kreditlər və vergilər üzrə ödənişlər çıхılır
√ хаlis gəlirdən əsаs fоndlаrа görə аmоrtizаsiyа çıхılır

351. Prоqnоz qiymətlərdə səmərəliliyin qiymətləndirilməsi prоsesində uçоtа   аlınmаlıdır?

• аmоrtizаsiyаnın kəmiyyəti
• bütün vаriаntlаr yаnlışdır



• inflyаsiyа  tempi
√ inflyаsiyа indeksi
• deflyаsiyа əmsаlı

352. Dövriyyə vəsаitlərinin dövriyyəsinin investisiyа fаzаsınа dаxildir   -

• dövriyyə аktivlərinin tаmаmlаnmаsı
• bütün vаriаntlаr dоğrudur
• dövriyyə аktivlərinin fоrmаlаşdırılmаsı
√ dövriyyə kаpitаlının fоrmаlаşdırılmаsı vəsаitlərinin аvаnslаşdırılmаsı
• gəlirdən dövriyyə vəsаitlərinin mаddi elementlərinin dəyərinin çıхılmаsı

353. Mаliyyə--investisiyа büdcəsinin pul аxınlаrındа öz əksini tаpır   -

• mövcud lаyihədən аzаd оlаn vəsаitlərin hərəkəti
• bütün vаrinаtlаr dоğrudur
• bütün dövriyyə аktivlərinin hərəkəti
• bütün dövriyyə аktivlərinin mаliyyələşdirmə mənbələrinin hərəkəti
√ yаlnız dövriyyə аktivlərinin аrtımındа investisiyаlаşdırılаn vəsаitlərin ölçüsü

354. Оbyektin yаrаdılmаsının stаrt mərhələsində dövriyyə аktivlərinin investisiyаlаşdırılmаsı mənbələri hаnsıdır?

• ümumi dахili gəlir
• bütün vаriаntlаr yаnlışdır
• хаlis investisiyа gəliri
√ хüsusi və bоrc kаpitаlı
• mаliyyə-investisiyа büdcəsində əks оlunаn pul ахınlаrı

355. Mаliyyə-investisiyа büdcəsinin əməliyyаt fəаliyyəti bölməsində аmоrtizаsiyа hаnsı fоrmаdа çıxış    edir.

• kreditlər və vergilər üzrə ödənişlər kimi
• bütün vаrinаtlаr yаnlışdır
√ istehsаl хərcləri və mаliyyələşdirmə mənbələri kimi
• reаl pul vəsаitlərinin mədахili və məхаrici kimi
• diskоntlаşdırılmış mənfəət kimi

356. Əsаs kаpitаlın dövriyyəsinin fаzаsı deyil  -

√ investоrlаrın iqtisаdi mаrаqlаrının uçоtu
• аktivlərin istehsаl istehlаkı
• təkrаr istehsаl üçün mаliyyə mənbələrinin yаrаdılmаsı
• kаpitаlın cəlb оlunmаsı
• lаyihənin həyаt tsiklində аmоrtizаsiyаnın tоplаnmаsı

357. İstehsal və kapital qoyuluşunun vahid zaman ərzində cari xərclərin   məcmusu:

• xalis diskontlaşdırılmış gəlir (NPV)
• investisiya layihələrinin kommersiya (maliyyə) səmərəliliyi
√ investisiya layihələrinin realizasiyasına gətirilən xərclər
• diskontlaşdırma və ya zaman amilinin uçotu
• investisiya layihələrinin səmərəliliyi

358. Müxtəlif investisiya layihələrinin müqayisəsi və seçilməsində hansı istifadə   edilmir?

• Paylar
• Pul
• Məqsədli bank əmanətləri



• Kreditlər
√ İşçi qüvvəsinə çəkilən xərclər

359. Müxtəlif investisiya layihələrinin müqayisəsi və seçilməsində hansı göstəricilər istifadə    edilmir?

• rentabellik indeksi
√ Əmək məhsuldarlığı
• Xalis cari dəyər
• Daxili rentabellik norması
• Ödəmə müddəti

360. Səmərəlilik göstəricilərinin hesablanması üçün pul axının ilkin kəmiyyəti necə hesablanır?

√ hesablama dövrünün hər bir addımında fəaliyyət sferalarından pul axınlarının soldosu kimi
• sərbəst pul vəsaitlərinin kəmiyyəti əsasında
• səhmdarların gəlir normaları əsasında
• dividendlərin ümumi həcminin səhmlərin növləri üzrə bölüşdürülməsi qaydasında
• dividendlərin pul vəsaitləri xərclərinə daxil edilməsi əsasında

361. Dividend siyasətinin mümkün variantlarında nəzərə alınmır

• cəlb olunmuş səhmlərin gəlirliliyi
√ potensial investorların cəlb olunması imkanlarının qiymətləndirilməsi
• dividendlərin ümumi həcminin səhmlərin növləri üzrə bölgüsü
• cəlb olunmuş səhmlərin gəlirliliyinin adi səhmlərin gəlirliliyinə nisbəti

362. Layihədə iştirak səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün zəruridir

• növlər üzrə səhmlərin bölgüsünün əsaslandırılması
√ “üç axının məcmu saldosu” maddəsi üzrə sərbəst pul vəsaitlərinin kəmiyyətinin formalaşdırılması
• hər bir səhm növü üçün fərdi pul axınları əsasında büdcənin balanslılığının müəyyən edilməsi
• mümkün dividend siyasətinin işlənilməsi
• büdcənin balanslılığının əsaslandırılması

363. Layihənin maliyyə reallaşdırılması son nəticədə gətirilir.

• layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı istehsal xərclərinin balanslaşdırılmasına
• kreditlrə üzrə faizlərin ödənilməsinə
• ehtiyat fondların yaradılmasına
√ bütün fəaliyyə sferaları üzrə pul daxilolmaları və xərclərinin balanslaşdırılmasına
• qeyri-istehsal layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı istehsal xərclərinin balanslaşdırılmasına

364. Maliyyə reallaşdırılmasının qiymətləndirilməsində maliyyə planlaşdırılmasının məqsədi deyil?

• pul axınları və xərclərinin qeyri-balanslılığının aradan qaldırılması
• Pul axınlarının artırılması və xərclərin ixtisar olunması
√ istehsal və qeyri-istehsal xərclərinin qeyri-balanslılığının aradan qaldırılması
• xüsusi kapitalın artırılması
• pul vəsaitlərinin müsbət likvid qalığının təmin edilməsi

365. Hər hansı dövrdə pul axınlarının mənfi kəmiyyətli olması nəyi əks etdirir?

• pul axının müsbət məcmu saldosunu
√ müəssisənin öz xərclərini ödəmək qabiliyyətində olmamasını
• bütün variantlar doğrudur.
• maliyyələşdirmə mənbələrinin olmamasını
• layihənin maliyyə reallaşdırılmasını

366. Səmərəlilik hesablamalarının etibarlılığını yüksəltmək üçün nəyə diqqət yetirməlidir?



• Layihənin kreditləşdirilməsi sxeminə
• Qeyri-reallaşdırma xərclərinin bərabər bölgüsünə
√ hesablama addımları daxilində pul axının bölüşdürülməsinə
• Reallaşdırma xərclərinin bərabər bölgüsünə
• Layihənin reallaşdırılmasının maliyyə mənbələrinə

367. İnvestisiya layihəsinin iştirakçıları üçün səmərəliliyin müəyyən edilməsində əlavə olraaq uçota alınır  - (səhv varinatı seçin)

• səhmdar kapitalın cəlb edilməsi

√ bütün varinatlar yanlışdır

• layihənin maliyyələşdirilməsi mənbələri və sxemləri
• xüsusi kapitalın cəlbedilməsi haqqında
• maliyyə fəaliyyətindən pul axınları

368. İnvestisiya layihəsinin iştirakçıları üçün səmərəlilik göstəriciləri hesablanan zaman aşağıdakılardan hansı haqqında əlavə informasiya
zəruri deyil?

• layihənin maliyyələşdirilməsi mənbələri haqqında
√ kreditləşdirmə və vergiyəcəlbetmə sxemi haqqında
• borcların alınması və ödənilməsi
• xüsusi kapitalın cəlbedilməsi haqqında
• layihənin maliyyələşdirilməsi sxemi haqqında

369. Səhmdaralrın xalis gəlirinin tərkib elementi deyil –

• sərbəstləşdirilən aktivlər
• sərbəstləşdirilən dövriyyə vəsaitləri
• əsas fondların amortizasiyası
√ pul axınlarının diskontlaşdırılmış kəmiyyətə
• xalis mənfəət

370. Kreditlərə görə faizlər aid edilir –

√ qeyri-reallaşdırma xərclərinə
• əlavə dəyər vergisinə
• mənfəətdən vergiyə
• reallaşdırma xərclərinə

371. Kommersiya səmərəliliyi göstəricilərinə inflyasiyanın uçotu necə aparılmalıdır? (səhv variantı seçin)

• fəaliyyət sferaları üzrə axın saldosu müəyyən edilməlidir
• investisiya fəaliyyəti üzrə pul axını proqnoz qiymətlərdə hesbalanmalıdır.
√ hər bir məhsul, resurs üçün həmcinslik əmsalı hesablanmalıdır
• layihə üzrə məcmu axın saldosu müəyəyn edilməlidir
• əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul axını proqnoz qiymətlərdə hesbalanmalıdır.

372. Hər bir məhsul, resurs və xidmət üçün həmcinslik əmsalı nəyə bərabərdir?

√ məhsulun, resursun qiymətinin bazis indeksinin inflyasiyanın ümumi bazis indeksinə olan nisbətinə
• pul axınlarının diskontlaşdırılması əmsalının gəlirlilik indeksinə nisbətinə
• pul axınlarının diskontlaşdırılması əmsalının pul axınlarına görə törəməsinə
• məhsulun, resursun qiymətin bazis indeksinin inflyasiyanın ümumi bazis indeksinin hasilinə
• pul  axının diskontlaşdırılması əmsalı ilə inflyasiyanın ümumi bazis indeksinin fərqinə

373. İnvestisiya layihəsinin xalis diskontlaşdırılmış gəliri hansı halda dəyişmir?

• layihənin ödəmə müddəti dəyişərkən
• proqnoz qiymətində daxili gəlir norması artan zaman
• pul axınlarında gəlirlilik indeksi uçota alınan zaman



√ pul axınlarında və gəlir normasında eyni inflaysiya tempi uçota alınarkən
• pul vəsaitləri axınlarında gəlirlilik indeksi uçota alınarkən

374. Mövcud qiymətlərdə pul axınlarını proqniz qiymətlərdə ifadə etmək üçün –

• mövcud qiymətlərdə pul axını kapitallaşdırma əmsalına bölünür
• mövcud qiymətlərdə pul axını variasiya əmsalına bölünür
• mövcud qiymətlərdə pul axını inflyasiya indeksinə bölünür
√ mövcud qiymətlərdə pul axını inflyasiya indeksinə vurulur
• mövcud qiymətlərdə pul axını diskontlaşdırma əmsalına vurulur

375. İnvestisiya layihəsinin işlənilməsi onunda kredit üzrə nominal faiz dərəcəsi kimi qəbul edilə bilər –

• inflyasiya tempinin uçotu ilə proqnozlaşdırılan dərəcələr
• kreditlərə xidmət üzrə faizlər
• bütün variantlar doğrudur
• kreditlər üzrə sürüşkən faiz dərəcələri
√ elanolunmuş bank fazi dərəcələrə

376. Kredit üzrə fazi ödənişlərinin ölçüsü hesablanır –

• pul axınlarının deflyasiyası əsasında
• pul axınlarının diskontlaşdırılması əsasında
• borc vəsaitlərinə olan tələbat əsasında
• inflyasiya tempinin uçotu əsasında
√ borc məbləğinin və nominal dərəcənin əsasında

377. Maliyyələşdirmə sxeminin işlənilməsi əhatə edir –

• maliyyələşdirmə mənbələrinin seçilməsini
• borcların müəyyən edilməsini
• nominal fazi dərəcəsinin müəyyən edilməsini
√ kedit üzrə faizlərin ödənilməsi qrafikinin müəyyən edilməsini
• borc vəsaitlərinə tələbatın əsaslandırılmasını

378. Proqnoz qiymətləri necə hesablamaq olar?

• pul axınlarının diskontlaşdırılması əmsalını cari qiymətlərdə pul axınlarına vurmaqla
• qiymətin bazis indeksinin inflyasiyanın ümumi bazis indeksini bölməklə
• qiymətin bazis indeksinin inflyasiyanın ümumi bazis indeksini vurmaqla
• məhsulun cari qiymətini proqnozlaşdırılan inflyasiya indeksinə bölməklə
√ məhsulun cari qiymətini proqnozlaşdırılan inflyasiya indeksinə vurmaqla

379. Həmcinslik əmsalı nəyi xarakterisə edir?

• hesabat dövrünün qiymət səviyyəsinin bazis qiymətinə nisbətini
√ məhsul növünün qiymətinin artımının qiymətini ümumi orta artımından kənarlaşmasını
• inflyasiyanın artım tempini
• məhsul növünə qiymət artımı
• qiymətin orta səviyyəsinin onun orta səviyyəsinə nisbətini

380. Pul axınlarını proqnoz qiymətlərdə yenidən qiymətləndirmək üçün –

• bütün variantlar doğrudur.
• inflyasiya tempinə görə təshih olunmalıdır
• məqbul gəlir normasının indeksləşdirilməsi əsasında təshih olunmalıdır
• pul axını inflyasiyanın ümumi zəncirvari indeksinə görə təshis olunmalıdır
√ pul axını inflyasiyanın ümumi bazis indeksinə görə təshis olunmalıdır

381. Məhsulların və istehlak eidlən resursların proqnoz qiymətidir –



• məqbul gəlir normasının indeksləşdirilməsi əsasında müəyyən edilən qiymət
√ inflyasiyanın təsvirinin uçotu ilə təshih olunmuş cari qiymət
• nominal gəlirləri alıcılıq qabiliyyəti
• gözlənilən inflyaisyanın uçotu ilə əsaslandırılmış gəlir norması

• investorun marağına uyğun olan səmərəlilik göstəricisi

382. İnflyasiya mükafatı nəyin əsasında müəyyən edilir?

• məqbul gəlir normasının indeksləşdirilməsi
√ inflaysiyanın tempi
• bütün variantlar doğrudur.
• pul vəsaitləri axınlarının qiymətləndirilməsi
• məcmu pul axının saldosu

383. İnflyasiyanı əks etdirən qiymətlərdə pul axınlarının formalaşdırılmasının nəticəsi nədir?

• investorların  maraqları baxımından səmərəlilik göstəricilərinin interpretasiyası

• inflyasiyanın uçotu ilə gəlir  normasının əsaslandırılması

• layihənin maliyyə reallaşdırılmasının təmin edilməsi
• Maliyyə-investisiya büdcəsinin (MİB) balanslaşdırılması üzrə prosedurların
√ təsbət edilmiş qiymətində qiymtələndirmə ilə müqayisədə MİB-nin dəyişməsi

384. Proqnoz qiymətlərinin təyini aşağıdakılardan hansı üçün obyektiv zəmin deyil?

• əsas kapitala yönəldilən investisiyanın hesbalanması
• borclara xidmət xərclərinin əsaslandırılması
√ daxili gəlir norması göstəricilərindən birinin interpretasiyası
• investisiya layihəsinin maliyyə reallaşdırılması şərtinin müəyyən edilməsi
• borc vəsaitlərin tələbin əsaslandırılması

385. Faiz dərəcəsinin nominal səviyyəsindən real səviyyəsinə keçirilir –

• layihənin ilkin texniki-iqtisadi əsaslnadırılmasından sonra
• layihənin kommersiya səmərəliliyi müəyyən edildikdən sonra
√ inflyasiya tərkibinin ölçüsünün müəyyən edilməsindən sonra
• layihənin ictimai səmərəliliyinin hesablanmasından sonra
• layihənin ümumi səmərəliliyinin hesablanmasından sonra

386. daxili gəlir norması müqayisə olunmalıdır –

• nominal gəlirlərin alıcılıq qabiliyyəti ilə
• bütün variantlar doğrudur.
• layihənin kommersiya səmərəliliyi ilə
• layihənin ictimai səmərəliliyi ilə
√ investor üçün məqbul gəlir norması ilə

387. Mövcud qiymətlərdə səmərəlilik göstəricilərin hesbalanmasının məqsədi deyil –

• ümumi səmərəliliyin hesablanması
√ doğru varinat yoxdur
• layihə ideyasını  qiymətləndirilməsi
• layihənin ilkin texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi
• ictimai səmərəliliyin hesablanması

388. İnflyasiya hansı layihənin səmərəliliyinə əhəmiyyətli təsir göstərmir?

• bir neçə valyutadan paralel istifadə etməklə reallaşdırılan



√ nominal gəlirlərin real alıcılır qabiliyyəti vaxt keçdikcə azalan
• uzunmüddətli investisiya tsiklinə malik
• Bütün variantlar doğrudur.
• çoxlu miqdarda borc vəsaitləri tələb edən

389. Bankın iştirak səmərəliliyi ölçülür

• investor üçün layihənin cəlbediciliyi
• kreditə görə illik % dərəcəsi
√ layihənin investisiya cəlbediciliyi
• borc verənin etibarlığı
• depozit daizinin yüksək dərəcəsi

390. Proqnoz qiymətlərdə səmərəliliyin hesablanması göstərir ki,

• qiymətlərdə inflyasiya sektoru nəzərə alınmadan səmərəliliyin hesablanması
√ hesablama dövrünün müəyyən mərhələsində inflyasiyanı təcəssüm etdirən qiymətlərdə səmərəliliyin hesablanması
• yalnız kommersiya səmərəliliyinin müəyyən edilməsində effektivliyin hesablanması
• layihənin ictimai səmərəliliyinin müəyyən edilməsində effektiv hesabatın aparılması
• layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırılmasının ilkin mərhələsində səmərəliliyin hesablanması

391. Mövcud qiymətlərdə effektivliyin hesablanmasını aşağıdakı kimi aparmaq olar (səhvi qeyd edin)

√ layihənin əməliyyat fəaliyyəti mərhələsində
• yalnız ictimai səmərəliliyin hesablanmasında tətbiq edilir.
• yalnız kommersiya səmərəliliyinin hesablanmasında tətbiq edilir
• yalnız ümumi səmərəliliyin hesablanmasında tətbiq edilir
• layihənin investisiya önü mərhələsində texniki-iqtisadi əsaslandırılması

392. İnflyasiyanın təsirində aşağıdakı göstəricilərdən istifadə edilir (səhv variantı qeyd edin)

• Bir addıma görə inflaysiya tempi
√ bütün variantlar doğru deyil
• inflyasıyanın ümumi baza indeksi
• addımın əvvəlindən axırına qədər inflyasiyanın ümumi indeksi
• addıma görə ümumi inflyasiya indeksi

393. İri səhm paketinin investisiya cəlbediciliyi xırda səhm paketinin investisisya cəlbediciliyindən nəyə görə yüksəkdir?

• müəssiənin investisiya imkanalrının artmasına görə
• istehsalın rentabelliyin yüksək olmasına görə
• bir səhmə düşən gəlirliyin yüksək səviyyəsinə görə
• investisiya  riskinin aşağı olmasına görə
√ səhmdarın müəssisənin idarə olunmasında iştirakının daha yüksək səviyyəsinə görə

394. Səhm nədir ?

• pul vəsaitlərinin illik ödənişini nəzərdə tutan maliyyə əməliyyatı
√ sahibinin səhmdar cəmiyyətin idarə olunmasında iştirak hüququnu təsdiq edən qiymətli kağız
• sahibinin şirkətin mülkiyyətinə sərəncam vermək hüququ olmayan və illik faiz əldə etək hüququ verən qiymətli kağız
• pul axınlarının orta səviyyəyə gətirilmişdir
• gələcəkdə hər hansı aktivin alınması hüququ

395. Digər maliyyələşdirmə mənbələri ilə müqayisədə kreditlər hansı üstünlüyə malikdir? (səhv variantı seçin)

• uzunmüddətli kreditlər kiçik müəssisələrin maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatını ödəyir.

• investisiya  fəaliyyətinin səmərəliliyinə və onun yüksəldilməsinin daxili ehtiyatlarının reallaşdırılmasına çox yüksək xarici nəzarət
həyata keçirilir

√ kreditlər nisbətən ucuz və çox risklidirlər
• səhmlərin emissiyasına nisbətən daha qısa müddətə alına bilərlər



• onların böyük ölçüdə cəlb olunması imkanları mövcuddur

396. Aşağıdakılardam hansı kredit maliyyələşdirməsinin çatışmazlığı deyil?

√ onların böyük ölçüdə cəlb olunması imkanları mövcuddur
• cəlbetmənin və sənədləşmənin mürəkkəliyi
• müvafiq zəmanət və girovun təqdim olunmasının zəruriliyi
• banklar qısamüddətli kreditlərə üstünlük verirlər
• səhmlərlə müqayisədə kredit borclarının yüksək riskliyini

397. İstiqrazlar –

• daxili maliyyələşdirmə mənbələrinə yaxındır
• nominaldan təsbit olunmuş faizdir və müəssisənin mənfəətliliyindən asılı olmayaraq ödənilir
• firmaların əksəriyyəri üçün ilkin vəsait mənbəyidir
√ təsbit eidlmiş gəlirlərə malik uzunmüddətli maliyyə öhdəlikləridir
• dividendlərin  ödənilməsini nəzərdə tutur

398. Smitent üçün səhm buraxılışının çatışmazlığıdır (səhv varinatı seçin)

• səhmlərin emissiyası və yerləşdirilməsi ilə bağlı xərclər yüksəkdir
• səhmlərin hərəkərinə nəzarət imkanı zəifdir
• bu daha bahalı kapital mənbəyidir
• səhmdarlar bank depozitləri ilə müqayisədə daha yüksək gəlir tələb edirlər
√ imtiyazlı səhmlərin sahiblərinin firmanın siyasətinə təsir etmək imkan yoxdur

399. Özünümaliyyələşdirmə nəyi nəzərdə tutur?

• şirkətin səhmləri hesabına investisiyalaşdırmanın aparılmasını
• cəlb olunmuş vəsaitər hesabına investisiyalaşdırmanın aparılmasını
√ xüsusi vəsaitlər hesabına investisiyalaşdırmanın aparılmasını
• kredit vəsaitləri hesabına investisiyalaşdırmanın aparılmasını
• borc vəsaitləri hesabına investisiyalaşdırmanın aparılmasını

400. İnvestisiya layihələşdirməsində dinamik modellər –

• məqbul maliyyələşdirmə sxemini seçmək imkanı verir
• layihə iştirakçılarının maliyyə itkilrəi ehtimalını azaldır
√ hesablamaların dürüstlüyünü artırır
• pul axınlarının dinamikası üzrə qeyri-müəyyənliyi qiymətləndirməyə imkan verir
• investisiya layihəsi strategiyalarını (ssenarilərini) işləməyə imkan verir

401. Emitent üçün imtiyazlı səhmlərin üstünlüyü deyil –

• dividendlərin ödənilməsi müddəti uzadıla bilər
• əlverişli şəraitdə səhmin məzənnəsi və müəssisənin əmlakının dəyəri artır
√ konkret ödəmə müddəti təyin edilməmişdir
• imtiyazlı səhmlər müəssisənin ən aşağı riskli öhdəliklrəindən biridir
• imtiyazlı səhmlərin sahiblərinin firmanın siyasətinə təsir etmək imkan yoxdur

402. Borc vəsaitlərinin dəyəri –

• cəlb olunmuş kreditlər üzrə effektiv faiz dərəcəsinə bərabərdir
√ riskdən asılıdır : risk nə qədər yüksək və girov təminatlılığı nə qədər aşağıdırsa borc vəsaitlərinin dəyəri bir o qədər yüksəkdir
• Vəsait qoyuluşunun staışdan gəlir hesabına ödənilməsidir
• Investisiyanın rentabelliyini təmin edən mənfəətə bəraərdir
• investorun tələb etdiyi gəlirlilik səviyyəsinə bərabərdir

403. Aşağıdakılardan hansı səhvdir?



√ hesabat dövrünün hər bir addımında sərbəst pul vəsaitlərinin məbləği mənfi kəmiyyət olmalıdır

•  hesabat dövrünün hər bir addımında sərbəst pul vəsaitlərinin məbləği müsbət kəmiyyət olmalıdır

• istismar mərhələsində sərbəst pul vəsaitlərinin məbləği sıfra bərabər olmalıdır
• istismar mərhələsində sərbəst pul vəsaitlərinin məbləği müsbət kəmiyyət olmalıdır
• investisiya mərhələsində sərbəst pul vəsaitləri olmamalıdır

404. Adi səhmlər –

√ firmaların əksəriyyəri üçün ilkin vəsait mənbəyidir
• nominaldan təsbit olunmuş faizdir və müəssisənin mənfəətliliyindən asılı olmayaraq ödənilir
• təsbit eidlmiş gəlirlərə malik uzunmüddətli maliyyə öhdəlikləridir
• daxili maliyyələşdirmə mənbələrinə yaxındır
• dividendlərin  ödənilməsini nəzərdə tutur

405. Adi səhmlərin emitent üçün üstün cəhəti deyil –

√ yüksək risklilik
• əlverişli şəraitdə səhmin məzənnəsi və müəssisənin əmlakının dəyəri artır
• konkret ödəmə müddəti təyin edilməmişdir
• dividendlərin ödənilməsi mütləq deyil
• müvafiq zəmanət və girovun təqdim olunması zəruri deyil

406. Sürətli amortizasiya başlıca üstünlüyü nədən ibarətdir?

• məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması
• bütün variantlar doğrudur
• kreditlərə görə faiz dərəcələrinin azalması
√ müəssisənin investisiya imkanlarının genişlənməsi
• istehsalın rentabelliliyinin yüksəlməsi

407. Əgər hesabat dövrünün hər bir addımında sərbəst pul vəsaitlərinin ölçüsü mənfi olarsa –

• nominal faiz dərəcəsi real faiz dərəcəsinə bərabərdir
• bütün variantlar doğrudur
• borc vəsaitlərinin ölçüsü müsbət olacaq
√ əlavə maliyyə resurslarının cəlb edilməsi variantlarını fikirləşmək lazımdır
• cəlb olunmuş vəsaitlərin kəmiyyəti sıfra bərabərdir

408. Təsərrüfat məqsədli kreditlər (səh varinatı seçin)

• material resurslarının tədarükü ilə bağlıdır
• adətən qısamüddətlidirlər
√ bina və qurğuların tikintisi ilə bağlıdır
• istehsal ehtiyatlarının tamamlanması ilə bağlıdır

• onlara  görə faizlər məhsulun maya dəyərinə daxil edilir

409. Əgər hesabat dövrünün hər bir addımında sərbəst pul vəsaitlərinin miqdarı mənfi kəmiyyətdirsə (səh varinatı seçin)

• müəssisə vəsait qıtlığı ilə üzləşəcək
• müəssisə öz maliyyə öhdəliklrəini yerinə yetirə bilməz
√ layihə səmərəsizdir
• müəssisə faktiki olaraq müflisləşmişdir
• layihə həyat qabiliyyətli deyil

410. Borc vəsaitlər üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi –

• kənar investorların nizamnamə fonduna ödənişlərini nəzərdə tutur.
• adi səhmlərin emissiyasını nəzərdə tutur.



√ sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticlərindən asılı deyil
• sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticlərindən asılıdır
• cəlb olunmuş səhmlər emissiyasını nəzərdə tutur

411. Qiymətli kağızların investisiya cəlbedciliyi onların .................. qabiliyyəti ilə müəyyən olunur.

• bir səhm üzrə daha çox mənfəət gətirmə
• bütün varintlar doğrudur
√ mənfəət gətirmək
• kreditlərə görə faiz dərəcələrini azaltmaq
• mülkiyyətin idarə olunmasında iştiraka zəmanət

412. İnvestisiya layihəsinin hansı maliyyələşdirmə sxemi sahibkar üçün daha əhəmiyyətlidir?

• özünümaliyyələşdirmə və kreditin cəlb olunması
• özünümaliyyələşdirmə
• bütün variantlar doğrudur
• xarici kapital qoyuluşu
√ xüsusi hesablamalrla əsaslanırlar

413. Xüsusi kapitalın mənbəyi deyil –

• amortizasiya ayrımaları
• bütün variantlar doğrudur
√ səhmlər, kreditlər
• Aktivlərin satışından vəsaitlər
• xalis mənfəət

414. Özüümaliyyələşdirmə axınına (daxilolmalarına) aid deyil

• amortizasiya fondu

• səhmlər

√ kreditlər
• bölüşdürülməmiş mənfəət
• ehtiyat fondu

415. Özünümaliyyələşdirmə mexanizminin elementləri deyil –

√ borc vəsaitləri
• sığorta ödənişləri
• mənfəətdən ayırmalar
• amortizasiya fondu

416. Kreditlərin cəlb olunması imkanları aşağıdakılardan hansı ilə müəyyən edilmir?

√ borc vəsaitlərinin miqdarı
• sərbəst pul vəsaitlərinin miqdarı
• gələcək müəssisənin xarakteri
• bankın investisiya layihələri ilə iş təcrübəsi
• müəssisədə istehsalın səmərəliliyi

417. İnvestisiyalara tələbatın və onların cəlb olunması mənbələrə nəzarət parametri hansıdır?

• borc vəsaitlərinin məbləği
• real faiz dərəcəsi
√ sərbəst pul vəsaitlərinin miqdarı
• nominal faiz dərəcəsi

• inflyasiya səviyyəsi



418. Hansı mərhələdə xarici maliyyələşdirməyə tələbat daha yüksəkdir?

• layihələşdirmə
• istehsalın artımı
• bütün variantlar doğrudur
• istismar
√ layihə güclərinin mənimsənilməsi

419. İnvestisiya layihələrinin reallaşmasından resursların cəlb edilməsi məsələlərinin aşağıdakı məqsədlərə xidmət edir

• ayrı-ayrı investisiya layihələrinin maliyyə dayanıqlığının təmin edilməsi
√ bütün variantlar dogrudur
• investisiya fəaliyyətində fasiləsiz maliyyə təminatı
• müəssisənin şəxsi vəsaitindən səmərəli istifadə
• ayrı-ayrı investisiya layihələrinin iqtisadi səmərəliliyinin artırılması

420. Ümumi likvidik əmsalının hansı kəmiyyəti normal hesab edilir?

• 1,78
√ 2,0
• 1,5
• 1,2
• 1,7

421. Təcili likvidlik əmsalının yol verilən həddini göstərin

• 0,3 -1.0
• 1 – 1,2
• 0,8 – 1,2
• 0,5 – 1.0
√  0,5-1,2

422. Təcili likvidlik əmsalı necə hesablanır

√ asan reallaşdırılan aktivlər / cari passivlər
• məcmu aktivlər / cari passivlər
• likvid aktivlər / cari passivlər
• Cari aktivlər / qısamüddətli öhdəliklər
• Cari aktivlər – qısamüddətli öhdəliklər

423. Ümumi likvidik əmsalı necə hesablanır

• Cari aktivlər / uzunmüddətli öhdəliklər
• likvid aktivlər / uzunmüddətli öhdəliklər
• Cari aktivlər – qısamüddətli öhdəliklər
• ümumi aktivlər / uzunmüddətli öhdəliklər
√ Cari aktivlər / qısamüddətli öhdəliklər

424. Ümumi tədiyyə qabiliyyətlilik əmsalının optimal kəmiyyəti hansıdır?

√ 0,2 – 0,3
• Layihənin tipindən asılıdır
• 0,3 – 0,5
• 0,2 – 0, 5
• 0,1 – 0,3

425. Ümumi tədiyyə qabiliyyətlilik əmsalı necə hesablanır

• daxili borclar / məcmuu aktivlər



• xarici borclar / məcmuu aktivlər
• ümumi borclar / likvid aktivlər
√ ümumi borclar / məcmuu aktivlər
• ümumi borclar   x   likvid aktivlər əmsalı

426. Şəxsi kapitalın səmərəliliyi əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır

• bütün cavablar doğrudur
√ gəlir norması (E) və pul axını saldosunun nisbətindən
• daxili gəlir norması və xalis gəlirin nisbətindən
• depozitdən % və gəlir norması nisbətindən (E)

427. Layihənin maliyyə dayanıqlığının qiymətləndirilməsində tələb olunmur

• gəlir və ziyanın həcminin müəyyən edilməsi
• kapital mülkiyyətçisinin gəlirlərinin müəyyən edilməsi
• cavablar doğrudur
√ diskontlaşma ilə pul vəsaitlərinin müqayisəli şəklə gətirilməsi

428. İnvestisiya layihələrinin maliyyə vəziyyətlərinin qiymətlədirilməsində vacib  olan ilkin informasiya bunlardır

• hesabat dövrünə proqnoz göstəriciləri
√ bütün cavablar düzdür
• gəlir və ziyanlar haqqında hesabat
• maliyyə-investisiya büdcəsi
• investisiya balansı

429. Maliyyə öhdəliklərinə daxildir (düzgün olmayanları müəyyən edin)

• işlənilən layihənin həyata keçməsi ilə əlaqədar ödənişlər
• vergilərin köçürülməsi
√ amortizasiya ayırmaları
• əmək haqlarının ödənilməsi və hesabların bağlanması
• kreditin silinməsi

430. Layihənin maliyyə etibarlılığının müəyyən edilməsinin əsas vəzifələri (düzgün olmayanları müəyyən edin)

• layihənin likvidliyinin qiymətlədirilməsi
√ daxili gəlir normasının qiymətləndirilməsi
• layihənin tədiyəqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsi
• inkişafın bütün mərhələlərində bütöv həcmdə və vaxtında məlum maliyyə vəzifələrinin qiymətləndirilməsi

431. İnvestisiya layihəsinin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin əsas məqsədi bunlardır

• yüksək xalis gəlir normasının alınması
√ investisiya layihəsi obyektinin maliyyə vəziyyətindən məlumat verən əsas parametrlərinin səhih və obyektiv əldə edilməsi
• bütün cavablar düzdür
• bu məqsədlər üçün xalis gəliri səhmin ümumi kəmiyyətinə bölməklə
• əldə edilmiş maliyyə effektivliyi göstəricilərinin təhlili və qiymətləndirilməsi

432. Qeyri-müəyyənlik şəraitində layihənin sabitliyinin və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı metodlardan istifadə etmək
tövsiyə olunur:

• Qiymətlərin ümumi səviyyəsinin artırılması və iqtisadiyyatda pulun alıcılıq qabiliyyətinin azalması;
• Daxili gəlir normasının genişləndirilmiş hesablamalarından.
• Genişləndirilmiş sabitlik qiymətləndirilməsindən;
• zərərsizlik səviyyəsinin hesablanmasından;
√ qeyri-müəyyənliyin kəmiyyət xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla  layihənin gözlənilən təsirinin qiymətləndirilməsindən;

433. Risk amili baxımından investisiyanın sığortalanması – bu:



• Qeyri-müəyyənliyin kəmiyyət xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla layihənin gözlənilən təsirinin qiymətləndirilməsi;
• Qiymətlərin ümumi səviyyəsinin artırılması və iqtisadiyyatda pulun alıcılıq qabiliyyətinin azalması.
• risklərin kəmiyyət təhlilinin istiqamətlərindən biridir;
√ investisiya zamanı riskin idarə edilməsinin ən əhəmiyyətli metodlarından biridir;
• həssaslığı təhlili metodunun müxtəlifliyi;

434. Risk-menecment - bu:

• biznes prosesində yaranan maliyyə əlaqələrinin idarə edilməsi sistemi;
• xüsusi şəraitdə salamatqalma konsepsiyası;
√ risklərin idarə edilməsi sistemi;
• riskin qiymətləndirilməsi sistemi;
• riskin aradan qaldırılması sistemi.

435. Risk azaldılması üsullarına daxildir: (səhvi seçin)

√ riskdən qaçma;
• müxtəlif valyutalarda kreditin alınması.
• limitləşdirmə;
• özünü sığorta;
• diversifikasiya;

436. Risk-menecmentin obyektlərinə aiddir:

• maliyyə resursları;
• istehsalın idarəetmə sistemi.
• təsərrüfat subyektləri arasında iqtisadi əlaqələr;
• idarəetmə proseslərinin texnologiyası;
√ risk əsaslı vəsait qoyuluşu;

437. İnvestisiya risklərinin meydana çıxması mənbələrinə
daxildir:

• istehsal texnologiyasının pozulması;
• inflyasiyanın səviyyəsinin dəyişməsi.
√ faiz dərəcələrinin artırılması;
• pulun alıcılıq qabiliyyətinin azalması;
• məzənnə dəyişməsi;

438. Gəlirlilik vahidinə düşən riskin ölçülməsi imkan verir:

• ekstrapolyasiya;
• reqressiya.
• dispersiya;
• gəlirliliyin orta kvadratik kənarlaşması;
√ variasiya əmsalı;

439. Diversifikasiya ümumi  portfel riskinin daha çox azaldılmasına nail olmağa imkan verir:

• qiymətli kağızların gəlirliyi özündə asılı olmayan təsadüfi kəmiyyətləri ehtiva edir;
• qiymətli kağızların müsbət korrelyativ gəlirliyi;
√ qiymətli kağızların mənfi korrelyativ gəlirliyi;
• qiymətli kağızlar istehsala yatırılır.
• investisiya portfeli sığortalanır;

440. Faiz dərəcəsi riski - bu:

√ kredit dəyərinin artması ilə əlaqədar riskdir;
• qiymət indeksində dəyişiklik ilə bağlı riskdir.



• müəssisə tərəfindən əsas borcun və həmin borc üzrə faizlərin qeyri-ödəniş təhlükəsidir;
• inflyasiya dəyişiklikləri təhlükəsidir;
• valyuta məzənnələrindəki dəyişikliklərin riskidir;

441. Qeyri-sistematik investisiya riski sayılır:

√ likvidlik riski;
• ümumi bazar qiymətlərinin düşməsi riski;
• iflas riski.
• faiz dərəcələrinin dəyişməsi;
• inflyasiya riski;

442. Sorğu nəticələrinin ardıcıl emalı ilə maliyyə, sığorta və s. sahələrdə ixtisaslı mütəxəssislərin sorğusuna əsaslanan riskin
qiymətləndirilməsi metodu sayılır:

• statistik;
• məntiq.
√ ekspert;
• hesablama-analitik;
• iqtisadi-riyazi;

443. Kredit riskini azaltmaq metodlarından biridir:

• vergidən yayınma;
• maliyyə-kredit tənzimlənməsi.
• faiz dərəcələrinin artması;
√ müxtəlif valyutalarda kreditin alınması;
• şirkətin tədiyyə qabiliyyətinin müntəzəm qiymətləndirilməsi;

444. Şirkət ayrıca daha tez-tez təkrar olunan əməliyyatlar üzrə risklərin meydana çıxması ehtimalının səviyyəsini qiymətləndirmək üçün
aşağıdakı metodlardan birini istifadə edir:

• statistik;
• korrelyasiya.
• ekspert;
√ analoji;
• hesablama-analitik;

445. Həm müsbət və həm də mənfi nəticə imkanını hansı risk verir:

• təmiz;
• kommersiya.
• maliyyə;
• sadə;
√ spekulyativ;

446. Riskin endogen amilləri formalaşdırır:

• zərərsizlik şəraitini.
• marketinq mühitini;
√ müəssisənin fəaliyyətinin mikromühitini;
• müəssisənin fəaliyyətinin makromühitini;
• müəssisənin istehsal mühitini;

447. Gəlirlilik nə qədər yüksək olarsa, bir qayda olaraq:

• bu anlayışlar müstəqildir;
• əməliyyat riski bir o qədər aşağıdır;
√ əməliyyat riski bir o qədər yüksəkdir;
• rəqabətin səviyyəsi bir o qədər yüksəkdir;



448. Maliyyə riski yaranır:

• istehsal prosesində;
√ müəssisənin banklarla münasibətləri zamanı;
• Kommersiya fəaliyyəti zamanı.
• Investisiya fəaliyyəti prosesində;
• xammal və materialların satınalmalarında

449. Öz vəsaitləri hesabına mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün  investora riskin şüurlu olaraq saxlanması necə adlanır:

• investisiya riski;
• inflyasiya riski.
• risklərin aradan qaldırılması;
√ riskin saxlanması;
• riskin transferi;

450. Məhsulun reallaşdırılması ilə riskin hansı növü bağlıdır

√ kommersiya;
• marketinq.
• investisiya;
• maliyyə;
• istehsal;

451. İtkilərin meydana çıxması və mənfəətin alınmaması ehtimalı - bu:

• maliyyə iflası;
• diversifikasiya.
• iflas;
√ risk;
• müflis olma;

452. Qeyri-müəyyənliyin ekzogen amilləri bunlardır:

√ regional və sahəvi inkişaf xüsusiyyətləri;
• texnologiyaların və əsas istehsal fondlarının strukturunun dəyişdirilməsi;
• inflyasiya;

453. Həssaslığın təhlili nədir?

• layihənin səmərəsizliyinə gətirən göstəricilər hesbalanması metodu
• həssaslığın təhlili metodunun növü
• risklərin kəmiyyət təhlilinin istiqamətlərindən biri
• qeyri-müəyəynliklə xarakterizə olunan şəraiti əks etdirən dioqram
√ ayrı-ayrı parametrlərin layihənin yekun göstəricilərinə təsirinin ölçülməsi ilə bağlı risklərin qiymətləndirilməsi metodu

454. İnvestisiyanın sığortalanması nədir?

• pulun alıcılıq qbailiyyətinin aşağı düşməsi və qiymət səviyyəsinin yüksəlməsi
• risklərin kəmiyyə təhlilinin istiqamətlərindən biri
√ investisiyalaşdırma zamanı risklərin idarə olunması metodlarından biri
• qeyri-müəyyənliyin kəmiyyət göstəricilərinin uçotu ilə layihənin göstərilən səmərəsinin qiymətləndirilməsi
• həssaslığın təhlili metodunun növü

455. Layihənin dayanıqlığı şərtidir?

• sığorta ehtiyatlarının olması
√ hesablama dövrünün hər bir addımında pul axınının məcmu saldosunun müsbət olması
• dayaıqlığın iriləşdirilmiş qiymətləndirilməsi



• zərərsizlik səviyyəsinin hesablanması

• maliyyə resurslarının qənaətbəxş kəmiyyəti

456. Qeyri-müəyyənlik şəraitində layihənin dayanıqlığının və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı metoddan istifadə olunur –

• dayanıqlığın iriləşdirilmiş qiymətləndirilməsi
• zərərsizlik səviyyəsinin hesablanması
√ qeyri-müəyyənliyin kəmiyyət göstəricilərinin uçotu ilə layihənin göstərilən səmərəsinin qiymətləndirilməsi
• pulun alıcılıq qbailiyyətinin aşağı düşməsi və qiymət səviyyəsinin yüksəlməsi
• daxili gəlir normasının iriləşdirilmiş qiymətləndirilməsi

457. İnflyasiya nədir?

• qeyri-müəyəynliklə xarakterizə olunan şəraiti əks etdirən dioqram
• dayaıqlığın iriləşdirilmiş qiymətləndirilməsi
• portfel riskinə görə mükafatı müəyyən edən əmsal
• risklərin kəmiyyət təhlilinin istiqamətlərindən biri
√ qiymətlərin ümumi səviyyəsinin yüksəlməsi və pulun alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi

458. Hansı risk katostrafiklidir

• mənfəətin itkisi riski
• sahibkarın müflisləşməsi riski
• inflyasiyanın artması riski
√ kapitalın itkisi riski
• satış bazarının itkisi riski

459. Risk göstəricini seçin –

√ zərərsizlik nöqtəsinin hesablanması əsasını təşkil etdiyi təhlükəsizlik diapozununun səviyyəsi
• güclərdən istifadə əmsalı
• bazar tələbinə uyğun satış həcmi
• bütün variantlar doğrudur
• portfel riskinə görə mükafatı müəyyən edən əmsal

460. Risk dərəcəsinin aşağı salınması təmin olunmur –

• gözlənilməz xərclər halında vəsaitlərin ehtiyatlaşdırılması
• layihənin layihə iştirakçıları arasında bölgüsü
• sığorta
√ güc ehtiyatlarının mövcudluğu
• mənfi nəticələrə gətirən şəraitin yaranması ehtimalıdır

461. Risk nədir?

• sosial-iqtisadi mühitdə gərginliyin monetar yolla nizamlanması prosesi
• pulun alıcılıq qbailiyyətinin aşağı düşməsi və qiymət səviyyəsinin yüksəlməsi
• portfel riskinə görə mükafatı müəyyən edən əmsal
√ mənfi nəticələrə gətirən şəraitin yaranması ehtimalıdır
• investisiya xərclərinin gəlirliliyinin aşağı səviyyəsi

462. İmtiyazlı səhmlərdən dividendlər bunlardır

√ vergilər ödəniləndən sonra nəğd pulların axını
• hesablama dövrünün bütün addımlarında real axınlarının yekun saldosu
• investisiya layihələrinin mülkiyyətçisinin xalis gəliri
• vergilər ödənilənə qədər nəğd pul vəsaitlərinin axını

463. “Üzən” xərclər əlaqədardır



• qiymətli kağızların yerləşdirilməsi ilə bağlı xərclər
• səhm satıcılarının sığortası ilə bağlı xərclər
√ bütün cavablar doğrudur
• qiymətli kağızların hazırlanması xərcləri
• kredit sənədlərin hazırlanması məsrəfləri

464. İnvestor üzərində nə vaxt yüksək risk götürür

• aşağı gəlir normasına yiyələnməyə hazırdır
√ yuxarı gəlir normasına yiyələnməyə hazırdır
• xalis gəlirə malik ola bilər
• investisiya bazarında rəqabət güclüdür

465. Tədiyyəqabiliyyətliliyin qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı göstəricilərdən istifadə edilir  (düzgün olmayanı seç)

• kreditlərə görə faizin silinməsi əmsalı
• inflyasiyanın ümumi indeksi
√ uzunmüddətli borcun şəxsi kapitala olan nisbəti
• ümumi tədiyyəqabiliyyətlilik əmsalı

466. Likvidlik göstəricilərini aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək etmək olar.

• təcili və ümumi likvidlik misalı
• ümumi inflyasiya əmsalı
• bütün cavablar doğrudur
• cari aktivlərin reallaşması əmsalı
√ cari və perspektiv likvidlik əmsalı

467. Ümumi likvidlik əmsalı müəyyən edilir

• real pul axınından daxili gəlir norması
• sərbəst pul vəsaitlərindən əldə edilən faizlərdən reallaşmayan “depozit” gəlir
• bütün cavablar düzdür
√ qısa müddətli cari aktivləri cari passivlərə olan münasibəti kimi

468. Kommersiya səmərəliliyi göstəriciləri müəyyən edilir

• kommersiya fəaliyyətindən yalnız pul axınları əsasında
√ İnvestisiya fəaliyyəti müstəvisində yalnız pul axını əsasında
• bütün cavablar doğrudur
• maliyyə fəaliyyəti müstəvisində pul axınalrı əsasında

469. İnvestisiya layihəsinin kommersiya səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi göstərir (düzgün olmayanı seç)

√ bütövlükdə iqtisadi nöqteyi-nəzərdən layihədə nəzərdə tutulan texniki həllin səciyyələndirilməsini
• layihədə qəbul edilən texnoloji məsələlərin həllini
• rəqib layihələrin içində cəmiyyətin maraqları baxımından məhz bu layihənin icrası üçün resursların ayrılmasını
• layihədə qəbul edilən təşkilatı məsələlərin həllini

470. İnvestisiya layihəsinin kommersiya səmərəliliyi özündə əks etdirir.

• bütövlükdə cəmiyyətin müstəvisində rəqib layihələr içərisində məhz bu layihəyə resursların ayrılması
• istehsal resurslarının məhdudluğu nəzərə alaraq makroiqtisadi konsepsiya nöqteyi-nəzərindən səmərəliliyin qiymətləndirilməsi
• cəmiyyət üçün layihənin effektivliyi baxımından nəticə və xərclərin nisbəti
√ şəxsi kapitalın hesabına layihənin reallaşdırılması nöqteyi nəzərindən nəticə və xərclərin nicbəti

471. İnvestisiya layihəsinin ictimai səmərəsinin qiymətləndirilməsi nədir (düzgün olmayanları müəyyən edin)

• rəqib layihələrin içində cəmiyyətin maraqları baxımından məhz bu layihənin icrası üçün resursların ayrılması



√ layihənin cəmiyyət üçün effektivliyi baxımından nəzərdən keçirilməsi
• istehsal resurslarının məhdudluğu və makroiqtisadi konsepsiya nöqteyi-nəzərindən təhlil və qiymətləndirmənin aparılması
• Şəxsi vəsaitlər hesabına layihəni maliyyələşdirən yeganə iştirakçının mənafeləri baxımından nəzərədn keçirmək

472. İnvestisiya fəaliyyətinin riski dedikdə başa düşülür

√ layihə iştirakçıları üçün mənfi nəticələr yaradan şəraitin yaranması imkanlar
• bütün variantlar doğrudur
• qeyri-müəyyənlik şəraitində maliyyə borclarının silinməsi imkanları

• investisiya layihəsinin pul axınlarının strukturunun elə təminatı nəzərdə tutulur ki, burada hesabatın  hər bir dövründə işlərin davamı
üçün kifayət qədər pul olur

473. Qeyri-müəyyənlik nədir?

• investisiya laayihələrinin reallaşması və yeri barədə informasiyaların qeyri-səhih olması

√ hesabat dövründə istifadə edilən investisiya, layihələrinin reallaşmasının daxili və xarici şərtləri haqqında informasiyaların dəqiq və
qeyri-səhih olmaması

• layihənin maliyyə mənbələri haqqında informasiyaların dəqiq və qeyri-səhih olmaması
• layihəyə görə real pul vəsaitlərinin daxil olması və çıxışı
• cari aktivləri reallaşdırmalara carı qısa müddətli öhdəlikləri vaxtında yerinə yetirmək qabiliyyəti

474. Bir ildən çox bir müddət üçün gəlirin əldə edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən investisiyalar aşağıdakılardan biridir:

• şirkətin səhmləri üzrə dividendlər;
• Orta müddətli maliyyə qoyuluşları;
• Uzun müddətli maliyyə investisiyaları
√ qısamüddətli maliyyə investisiyaları;
• İstehsala kapital qoyuluşları.

475. İnkişaf büdcəsi aşağıdakılardan biri üçün bir vasitədir:

√ investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi;
• istehsalın yenidən qurulmasının və inkişafının maliyyələşdirilməsi.
• Kreditorlar və bank müəssisələri;
• istehsal mallarının istehlakçıları;
• cari sosial xərclərin maliyyələşdirilməsi;

476. Büdcə xərclərinin (məxarici) strukturuna daxildir:
(yanlışı seçin):

• layihənin birbaşa maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait.
√ layihənin reallaşdırılması ilə bağlı verilən səhmlər üzrə dövlət və ya regiona aid dividendlər;
• investisiya kreditləri şəklində təqdim edilən büdcə resursları;
• layihənin reallaşdırılmasının ilkin mərhələsində bəzi növ vergilərdən tam və ya qismən azad olmasından ibarət vergi kredit,
• müəyyən qiymət siyasətinin aparılması və müəyyən sosial prioritetlərə riayət olunmasının təmin edilməsi ilə bağlı büdcə dotasiyaları;

477. Büdcənin xalis gəliri:

• büdcə gəlir və xərclərinin nisbətidir;
√ büdcə gəlirləri və xərclərinin məbləğinin fərqidir;
• büdcə gəlirləri və xərclərinin məbləğinin hasilidir;
• büdcə gəlirləri və xərclərinin məbləğinin cəmidir;

478. Layihənin reallaşdırılması nəticəsində meydana çıxan büdcə daxilolmalarına aşağıdakıları daxildir(səhvi seçin):

• müvafiq qanunvericilik ilə müəyyən edilən vergilərdən, aksizlərdən, rüsum və yığımlardan;
√ layihənin birbaşa maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsaitlər;
• dövlət (regional) krediti və əsas borc üzrə faizlərin qaytarılması.
• əmək haqqından gəlir vergisi, büdcədənkənar fondlardan daxilolmalar(pensiya, sığorta);
• layihənin reallaşdırılması ilə bağlı verilən səhmlər üzrə dövlət və ya regiona aid dividendlər;



479. Bankın iştirakı səmərəliliyi qiymətləndirilir:

• İRR-in yüksək dərəcəsi ilə;
√ kredit üzrə illik faiz dərəcəsi ilə.
• layihənin investisiya baxımından cəlbediciliyi ilə;
• borcalanın etibarlılığı ilə;
• yüksək depozit faizi dərəcələri ilə;

480. Investisiya layihəsinin kreditləşdirilməsində bankın iştirakı aşağıdakı amillərlə müəyyən edilir(yanlış seçin):

• Bütün cavablar doğrudur.
√ İRR-in yüksək dərəcəsi ilə;
• layihənin investisiya səmərəliliyi ilə;
• investorlar üçün layihənin investisiya baxımından cəlbediciliyi ilə;
• Borcalanın etibarlılığı ilə;

481. İqtisadiyyatın real sektorunda üç axının ümumi  kəsirinin nizamlanması qaydası aşağıdakı kimidir:

• axın saldosunun ümumi yığılması layihənin reallaşdırılmasından gəlirlərə əlavə olaraq faktiki pul vəsaitlərinin hərəkətindən daxili gəlir
normasını nəzərə alır;

√ sərbəst pul vəsaitləri depozitdə yerləşdirilə bilər və ya hesabat dövrünün sonrakı addımlarında mənfi saldonu aradan qaldırmaq üçün
onların artırılmasının alternativ üsulu kimi maliyyə investisiyalarının digər növlərinə yönəldilə bilər;

• Bütün cavablar doğrudur.

• depozit faiz dərəcəsinə nisbətən diskont norması böyük olduqda, mənfi saldonu daha da azaltmaq üçün sərbəst pul vəsaitlərin artırılması
üzrə prosedur;

• depozit faiz dərəcəsinə nisbətən diskont norması böyük olduqda, sərbəst pul vəsaitlərin artırılması üzrə prosedur həmişə NPV və IRR-
nin dəyərini azaldır;

482. Əgər depozit faizi dərəcəsinə nisbətən gəlir norması – diskont dərəcəsi böyük olarsa,  mənfi kəsirin daha da azaldılması məqsədilə
sərbəst pul vəsaitlərinin artırılması proseduru:

• layihə üçün ayrılan sərbəst pul vəsaitlərinin kəmiyyətinin artırılmasına gətirib çıxarır;
• Bütün cavablar doğrudur.
• həmişə xalis diskontlaşdırılmış gəliri və daxili gəlir normasını artırır;
√ ;həmişə xalis diskontlaşdırılmış gəliri və daxili gəlir normasının kəmiyyətini azaldır;
• layihə üçün ayrılan real pul vəsaitlərinin kəsir məbləğinin azalmasına gətirib çıxarır;

483. Xüsusi kapitalın səmərəliliyi əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır:

• xalis gəlir və daxili gəlir normasının nisbətindən;
• Bütün cavablar doğrudur.
• layihənin həyata keçirilməsi üçün ayrılan pul vəsaitinin kəmiyyətindən;
√ depozit faizinin gəlir normasına (E) nisbətindən;

484. Müəyyən inkişaf strategiyasını həyata keçirən şirkət hansı şərtlər daxilində investor üçün cəlbedici olacaq:

• əgər xalis diskontlaşdırılmış gəlir daxili gəlir normasından böyükdürsə;
• Bütün cavablar doğrudur.
• əgər faktiki pul vəsaitlərinin hərəkəti diskontlaşdırma əmsalında cəmləşmişdirsə;
• əgər müəssisənin öz vəsaitləri borc vəsaitlərindən az olduqda;
√ əgər iqtisadi səmərəliliyin yüksək parametrləri aktivlərin tədiyyə qabiliyyətliliyinin, likvidliyinin məqbul səviyyəsi ilə sinxronlaşırsa;

485. Mövcud müəssisələrin fəaliyyətinin hansı göstəriciləri yekun göstəricilərinə aiddir:

• DGN;
• koordinasiya əmsalı.
• inflyasiya tempi;
√ öz kapitalının ölçüsü ilə müqayisədə xalis mənfəətin ölçüsü;
• XDG;



486. Dövriyyə aktivlərinin səmərəli idarə edilməsi üçün aşağıdakı üsullardan istifadə olunur:

• faktorinqin istifadəsi;
√ bütün cavablar doğrudur.
• onun pul aktivlərinə dönərliliyinin sürətləndirilməsi üzrə metodları;
• daxili səbəblərdən törəyən maliyyələşdirmə üsullarından istifadə;
• veksrlin uçotu üsullarından istifadə;

487. Risk amilləri baxımından kredit məbləği - bu:

• ilkin üzvlük haqqının dəyəri;
• borcalanın gəliri;
• kredit alətinin istifadə olunduğu bir görünüşdür;
• risk komponentinin səviyyəsi və dərəcəsi.
√ girov qoyandan girov saxlayana təqdim edilən pul vəsaitlərinin həcmi

488. Müəssisənin dövriyyə aktivlərinin səmərəli idarə edilməsinin əsas vəzifələrindən biri ibarətdir:

• debitor borclarının maksimum mümkün azaldılmasından;
√ bütün cavablar doğrudur.
• onun pul aktivlərinə dönərliliyinin sürətləndirilməsi üzrə metodların istifadəsindən;
• kreditor borclarının ölçüsünün normal səviyyəyə qədər gətirilməsindən;
• ehtiyatların dövriyyəsi üzrə dövrlərin maksimum mümkün azaldılmasından;

489. Müəssisəyə verilən kredit üzrə faiz dərəcələri asılıdır (səhv olanı seçin):

• daşınmaz əmlakın növündən;
• daşınmaz əmlakın xüsusiyyətlərindən;
√ risk komponentinin dərəcəsindən.
• kredit şərtlərindən;
• kreditləşmə müddətindən;

490. Layihə qərarlarının onların həyata keçirildiyi müəssisənin iqtisadiyyatına təsirini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı məlumatlar olmalıdır:

• büdcə formasında müəssisə üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat;
√ bütün cavablar doğrudur.
• layihə üzrə proqnoz balansı;
• müəssisə üzrə hesabat balansı;
• layihə üzrə maliyyə-investisiya büdcəsi;

491. Layihənin mövcud müəssisənin göstəricilərinə təsirinin qiymətləndirilməsi məsələsini həll etmək üçün istifadə olunur:

• layihə-analitik metodu;
• Bütün cavablar doğrudur.
• Investisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin ekspert üsulları;
• pul axınlarının aşkarlanmasının analitik-statistik üsulu;

√ layihələr yaradılan, büdcə və balans hesabatında qeydə alınan real pul vəsaiti axınlarının mövcud müəssisənin analoji sənədlərinin
axınlarına qoulması  üsulu;

492. Pul axınlarında və gəlir normasında eyni inflyasiya tempi uçota alınarkən -

√ inflyasiya layihəsinin xalis diskontlaşdırılmış gəliri dəyişmir
• fəaliyyət sferası üzrə axın saldosu müəyyən edilir
• hər bir məhsul üçün həmcinslik əmsalı hesablanır
• investisiya layihəsi üzrə pul axınlarının ümumi məbləği azalır
• proqnoz qiymətində daxili gəlir norması azalır

493. Təkmil maliyyə bazarı deyərkən hansı şərtlərin ödəndiyi bazar strukturu nəzərdə tutulur:



• transaksiya xərclərinin tamamilə olmaması
• maliyyə çətinlikləri ilə əlaqədar xərclərin olmaması
• bazarda fəaliyyət göstərən şəxslərin gözləntilərinin eyni olması
√ qarışıq maliyyələşmə
• vergilərin olmaması

494. Layihənin maliyyələşdirilməsində bu mənbədən istifadə edilmir:

√ səhmdar cəmiyyətlər tərəfindən buraxılan istiqrazların növləri
• maliyyələşmənin sabit mənbəyini əks etdirən qısamüddətli kredit və borclar
• uzunmüddətli kreditlər və borclar
• imtiyazlı səhmlər
• adi səhmlər və ya nizamnamə kapitalının artırılması hesabına cəlb edilən vəsait

495. İnvestisiyanın maliyyələşmə metodlarına aiddir:

• dövriyyə vəsaitləri
• qiymətli kağızlar
• səhm emissiyası
• imtiyazlı səhmlər
√ operativ lizinq

496. Investisiya layihələrində nəzərə alınan daşınmaz əmlak bazarına xas olan riskləri aşağıdakı qruplara bölmək olar:

• təsadüfi risklər;
• qeyri-sistematik risklər;
• sistematik risklər;
• qeyri-sistematik risklər;
√ yuxarıda bütün sadalananlar;
• sistematik risklər;

497. İnvestisiya qərarlarının əsaslandırılmasında istifadə edilən diskont dərəcəsinə təsir göstərməyən amillər:

• gəlirlilik göstəricilərinin üstünlük təşkil etdiyi qiymətini əks etdirən səviyyə
• investisiyanın maliyyələşdirilməsi mənbələri və bu mənbələrdən cəlb edilən kapitalın dəyəri
• konkret nəğd pul axınlarının risk dərəcəsi
√ investisiya layihəsinin iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən edilməsində istifadə olunan informasiya
• nəğd axınların dövriliyi

498. Likvidlik.....

• sərbəst pul vəsaitlərinə aiddir
• cari xərclərə aiddir
• birbaşa xərclərə aiddir
√ maliyyə cəlbediciliyi göstəricilərinə aiddir
• sığorta fondlarından toplanan vəsaitlərə aiddir

499. Aşağıdakılardan hansı doğrudur

• maliyyə cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi likvidliliklə əks olunur
• maliyyə cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi vacibdir
• balans müəyyən tarixə görə tərtib edilir
• müəssisənin balansının həlli daha çox xarici iştirakçıları maraqlandırır.

500. Birbaşa xərclərə daxil edilir:

• sövdələşdirilmiş vergi
√ kreditlərdən istifadəyə görə faiz
• sərbəst pul vəsaitləri
• imtiyazlı və adi aksiyaların emissiyası



• investisiya lizinqi


