Test: AAA_0709#01#Q16#01 EDUMAN 700
Fenn: 0709 Beynәlxalq marketinq
Sual sayi: 700
1) Sual:Aşağıdakılardan hansı daha çox milli marketinqә deyil, beynәlxalq marketinqә xas xüsusiyyәtdir?
A) mәqsәd seqmentinin tәlәbatının öyrәnilmәsi
B) mәqsәd seqmentinin tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәlmә
C) istehlakçıların cәlbi vә onun saxlanılması
D) mәqsәd seqmentinin tәlәbatının ödәnilmәsi ilә mәnfәәtin maksimallaşdırılması
E) әtraf mühitin öyrәnilmәsindә qloballaşma faktorlarının daha güclü tәsirlәrinin ön plana çıxması
2) Sual:Bazar münasibәtlәrinin inkişaf tarixinin 3 determinal sәviyyәsi hansıdır?
A) Kütlәvi istehsal, keyfiyyәt vә marketinq erası
B) İstehsal, istehlak erası
C) İnteraktiv, relaksionist era
D) Kütlәvi istehsal vә virtual era
E) İstehsal, İnteraktiv
3) Sual:Marketinq elmi ilk dәfә bu ölkәdә meydana gәlmişdir:
A) ABŞda
B) İtaliyada
C) Yaponiyada
D) İngiltәrәdә
E) Cәnubi Koreyada
4) Sual:Bu fikir daha geniş vә doğrudur:
A) marketinq kapitalizmin sәrbәst rәqabәti dövründә baş vermiş iqtisadi böhranların sәngidilmәsi vә nәticәlәrinin aradan qaldırılması mәqsәdilә
istifadә edilәn xüsusi tәdbirlәr sistemidir
B) marketinq xüsusi tәdbirlәr sistemidir
C) marketinq iqtisadi böhranların sәngidilmәsi vә nәticәlәrinin aradan qaldırılması mәqsәdilә istifadә edilәn xüsusi tәdbirlәr sistemidir
D) marketinq kapitalizmin sәrbәst rәqabәti dövründә baş vermiş iqtisadi böhranların güclәndilmәsi vә rәqabәtin aradan qaldırılması mәqsәdilә

istifadә edilәn xüsusi tәdbirlәr sistemidir
E) marketinq sosializmin sәrbәst inkişafı dövründә baş vermiş iqtisadi böhranların sәngidilmәsi vә nәticәlәrinin aradan qaldırılması mәqsәdilә
istifadә edilәn xüsusi tәdbirlәr sistemidir
5) Sual:Amerika Marketinq Assosiasiyası 1985ci ildә marketinqә belә tәrif vermişdir:
A) Marketinq ayrıayrı şәxslәrin vә tәşkilatların mәqsәdini müәyyәn edәn, ideyaların, mәhsulların vә xidmәtlәrin niyyәtinin, qiymәtinin hәrәkәtinin
vә realizasiyasının planlaşdırılması vә hәyata keçirilmәsi prosesidir”
B) “Marketinq kәskinlәşmәkdә olan bazar rәqabәti şәraitindә müәssisәlәrin (firmaların, şirkәtlәrin vә s) mәhsulları vә özlәrinin
rәqabәtqabiliyyәtliliyinin artırılması vә tәmin edilmәsinә yönәldilmiş tәdbirlәr kompleksidir”
C) “Marketinq ayrıayrı tәşkilatların mәqsәdini müәyyәn edәn, ideyaların, mәhsulların vә xidmәtlәrin niyyәtinin, qiymәtinin hәrәkәtinin vә
realizasiyasının planlaşdırılması vә hәyata keçirilmәsi prosesidir”
D) “Marketinq ayrıayrı şәxslәrin mәqsәdini müәyyәn edәn, ideyaların, mәhsulların vә xidmәtlәrin niyyәtinin, qiymәtinin hәrәkәtinin vә
realizasiyasının planlaşdırılması vә hәyata keçirilmәsi prosesidir”
E) “Marketinq ayrıayrı biznes sahәlәrinin mәqsәdini müәyyәn edәn, ideyaların, mәhsulların vә xidmәtlәrin niyyәtinin, qiymәtinin hәrәkәtinin vә
realizasiyasının planlaşdırılması vә hәyata keçirilmәsi prosesidir”
6) Sual:Bizneslә әlaqәdar marketinq ardıcıl olaraq öz inkişafında bu mәrhәlәlәri konsepsiyaları keçmişdir:
A) istehsalın tәkmillәşdirilmәsi; mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi; kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi; istehlakçının marketinqi; sosialetik
marketinq
B) istehsalın tәkmillәşdirilmәsi; kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi; istehlakçının marketinqi; sosialetik marketinq; istehsalın
tәkmillәşdirilmәsi; mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi
C) kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi; istehlakçının marketinqi; sosialetik marketinq;mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi; kommersiya
amillәrinin intensivlәşdirilmәsi; istehlakçının marketinqi; sosialetik marketinq
D) mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi; kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi; istehlakçının marketinqi; sosialetik marketinq
E) istehsalın tәkmillәşdirilmәsi; mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi; kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi; sosialetik marketinq
7) Sual:Marketinqin belә bir prinsipi yoxdur:
A) Bütün marketinq imkanlarından istifadә edәrәk ftmanın sponsorluğunun genişlәndirilmәsi
B) Bazarın tәdqiq edilmәsi vә ona fәal tәsir göstәrilmәsi
C) İnsan amilinin güclәndirilmәsi
D) Fәaliyyәtin istehlakçılara yönәldilmәsi
E) Müәssisәnin fәaliyyәtinin perspektiv mәqsәdlәrә yönәldilmәsi

8) Sual:Marketinqin başlıca mәqsәdi bunlardan ibarәtdir:
A) tәlәb, tәklif vә qiymәtlәri müәyyәn hәddә saxlayaraq, mәnfәәti artırmaqdan
B) tәlәb, tәklif vә qiymәtlәri müәyyәn hәddә saxlayaraq, mәnfәәti tәzimlәmәkdәn
C) tәlәb, tәklif vә qiymәtlәri müәyyәn hәddә saxlayaraq, gәlirlәri artırmaqdan
D) tәlәb, tәklif vә qiymәtlәri müәyyәn hәddә saxlayaraq rәqabәti artırmaqdan
E) tәlәb, tәklif vә qiymәtlәri maksimal hәddә saxlayaraq mәnfәәti artırmaqdan
9) Sual:Marketinqin funksiyaları bunlardır:
A) marketinq tәdqiqatlarının aparılması; mәhsul çeşidinin planlaşdırılması; mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışı; reklam vә satışın hәvәslәndirilmәsi;
qiymәtqoyma; marketinqin idarә edilmәsi
B) istehsalın planlaşdırılması
C) tәsrrüfat – iqtisadi әlaqәlәrin yaradılması
D) işçilәrin seçilmәsi vә yerlәşdirilmәsi
E) nәqliyyat vasitәlәrinin seçilmәsi
10) Sual:Marketinqin belә funksiyası yoxdur:
A) gömrük problemlәrinin hәll edilmәsi
B) marketinq tәdqiqatlarının aparılması
C) mәhsul çeşidinin planlaşdırılması
D) mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışının tәşkili
E) reklam vә satışın hәvәslәndirilmәsi
11) Sual:Marketinqin belә funksiyası yoxdur:
A) ictimayyәtlә әlaqәlәrin idarә edilmәsi
B) qiymәtqoyma
C) mәhsul çeşidinin planlaşdırılması
D) mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışının tәşkili
E) reklam vә satışın hәvәslәndirilmәsi
12) Sual:Marketinqin belә funksiyası yoxdur:

A) maliyyә resurslarının idarә edilmәsi
B) marketinqin idarә edilmәsi
C) mәhsul çeşidinin planlaşdırılması
D) mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışının tәşkili
E) reklam vә satışın hәvәslәndirilmәsi
13) Sual:Bazar münasibәtlәrinin inkişaf tarixinin eraları hansılardır?
A) Kütlәvi istehsal, keyfiyyәt vә marketinq eraları
B) İstehsalistehlak, istehsalsatış, istehsalmarketinq
C) Marketinq erası, satış erası, istehsal erası
D) İnteraktiv, virtual era
E) Kütlәvi biznes era, ilkin era, marketinqsatış erası
14) Sual:İstehsalın tәkmillәşdirlmәsi konsepsiyası nәdir?
A) Firma rәhbәrliyinin öz sәylәrini istehsalın tәkmillәşdirilmәsindә vә bölgü sisteminin sәmәrәliliyinin artırılmasında cәmlәşdirilmәsidir
B) Tәşkilatın öz qüvvәsini әmtәәnin texniki iqtisadi xüsusiyyәtlәrinin daim tәkmillәşdirilmәsi üzәrindә cәmlәşdirilmәsidir
C) Mәqsәdli bazarın ehtiyac vә tәlәbatlarının müәyyәnlәşdirilmәsi vә arzu olunan qәnaәtbәxşliyin rәqiblәrinkindәn daha sәmәrәli vә mәhsuldar
üsullarla tәmin olunmasıdır
D) Tәşkilatın satış vә hәvәslәndirmә sahәsindә öz sәylәrini әhәmiyyәtli dәrәcәdә artırılmasıdır
E) Tәlәbatın idarә olunmasıdır
15) Sual:Beynәlxalq marketinqin fәrqli xüsusiyyәtinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
A) Fәaliyyәt sferası xüsusiyyәti
B) Әsas funksional mәsәlәlәrin hәlli mexanizmi xüsusiyyәti
C) Sahibkarlıq fәaliyyәtinin subyekti statusuna aid xüsusiyyәti
D) Bazarı әhatәetmә genişliyinin xüsusiyyәti
E) Hәyat stili xüsusiyyәti
16) Sual:Amerikan iqtisadçı alimi Stenli Palivodaya görә beynәlxalq marketinq:
A) “Son istehlakçı kimi alqı vә satqı proseslәrinә cәlb edilәn firmalar arasında yaranan qarşılıqlı münasibәtlәr şәbәkәsidir”
B) “Daxili marketinq özünә ölkәsi daxilindә fәaliyyәti cәlb edir, beynәlxalq marketinq isә xaricdә fәaliyyәt növlәrini özündә birlәşdirir”

C) “… ölkәlәrarası әmtәә vә xidmәtlәr marketinqidir”
D) “… sadәcә olaraq milli sәrhәdlәrdәn keçәn marketinqdir”
E) “… ölkәlәrarası müştәrәk marketinq fәaliyyәtidir”
17) Sual:Daxili vә xarici marketinq mәntiq baxımından:
A) biribirindәn elәdә çox fәrqlәnmir
B) biribirindәn çox fәrqlәnir
C) biribirindәn heç fәrqlәnmir
D) eynidir
E) biribirindәn elmi vә nәzәri bazalarına görә çox fәrqlәnir
18) Sual:Beynәlxalq marketinq nәyi öyrәnir?
A) Kompaniyaların xarici bazarlarda marketinq fәaliyyәtini
B) Büdcәlәşdirmәni
C) Beynәlxalq әmәk bölgüsünün inkişafını
D) Dünya tәsәrrüfatında vahid bazar mәkanının ortaya çıxmasını
E) İstehsalın vә kapitalın qloballaşmasını
19) Sual:Beynәlxalq marketinq konsepsiyaları hansılardır?
A) Multimilli, qlobal
B) Multimilli vә geosentrik
C) Standart, uyğunlaşmış
D) Uyğunlaşmış vә multimilli
E) Standart vә qeyristandart
20) Sual:Beynәlxalq marketinq nәdir?
A) Müәssisәnin beynәlxalq fәaliyyәtinin bazar idarәetmә konsepsiyasıdır
B) Büdcәlәşdirmәdir
C) Beynәlxalq әmәk bölgüsünün inkişafıdır
D) Dünya tәsәrrüfatında vahid bazar mәkanının ortaya çıxmasıdır
E) İstehsalın vә kapitalın qloballaşmasıdır

21) Sual:Beynәlxalq marketinq daha çox hansı proseslәr zamanı tәzahür edir?
A) Reklam büdcәsini hazırlayanda
B) TMKların fәaliyyәti zamanı
C) Marketinqin planlaşdırılması zamanı
D) Daxili bazardakı fәaliyyәt zamanı
E) Daxili bazardakı rәqiblәrlә mübarizә zamanı
22) Sual:Beynәlxalq marketinq nәdir?
A) Müәssisәnin xarici bazarlarda istehlakçı tәlәbatını ödәmәyә istiqamәtlәnmiş bazar fәaliyyәti
B) Müәssisәnin daxili bazarlarda istehlakçı tәlәbatını ödәmәyә istiqamәtlәnmiş bazar fәaliyyәti
C) Beynәlxalq әmәk bölgüsünün inkişafıdır
D) Dünya tәsәrrüfatında vahid bazar mәkanının ortaya çıxmasıdır
E) İstehsalın vә kapitalın qloballaşmasıdır
23) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin subyektlәridir?
A) QHTlәr
B) Daxili bazar iştirakçıları
C) Beynәlxalq bizneslә mәşğul olan firmalar
D) Firmanın marketinq tәdqiqatları şöbәsi
E) Ancaq Sәhmdar Cәmiyyәtlәr
24) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin subyektlәridir?
A) QHTlәr.
B) Daxili bazar iştirakçıları
C) Trans Milli Korporasiyalar
D) Ancaq Mәhdud Mәsuliyyәtli Cәmiyyәtlәr
E) Ancaq Sәhmdar Cәmiyyәtlәr
25) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin subyektlәridir?
A) QHTlәr

B) Daxili bazar iştirakçıları
C) Xarici fәaliyyәtin tәsirinә mәruz qalan firmalar
D) Ancaq Mәhdud Mәsuliyyәtli Cәmiyyәtlәr
E) Ancaq Sәhmdar Cәmiyyәtlәr
26) Sual:Beynәlxalq marketinqlә daxili marketinq arasında әlaqәnin xarakteri hansı cavabda daha dolğun әks etdirilib?
A) Ancaq yerlәşdirmә vә irәlilәtmә zamanı hәr hansı әlaqә mövcuddur
B) Ancaq reklam vә mәhsulun hazırlanması zamanı hәr hansı әlaqә mövcuddur
C) Heç bir әlaqә yoxdur
D) Beynәlxalq marketinq daxili marketinqin bir hissәsidir
E) Daxili marketinq beynәlxalq marketinqin bir hissәsidir
27) Sual:Beynәlxalq marketinq nәdir?
A) Marketinq menecmentin yaradıcı funksiyası olmaqla mәqsәdi bilavasitә istehlakçıların ehtiyac vә tәlәbatlarının qiymәtlәndirilmәsi yolu ilә
ticarәtin inkişafı vә mәşğulluğun artırılması, bu ehtiyac vә tәlәbatların ödәnilmәsi üçün elmi tәdqiqat, layihә konstruktor işlәrinin hәyata
keçirilmәsidir
B) Marketinq bizim hazırlaya bilәcәyimiz şeylәrin satılması deyil, sata bilәcәklәrimizin yaradılmasıdır
C) Marketinq ehtiyacların vә tәlәbatların mübadilә vasitәsi ilә ödәnilmәsinә yönәldilmiş insan fәaliyyәti növüdür
D) Әgәr bazar alıcı ilә satıcının görüşdüyü yerdirsә, marketinq onların görüşmәsinә kömәklik etmәk üçün hәyata keçirilәn fәaliyyәtdir
E) Xarici ölkә bazarlarında mövcud vә potensial alıcıların artan tәlәbatlarını ödәyә bilәcәk әmtәә vә xidmәtlәrin mәnfәәtlә satışı mәqsәdilә hәmin
bazarlara çıxarılması vә istehlakçılara çatdırılması üzrә hәyata keçirilәn fәaliyyәtdir
28) Sual:Kütlәvi marketinq nәdir?
A) Eyni bir әmtәәnin bütün alıcılar üçün kütlәvi istehsalı, yayılması vә stimullaşdırılmasıdır
B) Bazarın bir neçә seqmentdә çıxış edib, onların hәr biri üçün ayrıca tәklifin hazırlanmasıdır
C) Bazarın seqmentlәrinin sәrhәdlәşdirilmәsi, bu seqmentlәrdәn birinin vә ya neçәsinin seçilmәsi vә onların hәr biri üçün әmtәәlәr vә marketinq
komplekslәrinin işlәnib hazırlanmasıdır
D) Әmtәәnin, reklamın, bölgü kanallarının vә marketinq kompleksinin digәr elementlәrinin xarici bazara çıxarkәn standartlaşdırılmasıdır
E) Marketinq kompleksi elementlәrinin hәr bir mәqsәdli bazarın xüsusiyyәtlәrinә uyğunlaşdırılmasıdır
29) Sual:Standartlaşdırılmış marketinq kompleksi nәdir?

A) Eyni bir әmtәәnin bütün alıcılar üçün kütlәvi istehsalı, yayılması vә stimullaşdırılmasıdır
B) Bazarın bir neçә seqmentdә çıxış edib, onların hәr biri üçün ayrıca tәklifin hazırlanmasıdır
C) Bazarın seqmentlәrinin sәrhәdlәşdirilmәsi, bu seqmentlәrdәn birinin vә ya neçәsinin seçilmәsi vә onların hәr biri üçün әmtәәlәr vә marketinq
komplekslәrinin işlәnib hazırlanmasıdır
D) xarici bazara çıxarkәn standartlaşdırılmasıdır
E) Marketinq kompleksi elementlәrinin hәr bir mәqsәdli bazarın xüsusiyyәtlәrinә uyğunlaşdırılmasıdır
30) Sual:Transmilli şirkәt nәdir?
A) beynәlxalq marketinqin vә beynәlmilәllәşmәnin instutsional formasıdır
B) ixracla mәşğul olan firmalardır
C) idxalla mәşğul olan firmalardır
D) daxili bazarda filialları daha çox olmalıdır
E) kompaniyanın aktivlәri bir milyondan çox olmalıdır
31) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin xüsusiyyәtlәrinә aiddir?
A) beynәlxalq marketinqdә rәqabәt srategiyası kimi sahә modelindәn istifadә olunmalıdır
B) beynәlxalq marketinqdә rәqabәt srategiyası kimi resurslara әsaslanmış modeldәn istifadә olunmalıdır
C) beynәlxalq marketinq fәrdilәşdirilmiş marketinqi inkar edir
D) beynәlxalq marketinqin subyektlәri beynәlxalq bazarlarda fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrdir
E) beynәlxalq marketinqin әsas xüsusiyyәti diversifikasiyadır
32) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin xüsusiyyәtlәrinә aiddir?
A) beynәlxalq marketinqdә rәqabәt srategiyası kimi sahә modelindәn istifadә olunmalıdır
B) beynәlxalq marketinqdә rәqabәt srategiyası kimi resurslara әsaslanmış modeldәn istifadә olunmalıdır
C) beynәlxalq marketinq fәrdilәşdirilmiş marketinqi inkar edir
D) xarici bazarların marketinq mühitinin öyrәnilmәsi zәruridir
E) beynәlxalq marketinqin әsas xüsusiyyәti diversifikasiyadır
33) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin xüsusiyyәtlәrinә aiddir?
A) beynәlxalq marketinqdә rәqabәt srategiyası kimi sahә modelindәn istifadә olunmalıdır
B) beynәlxalq marketinqdә rәqabәt srategiyası kimi resurslara әsaslanmış modeldәn istifadә olunmalıdır

C) beynәlxalq marketinq fәrdilәşdirilmiş marketinqi inkar edir
D) çarpaz mәdәni tәhlil ön plana çıxır
E) beynәlxalq marketinqin әsas xüsusiyyәti diversifikasiyadır
34) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin xüsusiyyәtlәrinә aiddir?
A) beynәlxalq marketinqdә rәqabәt srategiyası kimi sahә modelindәn istifadә olunmalıdır
B) beynәlxalq marketinqdә rәqabәt srategiyası kimi resurslara әsaslanmış modeldәn istifadә olunmalıdır
C) beynәlxalq marketinq fәrdilәşdirilmiş marketinqi inkar edir
D) marketin proqramlarının fәrqlәndirilmәsi vә adaptasiyası xüsusi aktuallaşır.
E) beynәlxalq marketinqin әsas xüsusiyyәti diversifikasiyadır
35) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin növlәrinә aid deyil?
A) ixrac marketinqi
B) beynәlxalq elmitexniki әmәkdaşlıq marketinqi
C) daxili marketinq
D) beynәlxalq investisiya marketinqi
E) idxal marketinqi
36) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazara çıxmanın müsbәt tәrәfinә aid deyil?
A) daha yüksәk gәlirlilik
B) әmtәәnin hәyat tsiklinin uzadılması
C) coğrafi diversifikasiya nәticәsindә risk sәviyyәsinin azaldılması.
D) xarici bazara girmәni mәhdudlaşdıran mәhdudiyyәtlәr
E) daxili tәlәbin azlığı probleminin hәlli vә tәrәddüdlәrin yumşaldılması
37) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazara çıxmanın müsbәt tәrәfinә aid deyil?
A) daha yüksәk gәlirlilik
B) әmtәәnin hәyat tsiklinin uzadılması
C) coğrafi diversifikasiya nәticәsindә risk sәviyyәsinin azaldılması
D) xarici bazarlara girmә ilә әlaqәdar yüksәk risk sәviyyәsi
E) daxili tәlәbin azlığı probleminin hәlli vә tәrәddüdlәrin yumşaldılması

38) Sual:Beynәlxalq marketinqin obyekti nәdir?
A) Xarici bazarların inkişafı
B) Xarici bazarlarda fәaliyyәt göstәrәn kompaniyalar
C) Beynәlxalq әmәk bölgüsünün inkişafı
D) Dünya tәsәrrüfatında vahid bazar mәkanının ortaya çıxması
E) İstehsalın vә kapitalın qloballaşması
39) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqinsubyektinә daxil deyil?
A) Beynәlxalq fәaliyyәti hәyata keçirәn firmalar
B) tәbii inhisarlar
C) Transmilli şirkәtlәr
D) Xarici bazarda fәaliyyәt göstәrәn tәşkilata daxil olan firma kimi
E) Xarici fәaliyyәtin tәsirinә vә nәzarәtinә mәruz qalan firmalar
40) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqinsubyektinә daxil deyil?
A) Beynәlxalq fәaliyyәti hәyata keçirәn firmalar
B) Fәaliyyәti birbaşa milli bazarlarla bağlı firmalar
C) Transmilli şirkәtlәr
D) Xarici bazarda fәaliyyәt göstәrәn tәşkilata daxil olan firma kimi
E) Xarici fәaliyyәtin tәsirinә vә nәzarәtinә mәruz qalan firmalar
41) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqinsubyektinә daxil deyil?
A) Beynәlxalq fәaliyyәti hәyata keçirәn firmalar
B) Dövlәtin tәnzimlәyici strukturları
C) Transmilli şirkәtlәr
D) Xarici bazarda fәaliyyәt göstәrәn tәşkilata daxil olan firma kimi
E) Xarici fәaliyyәtin tәsirinә vә nәzarәtinә mәruz qalan firmalar
42) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqinsubyektinә daxil deyil?
A) Beynәlxalq fәaliyyәti hәyata keçirәn firmalar

B) QHTlәr
C) Transmilli şirkәtlәr
D) Xarici bazarda fәaliyyәt göstәrәn tәşkilata daxil olan firma kimi
E) Xarici fәaliyyәtin tәsirinә vә nәzarәtinә mәruz qalan firmalar
43) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqinmahiyyәtini tam ifadә etmir?
A) Firmanın beynәlxalq fәaliyyәtinin idarә edilmәsinin bazar konsepsiyasıdır
B) Müxtәlif ölkәlәrin son istehlakçılarının tәlәbatına istiqamәtlәnmә
C) Firmanın biznesinin genişlәndirilmәsi vә optimallaşdırılmasınını beynәlxalq strategiyasının mәqsәdlәrinә uyğun olaraq beynәlxalq bazarların
formalaşdırılması
D) Firmanın marketinq strategiyasının hazırlanması ilә әlaqәdar fәaliyyәt
E) Müәssisәnin kapital, mәhsul vә xidmәtin müxtәlif dövlәt sәrhәdlәrini keçmәsi ilә әlaqәdar marketinq fәaliyyәti
44) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqinmahiyyәtini tam ifadә etmir?
A) Firmanın beynәlxalq fәaliyyәtinin idarә edilmәsinin bazar konsepsiyasıdır
B) Müxtәlif ölkәlәrin son istehlakçılarının tәlәbatına istiqamәtlәnmә
C) Firmanın biznesinin genişlәndirilmәsi vә optimallaşdırılmasınını beynәlxalq strategiyasının mәqsәdlәrinә uyğun olaraq beynәlxalq bazarların
formalaşdırılması
D) Firmanın rәqabәt strategiyasının hazırlanması ilә әlaqәdar fәaliyyәt
E) Müәssisәnin kapital, mәhsul vә xidmәtin müxtәlif dövlәt sәrhәdlәrini keçmәsi ilә әlaqәdar marketinq fәaliyyәti
45) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqinmahiyyәtini tam ifadә etmir?
A) Firmanın beynәlxalq fәaliyyәtinin idarә edilmәsinin bazar konsepsiyasıdır
B) Müxtәlif ölkәlәrin son istehlakçılarının tәlәbatına istiqamәtlәnmә
C) Firmanın biznesinin genişlәndirilmәsi vә optimallaşdırılmasınını beynәlxalq strategiyasının mәqsәdlәrinә uyğun olaraq beynәlxalq bazarların
formalaşdırılması
D) Firmanın milli bazarın regionları ilә әlaqәdar fәaliyyәt
E) Müәssisәnin kapital, mәhsul vә xidmәtin müxtәlif dövlәt sәrhәdlәrini keçmәsi ilә әlaqәdar marketinq fәaliyyәti
46) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqinmahiyyәtini tam ifadә etmir?
A) Firmanın beynәlxalq fәaliyyәtinin idarә edilmәsinin bazar konsepsiyasıdır

B) Müxtәlif ölkәlәrin son istehlakçılarının tәlәbatına istiqamәtlәnmә
C) Firmanın biznesinin genişlәndirilmәsi vә optimallaşdırılmasınını beynәlxalq strategiyasının mәqsәdlәrinә uyğun olaraq beynәlxalq bazarların
formalaşdırılması
D) Firmanın marketinq kommunikasiyasının qurulması
E) Müәssisәnin kapital, mәhsul vә xidmәtin müxtәlif dövlәt sәrhәdlәrini keçmәsi ilә әlaqәdar marketinq fәaliyyәti
47) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin mahiyyәtini ifadә edir?
A) Firmanın milli bazarın regionları ilә әlaqәdar fәaliyyәt
B) Firmanın rәqabәt strategiyasının hazırlanması ilә әlaqәdar fәaliyyәt
C) Firmanın marketinq strategiyasının hazırlanması ilә әlaqәdar fәaliyyәt
D) Firmanın marketinq kommunikasiyasının qurulması
E) Müәssisәnin kapital, mәhsul vә xidmәtin müxtәlif dövlәt sәrhәdlәrini keçmәsi ilә әlaqәdar marketinq fәaliyyәti
48) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin mahiyyәtini ifadә edir?
A) Firmanın milli bazarın regionları ilә әlaqәdar fәaliyyәt
B) Firmanın rәqabәt strategiyasının hazırlanması ilә әlaqәdar fәaliyyәt
C) Firmanın marketinq strategiyasının hazırlanması ilә әlaqәdar fәaliyyәt
D) Firmanın marketinq kommunikasiyasının qurulması
E) Firmanın biznesinin genişlәndirilmәsi vә optimallaşdırılmasınını beynәlxalq strategiyasının mәqsәdlәrinә uyğun olaraq beynәlxalq bazarların
formalaşdırılması
49) Sual:Marketinqin belә bir prinsipi yoxdur:
A) Bazarda mәhsul tәdarükatının sәmәrәli hәddә çatdırılması
B) Bazarın tәdqiq edilmәsi vә ona fәal tәsir göstәrilmәsi
C) İnsan amilinin güclәndirilmәsi
D) Fәaliyyәtin istehlakçılara yönәldilmәsi
E) Müәssisәnin fәaliyyәtinin perspektiv mәqsәdlәrә yönәldilmәsi
50) Sual:Aşağıdakılardan hansı biznesin genişlәndirilmәsini nәzәrdә tutan qlobal strategiya deyil?
A) fәaliyyәtin diversifikasiyası
B) fәaliyyәtin coğrafi genişlәnmәsi

C) bazarın seqmentlәşdirilmәsi
D) bazara dәrindәn giriş strategiyası
E) cavabların hamısı doğrudur
51) Sual:Aşağıdakılardan hansı daha çox milli marketinqә deyil, beynәlxalq marketinqә xas xüsusiyyәtdir?
A) mәqsәd seqmentinin tәlәbatının öyrәnilmәsi
B) mәqsәd seqmentinin tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәlmә
C) istehlakçıların cәlbi vә onun saxlanılması
D) mәqsәd seqmentinin tәlәbatının ödәnilmәsi ilә mәnfәәtin maksimallaşdırılması
E) çarpaz mәdәni tәhlillәrin ön plana çıxması
52) Sual:Aşağıdakılardan hansı daha çox milli marketinqә deyil, beynәlxalq marketinqә xas xüsusiyyәtdir?
A) mәqsәd seqmentinin tәlәbatının öyrәnilmәsi
B) mәqsәd seqmentinin tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәlmә
C) istehlakçıların cәlbi vә onun saxlanılması
D) mәqsәd seqmentinin tәlәbatının ödәnilmәsi ilә mәnfәәtin maksimallaşdırılması
E) tәkcә milli deyil, müxtәlif ölkәlәrin bazarlarının öyrәnilmә zәruriyyәtinin meydana gәlmәsi
53) Sual:Aşağıdakılardan hansı daha çox milli marketinqә deyil, beynәlxalq marketinqә xas xüsusiyyәtdir?
A) mәqsәd seqmentinin tәlәbatının öyrәnilmәsi
B) mәqsәd seqmentinin tәlәbatının ödәnilmәsinә yönәlmә
C) istehlakçıların cәlbi vә onun saxlanılması
D) mәqsәd seqmentinin tәlәbatının ödәnilmәsi ilә mәnfәәtin maksimallaşdırılması
E) müxtәlif ölkә bazarlarında fәaliyyәt göstәrmәsi
54) Sual:Aşağıdakılardan hansı biznesin genişlәndirilmәsini nәzәrdә tutan fәaliyyәtin diversifikasiyası strategiyasının mahiyyәtini izah edir?
A) bir biri ilә әlaqәdar olmayan sahibkarlıq fәaliyyәtlәri ilә mәşğul olmaq
B) yeni coğrafi bazarlara genişlәnmә
C) oxşar tәlәbat qruplarını müәyyәnlәşdirәrәk onları daha yaxşı ödәyәcәk tәkliflәr hazırlamaq
D) alıcıların tәlәbatlarını daha yaxşı ödәyәn vә onların әlavә pul ödәnişinә razı olacağı tәkliflәr irәli sürmәk
E) cavabların hamısı doğrudur

55) Sual:Aşağıdakılardan hansı biznesin genişlәndirilmәsini nәzәrdә tutan bazarın seqmentlәşdirilmәsi strategiyasının mahiyyәtini izah edir?
A) bir biri ilә әlaqәdar olmayan sahibkarlıq fәaliyyәtlәri ilә mәşğul olmaq
B) yeni coğrafi bazarlara genişlәnmә
C) oxşar tәlәbat qruplarını müәyyәnlәşdirәrәk onları daha yaxşı ödәyәcәk tәkliflәr hazırlamaq
D) alıcıların tәlәbatlarını daha yaxşı ödәyәn vә onların әlavә pul ödәnişinә razı olacağı tәkliflәr irәli sürmәk
E) cavabların hamısı doğrudur
56) Sual:Aşağıdakılardan hansı biznesin genişlәndirilmәsini nәzәrdә tutan coğrafi genişlәnmә strategiyasının mahiyyәtini izah edir?
A) bir biri ilә әlaqәdar olmayan sahibkarlıq fәaliyyәtlәri ilә mәşğul olmaq
B) yeni coğrafi bazarlara çıxma
C) oxşar tәlәbat qruplarını müәyyәnlәşdirәrәk onları daha yaxşı ödәyәcәk tәkliflәr hazırlamaq
D) alıcıların tәlәbatlarını daha yaxşı ödәyәn vә onların әlavә pul ödәnişinә razı olacağı tәkliflәr irәli sürmәk
E) cavabların hamısı doğrudur
57) Sual:Aşağıdakılardan hansı biznesin genişlәndirilmәsini nәzәrdә tutan qlobal strategiya deyil?
A) fәaliyyәtin diversifikasiyası
B) fәaliyyәtin coğrafi genişlәnmәsi
C) bazarın seqmentlәşdirilmәsi
D) differensiasiya strategiyası
E) cavabların hamısı doğrudur
58) Sual:Aşağıdakılardan hansı biznesin genişlәndirilmәsini nәzәrdә tutan qlobal strategiya deyil?
A) fәaliyyәtin diversifikasiyası
B) fәaliyyәtin coğrafi genişlәnmәsi
C) bazarın seqmentlәşdirilmәsi
D) xәrc strategiyası
E) cavabların hamısı doğrudur
59) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqinmahiyyәtini ifadә edir?
A) Firmanın milli bazarın regionları ilә әlaqәdar fәaliyyәt

B) Firmanın rәqabәt strategiyasının hazırlanması ilә әlaqәdar fәaliyyәt
C) Firmanın marketinq strategiyasının hazırlanması ilә әlaqәdar fәaliyyәt
D) Firmanın marketinq kommunikasiyasının qurulması
E) Firmanın beynәlxalq fәaliyyәtinin idarә edilmәsinin bazar konsepsiyasıdır
60) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqinmahiyyәtini ifadә edir?
A) Firmanın milli bazarın regionları ilә әlaqәdar fәaliyyәt
B) Firmanın rәqabәt strategiyasının hazırlanması ilә әlaqәdar fәaliyyәt
C) Firmanın marketinq strategiyasının hazırlanması ilә әlaqәdar fәaliyyәt
D) Firmanın marketinq kommunikasiyasının qurulması
E) Müxtәlif ölkәlәrin son istehlakçılarının tәlәbatına istiqamәtlәnmә
61) Sual:Xarici iqtisadi fәaliyyәtlә әlaqәdar marketinqin aşağıdakı mәrhәlәlәri seçilmәkdәdir:
A) әnәnәvi (daxili vә ya milli marketinq); ixrac marketinqi; beynәlxalq marketinq; çoxmilli marketinq; qlobal marketinq
B) ixrac marketinqi; beynәlxalq marketinq; çoxmilli marketinq; qlobal marketinq
C) әnәnәvi (daxili vә ya milli marketinq); beynәlxalq marketinq; çoxmilli marketinq; qlobal marketinq
D) әnәnәvi (daxili vә ya milli marketinq); ixrac marketinqi; beynәlxalq marketinq; çoxmilli marketinq
E) әnәnәvi (daxili vә ya milli marketinq); ixrac marketinqi; beynәlxalq marketinq; qlobal marketinq
62) Sual:Beynәlxalq marketinq әsasәn:
A) ölkә kәnarında әmtәә vә xidmәtlәrin satışına vә ya alınmasına yönәldilmiş mütәrәqqi marketinq tәdbirlәri kompleksidir
B) ölkә daxilindә әmtәә vә xidmәtlәrin satışına vә ya alınmasına yönәldilmiş mütәrәqqi marketinq tәdbirlәri kompleksidir
C) ölkә kәnarında әmtәә vә xidmәtlәrin yalnız satışına yönәldilmiş mütәrәqqi marketinq tәdbirlәri kompleksidir
D) ölkә kәnarında xidmәtlәrin göstәrilmәsinә yönәldilmiş mütәrәqqi marketinq tәdbirlәri kompleksidir
E) ölkә kәnarında istehsalın tәşkilinә yönәldilmiş mütәrәqqi marketinq tәdbirlәri kompleksidir
63) Sual:V.Prayd vә O.Ferrellin mәhsul istehsalı konsepsiyasının etapları hansılardır?
A) İstehsal, satış vә marketinq eraları
B) Kütlәvi istehsal, keyfiyyәt vә marketinq eraları
C) İstehsalistehlak, istehsalsatış, istehsalmarketinq
D) Kütlәvi biznes era, ilkin era, marketinqsatış erası

E) Marketinq erası, satış erası, istehsal erası
64) Sual:Beynәlxalq marketinq:
A) hәr bir milli iqtisadiyyatın siyasi  iqtisadi, mәdәni, hüquqi mühitini nәzәrә almalı, onların fәrqlәrinә varmalıdır
B) öz ölkәsindә milli iqtisadiyyatın siyasi  iqtisadi, mәdәni, hüquqi mühitini nәzәrә almalıdır
C) hәç bir milli iqtisadiyyatın siyasi iqtisadi, mәdәni, hüquqi mühitini nәzәrә almamalı, onların fәrqlәrinә varmamalıdır
D) hәr bir milli iqtisadiyyatın siyasi iqtisadi, mәdәni, hüquqi mühitini nәzәrә almalı, onların arasında fәrqlәrә varmamalıdır
E) hәr bir milli iqtisadiyyatın siyasi iqtisadi, mәdәni, hüquqi mühitini nәzәrә almalı, lakin özünә necә sәrf edirsә elә hәrәkәt edmәlidir
65) Sual: Beynәlxalq marketinq fәnninin metodu:
A) bütün elmlәrә şamil edilәn materialistik dialektika vә ya dialektik materializm metodudur
B) yalnız iqtisad elmlәrinә şamil edilәn materialistik dialektika vә ya dialektik materializm metodudur
C) bütün elmlәrә şamil edilәn matafizika metodudur
D) tәkcә dәqiq elmlәrә şamil edilәn materialistik dialektika vә ya dialektik materializm metodudur
E) başqa elmlәrә aidiyyatı olmayan materialistik dialektika vә ya dialektik materializm metodudur
66) Sual:Bu kursun başlıca vәzifәsi bunu açıb göstәrmәkdir:
A) sistemlәşdirilmiş formada marketinq elminin imkanlarından beynәlxalq münasibәtlәrdә istifadә edilmәsini
B) pәrakәndә formada marketinq elminin imkanlarından beynәlxalq münasibәtlәrdә istifadә edilmәsini
C) açıq formada iqtisad elminin imkanlarından beynәlxalq münasibәtlәrdә istifadә edilmәsini
D) gizli formada marketinq elminin imkanlarından beynәlxalq münasibәtlәrdә istifadә edilmәsini
E) sxetatik formada marketinq elminin imkanlarından beynәlxalq münasibәtlәrdә istifadә edilmәsini
67) Sual: Beynәlxalq marketinq kursunun predmeti әsasәn bunları öyrәtmәyә yönәldilib:
A) dünya iqtisadiyyatının qloballaşması vә inkişaf meyillәri, bazar münasibәtlәri qanunları vә qaydalarına uyğun, elәcәdә marketinq elminin
prinsiplәri, mәqsәdi, vәzifә, funksiyaları vә mәramlarına әsasәn beynәlxalq münasibәtlәrdә risklәrin kommersiya әsaslarında idarә edilmәsinә
B) istehsal problemlәrinin hәll edimәsinә
C) mәhsul satışı problemlәrinin hәll edimәsinә
D) vergi problemlәrinin hәll edimәsinә
E) gömrük problemlәrinin hәll edimәsinә

68) Sual: Beynәlxalq marketinq fәnni:
A) konkret iqtisad elmlәri sırasına daxildir
B) abstrakt iqtisad elmlәri sırasına daxildir
C) strateji iqtisad elmlәri sırasına daxildir
D) konkret fәlsәfә elmlәri sırasına daxildir
E) marketinq elmlәri sırasına daxildir
69) Sual:Beynәlxalq marketinqdәn:
A) bütün mülkiyyәt formalarında istifadә oluna bilәr
B) yalnız özәl mülkiyyәt formalarında istifadә oluna bilәr
C) yalnız koooperativ mülkiyyәt formalarında istifadә oluna bilәr
D) yalnız müştәrәk mülkiyyәt formalarında istifadә oluna bilәr
E) yalnız kapitalist mülkiyyәt formalarında istifadә oluna bilәr
70) Sual:Beynәlxalq marketinqin obyekti bunlar ola bilәr:
A) xarici dövlәtlәr, şirkәtlәr, firmalar,korporasiyalar, sindikatlar, konkret mәhsullar, xidmәtlәr, fәaliyyәt növlәri vә s.
B) öz ölkәmizdә fәliyyәt göstәrәn şirkәtlәr,firmalar,korporasiyalar, sindikatlar, konkret mәhsullar, xidmәtlәr, fәaliyyәt növlәri vә s.
C) öz ölkәmizdә vә sahәmizdә fәliyyәt göstәrәn şirkәtlәr, firmalar, korporasiyalar, sindikatlar, konkret mәhsullar, xidmәtlәr, fәaliyyәt növlәri vә s.
D) xarici dövlәtlәrdә әvvәllәr fәliyyәt göstәrәn şirkәtlәr, firmalar, korporasiyalar, sindikatlar, konkret mәhsullar, xidmәtlәr, fәaliyyәt növlәri vә s.
E) yalnız xarici dövlәtlәrin siyasi vә iqtisadi vәziyyәtlәri
71) Sual:Beynәlxalq marketinqin obyekti:
A) beynәlxalq iqtisadi, siyasi vә mәdәni әlaqәlәrin marketinq tәminatıdır
B) beynәlxalq iqtisadi, siyasi vә mәdәni әlaqәlәrin menecment tәminatıdır
C) beynәlxalq mәdәni әlaqәlәrin marketinq tәminatıdır
D) tәkcә beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәrin marketinq tәminatıdır
E) beynәlxalq siyasi әlaqәlәrin marketinq tәminatıdır
72) Sual:Beynәlxalq marketinq:
A) xaric şәraitindә müәssisәnin tәchizatı, elmi tәdqiqat işlәri, istehsalı vә maliyyәsini әhatә etmәklә bazar yönümlü idarә edilmәsidir
B) adi şәraitdә müәssisәnin tәchizatı, elmi tәdqiqat işlәri, istehsalı vә maliyyәsini әhatә etmәklә bazar yönümlü idarә edilmәsidir

C) yerli şәraitindә müәssisәnin tәchizatı, elmi tәdqiqat işlәri, istehsalı vә maliyyәsini әhatә etmәklә bazar yönümlü idarә edilmәsidir
D) rәqabәt şәraitindә müәssisәnin tәchizatı, elmi tәdqiqat işlәri, istehsalı vә maliyyәsini әhatә etmәklә bazar yönümlü idarә edilmәsidir
E) mili bazar şәraitindә müәssisәnin tәchizatı, elmi tәdqiqat işlәri, istehsalı vә maliyyәsini әhatә etmәklә bazar yönümlü idarә edilmәsidir
73) Sual:Daxili marketinqә nisbәtәn beynәlxalq marketinq:
A) daha mürәkkәbdir
B) daha sadәdir
C) daha münasibdir
D) daha asandır
E) daha ucuzdur
74) Sual:Aşağıdakılardan hansı biznesin genişlәndirilmәsini nәzәrdә tutan qlobal strategiya deyil?
A) fәaliyyәtin diversifikasiyası
B) fәaliyyәtin coğrafi genişlәnmәsi
C) bazarın seqmentlәşdirilmәsi
D) bazara giriş zamanı qaymağın yığılması
E) cavabların hamısı doğrudur
75) Sual:Müәyyәn iqtisadi vә rәqabәt mühitindә müәyyәn müddәt әrzindә hәr hansı coğrafi әrazidә müәyyәn istehlakçı qrupu tәrәfindәn
satınalmaların ümumi hәcmib
A) ilkin tәlәbdir
B) tәdiyә qabiliyyәtli tәlәbdir
C) genişlәnmәyәn tәlәbdir
D) cari tәlәbdir
E) genişlәnәn tәlәbdir
76) Sual:Genişlәnәn tәlәbin olduğu bazarlar:
A) potensial bazardır
B) genişlәnәn bazardır
C) genişlәnmәyәn bazardır
D) daralan bazardır

E) real bazardır
77) Sual:Genişlәnmәyәn tәlәbin olduğu bazarlar:
A) potensial bazardır
B) genişlәnәn bazardır
C) genişlәnmәyәn bazardır
D) daralan bazardır
E) real bazardır
78) Sual:Aşağıdakılardan hansı ölkә seçimini müәyyәnlәşdirәn әsas amillәrә daxil deyil:
A) Bazarın hәcmi
B) Iş görülmәsinin asanlığı vә biznes mәdәniyyәtinin uyğunluğu
C) Bürokratiyanın sәviyyәsi
D) Resursların mövcudluğu vә әlçatanlığı
E) milli etnik struktur
79) Sual:Aşağıdakılardan hansı ölkә seçimini müәyyәnlәşdirәn әsas amillәrә daxil deyil:
A) Bazarın hәcmi
B) Iş görülmәsinin asanlığı vә biznes mәdәniyyәtinin uyğunluğu
C) Bürokratiyanın sәviyyәsi
D) Resursların mövcudluğu vә әlçatanlığı
E) dövlәt quruluşu
80) Sual:Aşağıdakılardan hansı ölkә seçimini müәyyәnlәşdirәn әsas amillәrә daxil deyil:
A) Bazarın hәcmi
B) Iş görülmәsinin asanlığı vә biznes mәdәniyyәtinin uyğunluğu
C) Bürokratiyanın sәviyyәsi
D) Resursların mövcudluğu vә әlçatanlığı
E) Ölkә rәhbәrinin dini mәnsubiyyәti
81) Sual:Beynәlxalq bazarların . seçilmәsi zamanı hibrid axtarış strategiyası nәyi nәzәrdә tutur?

A) optimal bazarlar tapılana qәdәr bazarlar ardıcıl olaraq mәnimsәnilir
B) Optimal bazarlar tapılana qәdәr dünya bazarlarına eyni zamanda müraciәt olunur vә uyğun olmayan bazarlardan çıxılır
C) Bir neçә ölkәyә istiqamәtlәnmәklә onun bütün bazarlarına müraciәt olunur
D) Doğru cavab yoxdur
E) Asnoff modelindә nәzәrdә tutulanlar
82) Sual:Beynәlxalq bazarların seçilmәsi zamanı dispersial axtarış strategiyası nәyi nәzәrdә tutur?
A) optimal bazarlar tapılana qәdәr bazarlar ardıcıl olaraq mәnimsәnilir
B) Optimal bazarlar tapılana qәdәr dünya bazarlarına eyni zamanda müraciәt olunur vә uyğun olmayan bazarlardan çıxılır
C) Bir neçә ölkәyә istiqamәtlәnmәklә onun bütün bazarlarına müraciәt olunur
D) Doğru cavab yoxdur
E) Asnoff modelindә nәzәrdә tutulanlar
83) Sual: Beynәlxalq bazarların seçilmәsi zamanı tәmәrküzlәşmiş axtarış strategiyası nәyi nәzәrdә tutur?
A) optimal bazarlar tapılana qәdәr bazarlar ardıcıl olaraq mәnimsәnilir
B) Optimal bazarlar tapılana qәdәr bazarlara eyni zamanda müraciәt olunur vә uyğun olmayan bazarlardan çıxılır
C) Bir neçә ölkәyә istiqamәtlәnmәklә onun bütün bazarlarına müraciәt olunur
D) Doğru cavab yoxdur
E) Asnoff modelindә nәzәrdә tutulanlar
84) Sual:Beynәlxalq bazarların seçilmәsi zamanı ölkәnin cәlbediciliyi vә kompaniyaların rәqabәtqabiliyyәtliliyi ndәn istifadә nәyi nәzәrdә tutur?
A) Ölkәnin cәlbediciliyi vә kompaniyanın erәqabәtqabiliyyәtliliyi öyrәnilir vә buna görә ranqlaşdırılma aparılır
B) Siyasilәrin vә alimlәrin fikirlәri öyrәnilir
C) Ölkәlәrdә qarşılaşılacaq risk vә imkanlar öyrәnilir vә buna görә ranqlaşdırma aparılır
D) Qeyristabilliyin öyrәnilmәsi modellәri qurulur
E) Ekspert tәhlilinә müraciәt olunur
85) Sual:Beynәlxalq bazarların seçilmәsi zamanı imkanlarrisklәr matrisi ndәn istifadә nәyi nәzәrdә tutur?
A) Ölkәnin cәlbediciliyi vә kompaniyanın erәqabәtqabiliyyәtliliyi öyrәnilir vә buna görә ranqlaşdırılma aparılır
B) Siyasilәrin vә alimlәrin fikirlәri öyrәnilir
C) Ölkәlәrdә qarşılaşılacaq risk vә imkanlar öyrәnilir vә buna görә ranqlaşdırma aparılır

D) Qeyristabilliyin öyrәnilmәsi modellәri qurulur
E) Ekspert tәhlilinә müraciәt olunur
86) Sual:Marketinqin kömәkçi sistemlәri kompleksinә nәlәr daxildir?
A) Bazar imkanlarının tәhlili, mәqsәdli bazarların seçilmәsi, marketinq kompleksinin işlәnib hazırlanması, marketinqin kömәkçi sistemlәri
kompleksi
B) Marketinq tәdqiqatları, marketinq informasiya sistemlәri, marketinq mühiti, fәrdi istehlakçılar bazarı, müәssisәlәr bazarı
C) Tәlәbatın öyrәnilmәsi, bazarın seqmentlәşdirilmәsi, mәqsәdli seqmentlәrin seçilmәsi, bazarda әmtәәnin mövqeyinin müәyyәnlәşdirilmәsi
D) Әmtәәnin işlәnilmәsi, әmtәәyә qiymәt qoyulması, әmtәәlәrin yayılması metodları, satışın stimullaşdırılması
E) Strategiya, planlaşdırma, nәzarәt
87) Sual:Bazar imkanlarının tәhlilinә nәlәr daxildir?
A) Bazar imkanlarının tәhlili, mәqsәdli bazarların seçilmәsi, marketinq kompleksinin işlәnib hazırlanması, marketinqin kömәkçi sistemlәri
kompleksi
B) Marketinq tәdqiqatları, marketinq informasiya sistemlәri, marketinq mühiti, fәrdi istehlakçılar bazarı, müәssisәlәr bazarı
C) Tәlәbatın öyrәnilmәsi, bazarın seqmentlәşdirilmәsi, mәqsәdli seqmentlәrin seçilmәsi, bazarda әmtәәnin mövqeyinin müәyyәnlәşdirilmәsi
D) Әmtәәnin işlәnilmәsi, әmtәәyә qiymәt qoyulması, әmtәәlәrin yayılması metodları, satışın stimullaşdırılması
E) Strategiya, planlaşdırma, nәzarәt
88) Sual:Mәqsәdli bazarın seçilmәsinә nәlәr daxildir?
A) Bazar imkanlarının tәhlili, mәqsәdli bazarların seçilmәsi, marketinq kompleksinin işlәnib hazırlanması, marketinqin kömәkçi sistemlәri
kompleksi
B) Marketinq tәdqiqatları, marketinq informasiya sistemlәri, marketinq mühiti, fәrdi istehlakçılar bazarı, müәssisәlәr bazarı
C) Tәlәbatın öyrәnilmәsi, bazarın seqmentlәşdirilmәsi, mәqsәdli seqmentlәrin seçilmәsi, bazarda әmtәәnin mövqeyinin müәyyәnlәşdirilmәsi
D) Әmtәәnin işlәnilmәsi, әmtәәyә qiymәt qoyulması, әmtәәlәrin yayılması metodları, satışın stimullaşdırılması
E) Strategiya, planlaşdırma, nәzarәt
89) Sual:Firmanın bazarı tam әhatә etmәsi nәdir?
A) Firmanın bazarın yalnız bir seqmentinә xidmәt göstәrmәyi qәrara almasıdır
B) Firmanın bütün tip alıcılar üçün eyni növ әmtәә istehsal etmәsidir
C) Firmanın bir birilә çox zәif әlaqәdә olan, lakin hәr birinin firma üçün cәlbedici imkanlar açan bir neçә seqmentә xidmәt göstәrmәk qәrarına

gәlmәsidir
D) Firmanın konkret qrup istehlakçılar üçün bir әmtәәnin bütün növlәrindәn istehsal etmәk qәrarına gәlmәsidir
E) Firmanın bazarın bütün seqmentlәrinә xidmәt göstәrmәk qәrarına gәlmәsidir
90) Sual:Firmanın bir birilә bağlı olmayan bir neçә seqmentә xidmәt göstәrmәsi nәdir?
A) Firmanın bazarın yalnız bir seqmentinә xidmәt göstәrmәyi qәrara almasıdır
B) Firmanın bütün tip alıcılar üçün eyni növ әmtәә istehsal etmәsidir
C) Firmanın konkret qrup istehlakçılar üçün bir әmtәәnin bütün növlәrindәn istehsal etmәk qәrarına gәlmәsidir
D) Firmanın bir birilә çox zәif әlaqәdә olan, lakin hәr birinin firma üçün cәlbedici imkanlar açan bir neçә seqmentә xidmәt göstәrmәk qәrarına
gәlmәsidir
E) Firmanın bazarın bütün seqmentlәrinә xidmәt göstәrmәk qәrarına gәlmәsidir
91) Sual:Alıcı tәlәbatına yönәlmә nәdir?
A) Firmanın bazarın yalnız bir seqmentinә xidmәt göstәrmәyi qәrara almasıdır
B) Firmanın bütün tip alıcılar üçün eyni növ әmtәә istehsal etmәsidir
C) Firmanın konkret qrup istehlakçılar üçün bir әmtәәnin bütün növlәrindәn istehsal etmәk qәrarına gәlmәsidir
D) Firmanın bir birilә çox zәif әlaqәdә olan, lakin hәr birinin firma üçün cәlbedici imkanlar açan bir neçә seqmentә xidmәt göstәrmәk qәrarına
gәlmәsidir
E) Firmanın bazarın bütün seqmentlәrinә xidmәt göstәrmәk qәrarına gәlmәsidir
92) Sual:Firmanın istehlakçıları qrupuna yönәlmәsi nәdir?
A) Firmanın bazarın yalnız bir seqmentinә xidmәt göstәrmәyi qәrara almasıdır
B) Firmanın bütün tip alıcılar üçün eyni növ әmtәә istehsal etmәsidir
C) Firmanın konkret qrup istehlakçılar üçün bir әmtәәnin bütün növlәrindәn istehsal etmәk qәrarına gәlmәsidir
D) Firmanın bir birilә çox zәif әlaqәdә olan, lakin hәr birinin firma üçün cәlbedici imkanlar açan bir neçә seqmentә xidmәt göstәrmәk qәrarına
gәlmәsidir
E) Firmanın bazarın bütün seqmentlәrinә xidmәt göstәrmәk qәrarına gәlmәsidir
93) Sual:әmәliyyat bençmarkinqi nәdir?
A) Firmanın müxtәlif funksional sahәlәrdәki müvәffәqiyyәtinin rәqiblәrdәn üstünlüyü strategiyasıdır.
B) Şirkәtin strategiyasının rәqiblәrin davranış strategiyası vә sahәlәrdә müvәffәqiyyәtinin әsas amilinә uyğunluğunun tәmin olunması prosesidir.

C) Strateji bençmarkinq rәqiblәrin zәif cәhәtlәrini öyrәnmәkdir.
D) Müvәffәqiyyәtin müәyyәnlәşmәsi üçün diversifikasiya satış sistemi, texniki qulluq qaydalarının tәtbiqi strategiyasıdır.
E) Liderlәrin göstәricilәrinin seçilmiş sübutlarla qiymәtlәndirilmәsi strategiyasıdır.
94) Sual:Bençmarkinq nәdir?
A) Rәqiblәrin göstәricilәri üzrә strateji planlaşmanın alternativ metodudur.
B) Rәqabәtdә sahәvi analiz üsuludur.
C) Rәqabәtdә sahәlәr üzrә orta gәlir potensialının hesablanması üsuludur
D) Rәqabәtdә üstünlük strategiyasıdır.
E) Büdcә hesablanmasının rәqabәt bәrabәrliyi metodudur.
95) Sual:Bazarın mal strukturuna aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Xarici bazarın keyfiyyәti vә texniki sәviyyәsi
B) Logistika xüsusiyyәtlәri
C) Xidmәtin lazımi sәviyyәsi
D) Mala olan istehlakçı tәlәbi
E) Krossmәdәni amillәr
96) Sual:Seçilmiş bazarda dayanıqlı mövqe tutmaq üçün firma nәyi müәyyәn etmәlidir?
A) Seçilmiş bazarın әsas iştirakçılarının vә onların davranış xüsusiyyәti, mümkün müttәfiqlәr vә aşkar bәdxahlar
B) Bazarın seqmentlәşmәsini, әmtәәnin mövqeyinin möhkәmlәndirilmәsini
C) Bazar imkanlarının tәhlilini vә mәqsәdli bazar seqmentinin seçilmәsini
D) Beynәlxalq marketinq kompleksinin modifikasiyasını vә әmtәәnin bazarda mövqeyinin möhkәmlәndirilmәsini
E) Bazar imkanlarının tәhlili, marketinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsini
97) Sual:Bazarın yeganә seqmentindә cәmlәşmәk nәdir?
A) Firmanın bazarın yalnız bir seqmentinә xidmәt göstәrmәyi qәrara almasıdır
B) Firmanın bütün tip alıcılar üçün eyni növ әmtәә istehsal etmәsidir
C) Firmanın konkret qrup istehlakçılar üçün bir әmtәәnin bütün növlәrindәn istehsal etmәk qәrarına gәlmәsidir
D) Firmanın bir birilә çox zәif әlaqәdә olan, lakin hәr birinin firma üçün cәlbedici imkanlar açan bir neçә seqmentә xidmәt göstәrmәk qәrarına
gәlmәsidir

E) Firmanın bazarın bütün seqmentlәrinә xidmәt göstәrmәk qәrarına gәlmәsidir
98) Sual:Kross mәdәni tәhlil hansı üsullarla aparılır?
A) Kabinetdaxili, kabinetdәn kәnar.
B) Müşahidә, sorğu, ekspert qiymәtlәndirmә.
C) Modellәşmә, hesabat materiallarına әsasәn tәhliletmә.
D) Tәcrübә, müşahidә, seçki planı üzrә.
E) Kabinetdaxili, ekspert qiymәtlәndirmә.
99) Sual: Monoxrom mәdәniyyәtin nümayәndәlәrinin şüarı hansıdır?
A) “Vaxt puldur”.
B) “Vaxt nisbidir”.
C) “Vaxt ikinci dәrәcәlidir”.
D) “Pul әlçirkidir”.
E) “Pul hәyatdır”.
100) Sual:İşgüzar mәdәniyyәtin vaxta münasibәtә görә tәsnifatı hansıdır?
A) Monoxrom vә polixrom işgüzar mәdәniyyәti.
B) İndividual, kollektiv mәdәniyyәti.
C) Әsas mәdәniyyәtlәr, submәdәniyyәtlәri.
D) 2ci dәrәcәli mәdәniyyәtlәr, submәdәniyyәtlәr.
E) Cәmiyyәtә, bәşәriyyәtә, insanlara, insanın özünә olan münasibәtә görә.
101) Sual:Gert Xofstedә görә işgüzar mәdәniyyәtin parametrlәri hansılardır?
A) İndividuallıq vә kollektivçiliyin әlaqәli, hakimiyyәt distansiyası, kişilik vә qadınlıq münasibәtlәri, qeyrimüәyyәnlikdәn qaçmağa çalışmaq
B) Xarici dilә münasibәt, punktuallıq, dövlәt distansiyası, proteksionizm
C) Fәrdi xarakteristika, sosiuma aid olan adәtlәr, mәdәni әnәnә
D) Yeni adәtlәrdәn vәcdә gәlmәk, tәәssüb, müdaxilә, depressiya
E) İndividuallıq, işgüzar mәdәniyyәt, kross mәdәniyyәt sinergiya
102) Sual:İşgüzar mәdәniyyәtin nümunәvi tәsnifatını kim vermişdir?

A) G. Xofsted, T. Trompenaars, E. Xoll.
B) R.Best, K.Koni,R.Blekvel.
C) C.Engel, D.Kollat,M.Moven.
D) R.Blekvel, M.Moven.
E) A.Amplen, E.Blonhus.
103) Sual:Submәdәniyyәt nәdir?
A) Ümumi dәyәrlәr sistemi olan әhali qrupuna aiddir
B) İnsan davranışını, tәlәbatını müәyyәn edәn ilk sәbәb vә әsas faktorlardır
C) İndividuallıq vә kollektivçiliyin әlaqәli, hakimiyyәt distansiyası, kişilik vә qadınlıq münasibәtlәri, qeyrimüәyyәnlikdәn qaçmağa çalışmaq
D) İşgüzar mәdәniyyәtin nümunәvi tәsnifatıdır
E) İnsanın davranışını müәyyәn mәkanda müәyyәn edәn normalardır
104) Sual: Mәdәniyyәt nәdir?
A) İnsan davranışını, tәlәbatını müәyyәn edәn ilk sәbәb vә әsas faktorlardır
B) Ümumi dәyәrlәr sistemi olan әhali qrupuna aiddir
C) İndividuallıq vә kollektivçiliyin әlaqәli, hakimiyyәt distansiyası, kişilik vә qadınlıq münasibәtlәri, qeyrimüәyyәnlikdәn qaçmağa çalışmaq
D) İşgüzar mәdәniyyәtin nümunәvi tәsnifatıdır
E) İnsanın davranışını müәyyәn mәkanda tәyin edәn normalardır
105) Sual:Beynәlxalq seqmentasiya hansı göstәricilәrә görә seqmentlәşdirilir?
A) Mәhsula oxşar münasibәt göstәrәn ölkә qruplarına görә, mәhsula oxşar reaksiya verәn ölkәlәrin hansının daxilindәki seqmentә görә, müxtәlif
ölkәlәrdәki eyni ilә oxşar mәhsul tәqdim oluna bilәn ayrıayrı seqmentә görә
B) Demoqrafik, davranış, psixoqrafik, rollar, statuslara vә elit qruplara görә
C) Alıcı qruplarına görә, ölkә qrupları üzrә, ayrıayrı dövlәtlәr üzrә
D) Ayrıayrı seqmentlәrә görә, iqtisadi vә mәdәni meyarlara görә
E) İqtisadi vә mәdәni meyarlara, sub mәdәniyyәtlәrә, kross mәdәni tәhlillәrә әsasәn
106) Sual:Beynәlxalq seqmentlәşmәnin asan üsulu olan ölkә qruplarına görә seqmentlәşmә hansı meyarlarla hәyata keçirilә bilәr?
A) İqtisadi vә mәdәni meyarla
B) Siyasihüquqi

C) Demoqrafik, coğrafi
D) Sosialhüquqi
E) İqtisadi, hüquqi
107) Sual:Beynәlxalq seqmentlәşmә nәdir?
A) Elә alıcı qruplarının ölkә vә region sәviyyәsindә aşkara çıxarılması mәqsәdi güdür ki, orada milliyyәt fәrqinә baxmadan firmanın tәklifinә eyni
münasibәt göstәrilir
B) İqtisadi vә mәdәni meyarla hәyata kecirilir
C) Әtraf mühitin mühafizәsi, sanitar gigiyenik, texniki tәhlükәsizlik normalarıilә hәyata kecirilir
D) Mәhsulun mәcburi standartlaşması, vergiyә cәlbolunma ilә hәyata kecirilir
E) İnsan davranışını, tәlәbatını müәyyәn edәn ilk sәbәb vә әsas faktorlarla hәyata kecirilәn prosesdir
108) Sual:Mәqsәdli marketinq nәdir?
A) Eyni bir әmtәәnin bütün alıcılar üçün kütlәvi istehsalı, yayılması vә stimullaşdırılmasıdır
B) Bazarın bir neçә seqmentdә çıxış edib, onların hәr biri üçün ayrıca tәklifin hazırlanmasıdır
C) Bazarın seqmentlәrinin sәrhәdlәşdirilmәsi, bu seqmentlәrdәn birinin vә ya neçәsinin seçilmәsi vә onların hәr biri üçün әmtәәlәr vә marketinq
komplekslәrinin işlәnib hazırlanmasıdır
D) Әmtәәnin, reklamın, bölgü kanallarının vә marketinq kompleksinin digәr elementlәrinin xarici bazara çıxarkәn standartlaşdırılmasıdır
E) Marketinq kompleksi elementlәrinin hәr bir mәqsәdli bazarın xüsusiyyәtlәrinә uyğunlaşdırılmasıdır
109) Sual:İstehlakçı bazarı
A) Әmtәәlәri vә xidmәtlәri istehsal prosesindә istifadә etmәk üçün alan tәşkilatdır
B) Әmtәәlәri vә xidmәtlәri şәxsi istehlak üçün alan ayrıayrı şәxslәr vә ev tәsәrrüfatlarıdır
C) Әmtәәlәri vә xidmәtlәri sonradan özü üçün mәnfәәtlә yenidәn satmaq üçün alanlardır
D) Әmtәәlәri vә xidmәtlәri sonradan kommunal xidmәtlәr sahәsindә istifadә etmәk, yaxud da ehtiyacı olanlara vermәk mәqsәdilә alan dövlәt
tәşkilatlarıdır
E) Ölkәnin sәrhәdlәrindәn kәnarda yerlәşәn bütün növ alıcılarıdır
110) Sual:Mәişәt avadanlığı vә cihazları ilә tәmin olunmamış ev tәsәrrüfatlarının hәcmi:
A) rәqabәtin sәviyyәsindәn asıldır
B) istehsalın hәcmindәn asıldır

C) ev tәsәrrüfatlarının sayından vә avadnlıqla tәmin olunma sәviyyәsindәn asıldır
D) әvәzedici mәhsullardan asıldır
E) marketinqdәn asıldır
111) Sual:Müәssisәnin ilkin tәlәbdә payı:
A) ilkin tәlәbdir
B) tәdiyә qabiliyyәtli tәlәbdir
C) genişlәnmәyәn tәlәbdir
D) müәssisәnin mәhsuluna olan tәlәbdir
E) genişlәnәn tәlәbdir
112) Sual:Doyma hәddinә çatmış vә marketinqdәn asılı olaraq dәyişmәyәn tәlәb
A) ilkin tәlәbdir
B) tәdiyә qabiliyyәtli tәlәbdir
C) genişlәnmәyәn tәlәbdir
D) cari tәlәbdir
E) genişlәnәn tәlәbdir
113) Sual:Miqdarı vә ya hәcmi sahәdә tәtbiq edilәn marketinqin tәsiri altında asanlıqla dәyişәn tәlәb
A) ilkin tәlәbdir
B) tәdiyә qabiliyyәtli tәlәbdir
C) genişlәnmәyәn tәlәbdir
D) qeyrielastik tәlәbdir
E) genişlәnәn tәlәbdir
114) Sual:Müәyyәn müddәt vә dövr әrzindә tәlәbin yuxarı hәddi
A) bazarın mütlәq potensialıdır
B) genişlәnәn bazardır
C) genişlәnmәyәn bazardır
D) bazarın cari potensialıdır
E) bazar potensialıdır

115) Sual:Hәr bir potensial istifadәçinin optimal tezlikdә vә maksimum hәcmdә mәhsul istehlak etmәsi müşahidә olunduğu hallarda satışın ümumi
hәcmi
A) bazarın mütlәq potensialıdır
B) genişlәnәn bazardır
C) genişlәnmәyәn bazardır
D) bazarın cari potensialıdır
E) genişlәnәnә tәlәbdir
116) Sual:Mәlum mühitdә vә mәlum zaman kәsiyindә sonsuzluğa cәhd edәn marketinq güclәrinin ümumi hәcmindә ilkin tәlәbin yaxınlaşdığı yuxarı
hәdd
A) bazarın mütlәq potensialıdır
B) genişlәnәn bazardır
C) genişlәnmәyәn bazardır
D) bazarın cari potensialıdır
E) genişlәnәnә tәlәbdir
117) Sual:Bazarın cәlbediciliyinin tәhlilinin mәqsәdi budur:
A) hәdәf seqmentlәrinin seçilmәsi
B) marketinqin tәşkilati struktuunun müәyyәnlәşdirilmәsi
C) nәzarәt göstәricilәrinin tәyini
D) monitorinqin aparılması
E) әvәzedici mәhsulların müәyyәnlәşdirilmәsi
118) Sual:Aşağıdakılardan hansı ölkә seçimini müәyyәnlәşdirәn әsas amillәrә aiddir:
A) rәqabәtin sәviyyәsi
B) Ölkә rәhbәrinin dini mәnsubiyyәti
C) Ölkәndә hakim dini quruluş
D) dövlәt quruluşu
E) milli etnik struktur

119) Sual:Aşağıdakılardan hansı ölkә seçimini müәyyәnlәşdirәn әsas amillәrә aiddir:
A) Resursların mövcudluğu vә әlçatanlığı
B) Ölkә rәhbәrinin dini mәnsubiyyәti
C) Ölkәndә hakim dini quruluş
D) dövlәt quruluşu
E) milli etnik struktur
120) Sual:Aşağıdakılardan hansı ölkә seçimini müәyyәnlәşdirәn әsas amillәrә aiddir:
A) bürokratiyanın sәviyyәsi
B) Ölkә rәhbәrinin dini mәnsubiyyәti
C) Ölkәndә hakim dini quruluş
D) dövlәt quruluşu
E) milli etnik struktur
121) Sual:Aşağıdakılardan hansı ölkә seçimini müәyyәnlәşdirәn әsas amillәrә aiddir:
A) Iş görülmәsinin asanlığı vә biznes mәdәniyyәtinin uyğunluğu
B) Ölkә rәhbәrinin dini mәnsubiyyәti
C) Ölkәndә hakim dini quruluş
D) dövlәt quruluşu
E) milli etnik struktur
122) Sual:Aşağıdakılardan hansı ölkә seçimini müәyyәnlәşdirәn әsas amillәrә aiddir:
A) Bazarın hәcmi
B) Ölkә rәhbәrinin dini mәnsubiyyәti
C) Ölkәndә hakim dini quruluş
D) dövlәt quruluşu
E) milli etnik struktur
123) Sual:Beynәlxalq bazarlarda istehlakçıların cinsi, yaş tәrkibinә, ailәnin hәyat tsikli vә ailәdә uşaqların sayına görә seqmentlәşdirmә hansı
seqmentlәşdirmә meyarına uyğundur:
A) Coğrafi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә

B) Sosial әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
C) Demoqrafik әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
D) Istehlakçıların hәyat tәrzinә görә seqmentlәşdirmә
E) İqtisadi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
124) Sual:Ölkәlәrә, regionlara, zonalara görә bölünmә hansı seqmentlәşdirmә meyarına uyğundur:
A) Coğrafi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
B) Sosial әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
C) Demoqrafik әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
D) Istehlakçıların hәyat tәrzinә görә seqmentlәşdirmә
E) İqtisadi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
125) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazarların seçilmәsini müәyyәnlәşdirәn amil deyildir:
A) Bazarın hәcmi
B) Iş görülmәsinin asanlığı vә biznesmәdәniyyәtdә uyğunluq
C) Bürokratiyanın sәviyyәsi
D) Ölkәnin beynәlxalq qurumlara üzvlük niyyәtlәri
E) Resursların mövcudluğu
126) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazarların seçilmәsini müәyyәnlәşdirәn amil deyildir:
A) Bazarın hәcmi
B) Iş görülmәsinin asanlığı vә biznesmәdәniyyәtdә uyğunluq
C) Bürokratiyanın sәviyyәsi
D) ölkәnin siyasi quruluşu
E) Resursların mövcudluğu
127) Sual:Kapitalın verimliliyinin yüksәk olmasım beynәlxalq bazarın seçilmәsinә nә üçün müsbәt tәsir göstәrir:
A) Çünki onda bürokratiyanın sәviyyәsi aşağı olur
B) Çünki onda vergilәrin sәviyyәsi aşağı olur
C) Çünki daha çox mәnfәәt әldә etmәk vә qoyduğun kapitalın daha tez qayıtmasına imkan yaranır
D) çünki onda bazarın hәcmi böyük olur

E) Çünki bu resursların mövcudluğuna işarәdir
128) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı beynәlxalq bazarlarda seqmentlәşdirmә zamanı son istehlakçılar bazarının psixoqrafik seqmentlәşdirmә
meyarlarına aiddir:
A) istehlakçının gәlirlәrinin sәviyyәsi, ailәlәrin sayı;
B) istehlakçıların daxil olduğu sahә vә tәşkilatın miqyası;
C) mәhsulgöndәrәnlәrlә әmәkdaşlıq sәviyyәsi;
D) istehlakçıların yaş qurpu;
E) istehlakçıların hәyat tәrzi vә şәxsiyyәtin tipi;
129) Sual:Beynәlxalq bazarlarda istehlakçıların tәhsilinә, gәlirlәrinә, ailә büdcәsinin bölüşdürülmәsinә görә seqmentlәşdirmә hansı seqmentlәşdirmә
meyarına uyğundur:
A) Coğrafi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
B) Sosialiqtisadi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
C) Demoqrafik әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
D) Istehlakçıların hәyat tәrzinә görә seqmentlәşdirmә
E) Mәhsulda axtarılan faydaya görә seqmentlәşdirmә
130) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazarların seçilmәsini müәyyәnlәşdirәn amil deyildir:
A) Bazarın hәcmi
B) Iş görülmәsinin asanlığı vә biznesmәdәniyyәtdә uyğunluq
C) Bürokratiyanın sәviyyәsi
D) dövlәt idarәetmә aparatının mövcudluğu
E) Resursların mövcudluğu
131) Sual: Beynәlxalq bazarların seqmetlәşdirilmәsi proqramı aşağdakı ardıcıllqdan ibarәtdir:
A) Mövqelәşdirmәseqmentlәşdirmәseqmentin seçilmәsi
B) Seqmentin seçilmәsiseqmentlәşdirmәmövqelәşdirmә
C) Mövqelәşdirmәseqmentin seçilmәsiseqmentlәşdirmә
D) Seqmentlәşdirmәmövqelәşdirmәseqmentin seçiılmәsi
E) Seqmentlәşdirmәseqmentin seçilçmәsimövqelәşdirmә

132) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazarların seqmentlәşdirilmәsinin tiplәrinә aid deyil:
A) Eyni mәhsullara eyni tipli tәlәblәrin tapılması
B) Bütün vә ya әksәr ölkәlәrdә bazarın oxşar, universal seqmetlәrinin tapılması
C) Müxtrәlif ölkәlәrdә fәrqli seqmentlәrin tapılması
D) Mәhsulun modifikasiyasını zәruri edәn seqmentlәrin tapılması
E) doğru cavab yoxdur
133) Sual:Beynәlxalq bazarlarda seqmentlәşdirmә
A) Beynәlxalq bazarların heterogen bazarlara bölünmәsidir
B) Beynәlxalq bazarlarda Marketinq miksin elementlәrinin seçilmiş mәqsәd bazarına uyğunlaşdırılmasıdır
C) Beynәlxalq bazarların differensiallaşdırılmasıdır
D) Beynәlxalq bazarların tәmәrküzlәşdirilmәsidir
E) Beynәlxalq bazarlara selektiv yanaşmadır
134) Sual:Beynәlxalq bazarlarda seqmentlәşdirilmә hansı ardıcıllıqla aparılır?
A) әvvәl makroseqmentlәşdirmә, daha sonra isә mikroseqementlәşdirmә aparılır
B) әvvәl mikroseqmentlәşdirmә, daha sonra isә makroseqementlәşdirmә aparılır
C) ardıcıllığın fәrqi yoxdur
D) doğru cavab yoxdur
E) әvvәl eninә sonra isә uzununa seqmentlәşdirmә aparılır.
135) Sual:Beynәlxalq bazarların seqmentlәşdirilmәsinin mәqsәdi
A) Beynәlxalq bazarların öyrәnilmәsidir
B) Beynәlxalq bazarların hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsidir
C) Beynәlxalq bazarlarda seqmentә uyğun gәlәn vә rәqabәtli üstünlüyü tәmin edәn marketinq strategiyası vә taktikasının hazırlanmasıdır
D) Beynәlxalq bazarlarda istehlakçıların öyrәnilmәsidir
E) Beynәlxalq bazarlarda tәlәbatın növünün müәyyәnlәşdirilmәsidir
136) Sual:Beynәlxalq bazarlarda oxşar tәlәbatların aşkarlanması, bazarın homogen kiçik bazarlara bölünmәsi
A) Beynәlxalq bazarların seqmetlәşdirilmәsidir

B) Beynәlxalq bazarlarda mәqsәd bazarının seçilmәsidir
C) Beynәlxalq bazarlarda mәhsulun mövqelәşdirilmәsidir
D) Beynәlxalq bazarlarda mәhsulun irәlilәdilmәsidir
E) Beynәlxalq bazarlarda mәhsulun bölüşdürülmәsidir
137) Sual:Beynәlxalq bazarların seqmentlәşdirilmәsi
A) Beynәlxalq bazarların heterogen bazarlara bölünmәsidir
B) Beynәlxalq bazarların homogen bazarlara bölünmәsidir
C) Beynәlxalq bazarların differensiallaşdırılmasıdır
D) Beynәlxalq bazarların tәmәrküzlәşdirilmәsidir
E) Beynәlxalq bazarlara selektiv yanaşmadır
138) Sual: Beynәlxalq marketinqdә qiymәt rәqabәti o vaxt aktualdır ki:
A) Differnsiasiya vә irәlilәtmә kanallarının formalaşdırılmasında problemlәr var
B) Alıcılar satışın stimullaşdırılmasına daha çox fikir verirlәr
C) Bazarda oxşar mәhsullar olmadıqda
D) Qiymәtә hәssaslıq olmadıqda
E) әmtәә hәyat tsiklinin inkişaf mәrhәlәsindә olduqda
139) Sual: Gömrük tarifinin tәnzimlәyici funksiyası
A) Büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasını tәmin edir
B) inzaibati funksiyanı hıyata keçirir
C) Bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsi vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsilә istehsalın quruluşunun formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә xidmәt
edir
D) doğru cavab yoxdur
E) Gömrük rüsumunun tam yığılmasıdır
140) Sual: Transfert qiymәtqoymanın mәqsәdlәrinә hansılar daxildir?
A) Fәal himayәçilik olan ölkәlәrdәki filiallar üçün gömrük xәrclәrinin aşağı salınmasıdır.
B) Vergi qoyulması sәviyyәsindә fәrqlәrә nail olmaq.
C) İnflyasiya sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә çalışmaq.

D) Valyuta kurslarının nisbәtini artırmaq
E) Borc faizinin, siyasi sәviyyәnin sabitliyinin yaradılması.
141) Sual: Transfert qiymәtlәri nәdir?
A) TMŞ çәrçivәsindә, şirkәt daxili göndәrmәlәrin qiymәtlәridir
B) Fәal himayәçilik olan ölkәlәrdәki filiallar üçün gömrük rüsumlarının aşağı salınmasıdır.
C) Xarici bazara tәtbiq edilәn yeni mәhsullara mәhsulun hәyat dövranının birinci mәrhәlәsindә yüksәk qiymәtin qoyulmasıdır.
D) Xarici bazara tәtbiq edilәn yeni mәhsullara mәhsulun hәyat dövranının birinci mәrhәlәsindә aşağı qiymәtin qoyulmasıdır.
E) Beynәlxalq qiymәtqoymanın müqayisәli metodu.
142) Sual: Beynәlxalq bazarda qaymağın götürülmәsi strategiyasının mahiyyәti nәdir?
A) Xarici bazara tәtbiq edilәn yeni mәhsullara mәhsulun hәyat dövranının birinci mәrhәlәsindә yüksәk qiymәtin qoyulmasıdır.
B) Xarici bazara tәtbiq edilәn yeni mәhsullara mәhsulun hәyat dövranının birinci mәrhәlәsindә aşağı qiymәtin qoyulmasıdır
C) mәhsulun hәyat dövranının kamillik mәrhәlәsindә orta qiymәt qoyulmasıdır.
D) mәhsulun hәyat dövranının enmә mәrhәlәsindә yüksәk qiymәtin qoyulmasıdır.
E) mәhsulun hәyat dövranının birinci mәrhәlәsindә orta vә yüksәk qiymәtin qoyulmasıdır.
143) Sual: Beynәlxalq rәqabәtә istiqamәtlәnәn qiymәtqoyma metodlarına hansı daxil deyil?
A) Dünya bazarının cari qiymәtlәrinә әmәletmә strategiyası.
B) Beynәlxalq tәcrübәdә qәbul olunmuş qiymәtqoyma metodları.
C) Dünya ticarәtindә liderin mallarının qiymәtlәrinә riayәtetmә strategiyasıdır
D) Marketinq mәqsәdlәrinә әsaslanan qiymәtqoyma.
E) Rәqibin qiymәtlәri nәzәrә alınmadan әmtәәnin fәrqli xüsusiyyәtlәrinә görә qiymәtqoyma.
144) Sual: Qeyriqiymәt dempinqi nәdir?
A) Daha yaxşı keyfiyyәti, böyük miqdarda әlavә xidmәtlәr ilә müşayәt olunan malın bazarda qәbul olunmuş orta qiymәtә tәklif edilmәsini nәzәrdә
tutur.
B) Sәrt proteksionist tәdbiridir, ixracçı üçün itkilәrә gәtirib çıxarır.
C) Daha sәrt tәdbirlәr görülmәsi haqqında xәbәrdarlıq tәdbirlәridir.
D) Antidempinq komissiyası tәrәfindәn tәtbiq olunan sәviyyәdir
E) İxracçının müdafiә strategiyası.

145) Sual: Daimi antidempinq rüsumları nәdir?
A) Sәrt proteksionist tәdbiridir, ixracçı üçün itkilәrә gәtirib çıxarır.
B) İxracçının müdafiә strategiyası
C) İxracçının özünün mәnafeyini müdafiә strategiyasıdır
D) Antidempinq komissiyası tәrәfindәn tәtbiq olunan sәviyyәdir.
E) hec biri dogru deyil
146) Sual: Hannibal effekti nәdir?
A) Firmanın әmtәә nomenklaturasına yeni daxil olan malın bazarda artıq mövcud olan analoji malı sıxışdırıb bazardan çıxarılmasıdır.
B) Xarici bazarlarda öz mallarının istehlakçıların yenilәşmәsilә әlaqәdardır.
C) Qiymәtin sәviyyәsinin sәhv müәyyәn edilmәsidir.
D) Malın idxalçı ölkәyә daxil olana qәdәr ixrac maya dәyәrinin hesablanmasıdır.
E) İxracçı ölkәdә malın maya dәyәrinin yüksәlmәsidir.
147) Sual: Qiymәtlәrin tәşәbbüslә artırılmasının әsas amillәri hansıdır?
A) hәddindәn artıq tәlәb
B) Xarici ölkәlәrdәki vasitәçilәrin anbarlarında mәhsulun yığılıb qalması.
C) Xarici ölkәdәki idxal vә ixrac rejimindәki dәyişikliklәr.
D) Sәrt rәqabәtin tәsiri ilә bazar payının azalması.
E) Bazarda üstün vәziyyәt qazanılması strategiyasını hәyata keçirmәk.
148) Sual: Beynәlxalq qiymәt siyasәtinin hansı halda effektivliyi azalır?
A) Qiymәtlәr son dәrәcә tez dәyişir, qiymәt variantları çox olduqda, satış kanallarının mәnfәәtinin aşağı olduğu halda.
B) Mal tәkrarolunmazdır, qiymәt keyfiyyәtlә әlaqәlәndirildikdә, mal defisit olduqda
C) Mәnfәәt azaldıqda, zәrәrli ticarәt mövcud olduqda.
D) Rәqabәt yüksәldikdә, keyfiyyәt aşağı olduqda.
E) Rәqiblәrin intensiv artdığı şәraitdә, әmtәәnin hәyat dövrünün enmә mәrhәlәsindә.
149) Sual: Beynәlxalq marketinqdә qeyriqiymәt rәqabәti hansı hallarda vacibdir?
A) Mal tәkrarolunmazdır, qiymәt keyfiyyәtlә әlaqәlәndirildikdә, mal defisit olduqda.

B) Mәnfәәt azaldıqda, zәrәrli ticarәt mövcud olduqda
C) Rәqabәt yüksәldikdә, keyfiyyәt aşağı olduqda
D) Rәqabәt zәif olduqda, keyfiyyәt yüksәk olduqda.
E) Rәqiblәrin intensiv artdığı şәraitdә, әmtәәnin hәyat dövrünün enmә mәrhәlәsindә.
150) Sual: Beynәlxalq marketinq strategiyasında qiymәt rәqabәtindәn istifadә nә ilә nәticәlәnә bilәr?
A) Mәnfәәtin azalmasına, firma üçün zәrәrli ticarәtә sәbәb olar.
B) Firma üçün yüksәlişә sәbәb olar
C) Firma üçün mәnfәәtin yüksәlmәsinә, rәqabәtin azalmasına sәbәb olar.
D) Rәqiblәrin azalmasına, zәrәrli xüsusiyyәtlәrә sәbәb olar.
E) Rәqiblәrin çoxalmasına, rәqiblәrindә qiymәtlәrin aşağı endirmәsinә sәbәb olar.
151) Sual: Beynәlxalq marketinqdә qeyri qiymәt rәqabәti o vaxt aktualdır ki:
A) mәhsulun ehtiyatını formalaşdırmaq mümkün deyil
B) Alıcılar qiymәtә satışın stimullaşdırılmasından daha çox fikir verdikdә
C) Bazarda oxşar mәhsullar olduqda
D) Qiymәtә hәssaslıq olduqda
E) әmtәә hәyat tsiklinin yetkinlik mәrhәlәsindә olduqda
152) Sual: Beynәlxalq marketinqdә qeyri qiymәt rәqabәti o vaxt aktualdır ki:
A) qiymәt keyfiyyәtlә assosiasiya olunur
B) Alıcılar qiymәtә satışın stimullaşdırılmasından daha çox fikir verdikdә
C) Bazarda oxşar mәhsullar olduqda
D) Qiymәtә hәssaslıq olduqda
E) әmtәә hәyat tsiklinin yetkinlik mәrhәlәsindә olduqda
153) Sual: Beynәlxalq marketinqdә qeyri qiymәt rәqabәti o vaxt aktualdır ki:
A) Mәhsulun qiymәti alıcıların gәlirlәrindә әhәmiyyәtli çәkiyә malik deyil
B) Alıcılar qiymәtә satışın stimullaşdırılmasından daha çox fikir verdikdә
C) Bazarda oxşar mәhsullar olduqda
D) Qiymәtә hәssaslıq olduqda

E) әmtәә hәyat tsiklinin yetkinlik mәrhәlәsindә olduqda
154) Sual: Beynәlxalq marketinqdә qeyri qiymәt rәqabәti o vaxt aktualdır ki:
A) Mәhsul unikaldır, analoqu yoxdur
B) Alıcılar qiymәtә satışın stimullaşdırılmasından daha çox fikir verdikdә
C) Bazarda oxşar mәhsullar olduqda
D) Qiymәtә hәssaslıq olduqda
E) әmtәә hәyat tsiklinin yetkinlik mәrhәlәsindә olduqda
155) Sual: Beynәlxalq marketinqdә qiymәt rәqabәti o vaxt aktualdır ki:
A) Differnsiasiya imkanları olduqda
B) Alıcılar satışın stimullaşdırılmasına daha çox fikir verirlәr
C) Bazarda oxşar mәhsullar olmadıqda
D) Qiymәtә hәssaslıq olmadıqda
E) әmtәә hәyat tsiklinin yetkinlik mәrhәlәsindә olduqda
156) Sual: Beynәlxalq marketinqdә qiymәt rәqabәti o vaxt aktualdır ki:
A) Differnsiasiya imkanları olduqda
B) Alıcılar satışın stimullaşdırılmasına daha çox fikir verirlәr
C) Bazarda oxşar mәhsullar olmadıqda
D) Qiymәtә hәssaslıq olduqda
E) әmtәә hәyat tsiklinin inkişaf mәrhәlәsindә olduqda
157) Sual: Beynәlxalq marketinqdә qiymәt rәqabәti o vaxt aktualdır ki:
A) Differnsiasiya imkanları olduqda
B) Alıcılar satışın stimullaşdırılmasına daha çox fikir verirlәr
C) Qiymәtә hәssaslıq olmadıqda
D) әmtәә hәyat tsiklinin inkişaf mәrhәlәsindә olduqda
E) Bazarda oxşar mәhsullar olduqda
158) Sual:Transfert nәdir?

A) Ssuda
B) Köçürmә
C) Kredit
D) Saldo
E) Gömrük rüsumu
159) Sual:Beynәlxalq bazarın konyunkturasının proqnozunun hansı üsulları var?
A) Ekstropolyasiya, ekspert qiymәtlәndirmә, modellәşmә
B) Trend, tsikl, mövsümi dәyişmәlәr
C) Ekspert qiymәtlәndirmә, tәsadüfi, dövri
D) Ekstropolyasiya, mövsümi, müşahidә
E) Trend, qiymәtlәndirmә, sahәvi analiz
160) Sual:Tәsәrrüfat quruculuğunun әsas tiplәri hansılardır?
A) Sәnayecә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr, sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәr, xammal ixrac edәn ölkәlәr
B) Natural tәsәrrüfat tipli ölkәlәr, sәnaye ölkәlәri
C) Natural tәsәrrüfat tipli ölkәlәr, sәnayecә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr, sәnayesi inkişaf etmiş ölkәlәr, xammal ixrac edәn ölkәlәr
D) Sәnayecә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr, sәnayesi inkişaf etmiş ölkәlәr, xammal ixrac edәn ölkәlәr, aqrar ölkәlәr, rabitәsi inkişaf etmiş ölkәlәr
E) Kәnd tәsәrrüfatlı ölkәlәr, sәnaye ölkәlәri, yeni sәnaye ölkәlәri, güclü inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәri
161) Sual:Beynәlxalq marketinqdә әn çox nәzәrә alınan qanunverici hallara aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Patent hüququ sualları
B) Әmtәә nişanı vә müәllif hüququ müdafiәsi
C) Әtraf mühitin mühafizәsi, sanitar gigiyenik, texniki tәhlükәsizlik normaları
D) Mәhsulun mәcburi standartlaşması, vergiyә cәlbolunma
E) Bazarın әlverişliyi, valyuta ehtiyatlarının mәhdudiyyәtlәri, idxal kvotası, embarqo
162) Sual:Klaster vә ya sәnaye qrupu budur:
A) müәyyәn bir sahәdә fәaliyyәt göstәrәn, birbirlәrini әlavә edәn vә ümumi fәaliyyәtdә olan, coğrafi baxımdan qonşu şirkәtlәr vә onlarla birlikdә
olan tәşkilatların qrupudur
B) müәyyәn bir sahәdә fәaliyyәt göstәrәn, birbirlәrini әlavә etmәyәn, lakin ümumi fәaliyyәtdә olan, coğrafi baxımdan qonşu şirkәtlәr vә onlarla

birlikdә olan tәşkilatların qrupudur
C) müәyyәn bir sahәdә fәaliyyәt göstәrәn, birbirlәrini әlavә edәn vә ümumi fәaliyyәtdә olan, coğrafi baxımdan biri birindәn çox aralı olan şirkәtlәr
qrupudur
D) heç bir sahәdә fәaliyyәt göstәrmәyәn, birbirlәrini әlavә etmәyәn, elәcәdә coğrafi baxımdan qonşu olmayan şirkәtlәr vә tәşkilatlar qrupudur
E) müәyyәn bir әrazidә fәaliyyәt göstәrәn, birbirlәrinә maddi yardım edәn, coğrafi baxımdan qonşu olan şirkәtlәr vә tәşkilatlar qrupudur
163) Sual:Dünyada әn mühüm vә sәmәrәli iqtisadi birlik hansıdır?
A) Latın Amerikası azad ticarәt assosiasiyası
B) MDB
C) Qara dәniz iqtisadi әmәkdaşlıq tәşkilatı
D) İslam konfransı tәşkilatı
E) AİB
164) Sual:Valyuta nәzarәti
A) Hәr hansı bir әmtәәnin idxal olunmasının qadağan olunmasıdır
B) Ölkәyә gәtirilmәsinә icazә verilmiş müәyyәn kateqoriyadan olan mallara qoyulan kәmiyyәt hüdududur
C) Beynәlxalq ticarәtin özündә konkret ölkәdәn daxil olan tәkliflәrә qarşı ayrı seçkiliyi vә ya hәr hansı bir ölkәnin mallarına münasibәtdә istehsal
standartlarını birlәşdirәn mәhdudlaşdırma tәdbirlәridir
D) Xarici valyutada nәğd pulun vә onun başqa valyutalara dәyişdirilmәsi mәzәnnәsinin tәnzimlәnmәsidir
E) Ölkәyә gәtirilәn mallara qoyulan rüsumdur
165) Sual:Advalorem vergilәr hansı mallara daha asan tәtbiq olunur?
A) Standart mallara
B) Standart olmayan mallara
C) Qida mәhsullarına
D) Әt vә әt mәhsullarına
E) Tikinti materiallarına
166) Sual:Advalorem rüsum nәdir?
A) Ölkәdәn çıxılan mallara görә alınan rüsumdur
B) Dövlәt büdcәsinә daxil olan gömrük rüsumlarının ümumi mәblәğidir

C) Mal qiymәtinә nisbәtәn faizlә hesablanan gömrük rüsumudur
D) Malın çәkisindәn, hәcmindәn vә yaxud sayından asılı olaraq hesablanan gömrük rüsumudur
E) Yalnız idxal olunan mallardan alınan rüsumdur
167) Sual:NASDAQ nәdir?
A) Fond dilerlәrinin Milli Assosiasiyalarının konfransının avtomatlaşmış sistemidir
B) Trend, tsikl, mövsümi dәyişmәlәr
C) Ekspert qiymәtlәndirmә, tәsadüfi, dövri
D) Ekstropolyasiya, mövsümi, müşahidә
E) Trend, qiymәtlәndirmә, sahәvi analiz
168) Sual:DouConsun sәnaye indeksinin mahiyyәti nәdir?
A) İri sәnaye şirkәtlәrinin NyuYork fond birjasında aksiyalarının orta qiymәtini özündә әks etdirir
B) Fond birjası göstәricilәrinin birinin artmasını özündә әks etdirir
C) Fond birjası göstәricilәrinin azalmasını özündә әks etdirir
D) İşgüzar konyunkturanın nüfuzlu göstәricisidir
E) Ümumdünya sәviyyәsindә qәbul edilmiş iqtisadi göstәricilәrin birlәşmiş bir qiymәtidir
169) Sual:Malgöndәrәnlәr kimlәrdir?
A) Әmtәәlәrin irәlilәdilmәsindә, satılmasında vә müştәrilәr arasında yayılmasında şirkәtә yardım göstәrәn firmalardır
B) Firmaya müştәri tapmaqda, yaxud bilavasitә onun mallarının satılmasında yardım edәn işgüzar firmalardır
C) Firmalara öz mәmulatlarının ehtiyatlarının yaradılmasında vә onları istehsal yerindәn tәyinat yerinәdәk hәrәkәt etdirmәkdә kömәklik
göstәrәnlәrdir
D) Firmanı vә onun rәqiblәrini konkret әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin istehsalı üçün zәruri olan maddi ehtiyatlarla tәmin edәn firmalar vә ayrı ayrı
şәxslәrdir
E) Firmaya sövdәlәşmәlәrin maliyyәlәşdirilmәsindә yaxud әmtәә alınıb satılması ilә әlaqәdar kömәk edәn idarә vә tәşkilatlardır
170) Sual:Beynәlxalq marketinqin sosial modelini formalaşdırarkәn nәlәr nәzәrә alınmalıdır?
A) Xarici bazar haqda mәlumat, xarici bazarın dәyişikliklәrinә cavab vermәyә hazır olan istehsal strukturu, xarici satışların uçotunu aparmağa qadir
olan sistemi
B) Tәlәbin uyğunlaşma dәrәcәsi, investisiyaların eynicinsliyi, alıcıların müxtәlifliyi

C) İş qüvvәsinin ixtisaslaşması, iqtisadi münasibәtlәrin beynәlxalq sәviyyәdә tәnzimlәnmәsi
D) Xarici bazarın hәmcinsliyi, nouhouların daha az tәtbiqi
E) Tәklifin ixtisaslaşması, tәlәbin uyğunlaşma dәrәcәsi, xarici bazarın tutumu
171) Sual:әmtәәnin qloballaşma dәrәcәsini qiymәtlәndirmәk üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur?
A) Tәklifin ixtisaslaşmış xarakteri, tәlәbin eynicinsliyi, nouhouların intensiv tәtbiqi
B) Tәlәbin uyğunlaşma dәrәcәsi, investisiyaların eynicinsliyi, alıcıların müxtәlifliyi
C) İş qüvvәsinin ixtisaslaşması, iqtisadi münasibәtlәrin beynәlxalq sәviyyәdә tәnzimlәnmәsi
D) Xarici bazarın hәmcinsliyi, nouhouların daha az tәtbiqi
E) Tәklifin ixtisaslaşması, tәlәbin uyğunlaşma dәrәcәsi, xarici bazarın tutumu
172) Sual:Qloballaşmaya toxunan sahәlәrin nümunәvi tәsnifatı hansıdır?
A) Tam qlobal, qismәn qlobal, multimilli, milli
B) Multimilli, uyğunlaşmış, standartlaşmış
C) Milli, uyğunlaşmış, qismәn milli
D) Multimilli, beynәlxalq, standartlaşmış, milli
E) Tam qlobal, multimilli, uyğunlaşmış, milli
173) Sual:Qlobal marketinqin vacib xüsusiyyәti nәdir?
A) Müәssisәnin uyğunlaşmaq tәlәbatıdır
B) Әmtәә vә xidmәtlәrin modifikasiyası, standartlaşmasıdir
C) Xarici ticarәtdә iş qüvvәsinin ixtisaslaşmasıdır
D) Beynәlxalq podrat münasibәtlәrindә ixtisaslaşmadır
E) Milli daxili bazarda ixtisaslaşmadır
174) Sual:Beynәlxalq marketinqdәn beynәlxalq biznesin hansı sferalarında tәtbiq olunur?
A) Bütün sahәlәrindә
B) Xarici ticarәtdә
C) Texnikanın mübadilәsindә
D) Beynәlxalq podrat münasibәtlәrindә

E) Milli daxili bazarda
175) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq iqtisadi mühitin amili deyil?
A) adәt әnәnәlәr
B) adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul
C) hәyat sәviyyәsi
D) gәlirlәrin әhali tәbәqәlәri arasında
E) istehlak sәviyyәsi
176) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq iqtisadi mühitin amili deyil?
A) hәyat tәrzi
B) adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul
C) hәyat sәviyyәsi
D) gәlirlәrin әhali tәbәqәlәri arasında
E) istehlak sәviyyәsi
177) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq iqtisadi mühitin amili deyil?
A) siyasi sabitlik
B) adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul
C) hәyat sәviyyәsi
D) gәlirlәrin әhali tәbәqәlәri arasında
E) istehlak sәviyyәsi
178) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq demoqrafik mühitin amilidir?
A) urbanizasiya sәviyyәsi
B) adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul
C) hәyat sәviyyәsi
D) gәlirlәrin әhali tәbәqәlәri arasında
E) istehlak sәviyyәsi
179) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq demoqrafik mühitin amili hesab oluna bilmәz?

A) әhalinin artım sürәti
B) әhalinin sayı
C) әhalinin sıxlığı
D) urbanizasiya sәviyyәsi
E) adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul
180) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinq mühitinә daxil deyil?
A) müәssisә daxili mühit
B) coğrafi mühit
C) demoqrafik mühit
D) iqtisadi mühit
E) valyuta mühiti
181) Sual:İşgüzar tsikldә tәsadüfi amillәrә hansılar aiddir?
A) Tәbii faktorlar, siyasisosial konfliktlәr, tәbii fәlakәtlәr
B) ETT, bazarın monolizasiya sәviyyәsi
C) Dövlәt vә dövlәtlәrarası tәnzimlәmә
D) Mәlumat sisteminin vәziyyәti
E) Kredit pul vә valyuta sistemasiyası
182) Sual: İşgüzar tsikldә daimi amillәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) ETT, bazarın monolizasiya sәviyyәsi
B) Dövlәt vә dövlәtlәrarası tәnzimlәmә
C) Mәlumat sisteminin vәziyyәti
D) Kredit pul vә valyuta sistemasiyası
E) Enerji vә ekoloji problemlәr, siyasi vә sosial konfliktlәr
183) Sual:Qeyridövrü konyunktura yaradan amillәr hansılardır?
A) Tәsadüfi vә daimi
B) Monolizasiya vә tәnzimlәmә
C) Tәsadüfi vә dövrü

D) Daimi vә tәkrarlanan
E) Tәkrarlanan vә zәruri
184) Sual:Ümumiqtisadi konyunkturanın fazaları hansıdır?
A) Artım, yüksәliş, enmә, depresiya
B) Yüksәliş, tәnәzzül, marketinq, menecment
C) Artım, kamillik, doyma
D) Artım, yüksәliş, enmә, toqquşma
E) Artım, enmә, depresiya, hiperinflyasiya
185) Sual: Xammal ixrac edәn ölkәlәr
A) Tәbii sәrvәtlәrin bir vә ya bir neçә növü ilә zәngin olan, lakin digәr inkişaf istiqamәtlәrindә geridә qalan ölkәlәrdir
B) Qarışıq iqtisadiyyatı olan ölkәlәrdir
C) Milli mәhsulun әn çoxu beşdә birinin emal sәnayesindә yaradıldığı ölkәlәrdir
D) Sәnaye mallarının әsas ixracçıları olan ölkәlәrdir
E) Әhalisinin әksәr hissәsinin sadә kәnd tәsәrrüfatı istehsalı ilә mәşğul olduqları ölkәlәrdir
186) Sual:Natural tәsәrrüfat tipli iqtisadiyyatı olan ölkәlәr
A) Tәbii sәrvәtlәrin bir vә ya bir neçә növü ilә zәngin olan, lakin digәr inkişaf istiqamәtlәrindә geridә qalan ölkәlәrdir
B) Qarışıq iqtisadiyyatı olan ölkәlәrdir
C) Milli mәhsulun әn çoxu beşdә birinin emal sәnayesindә yaradıldığı ölkәlәrdir
D) Sәnaye mallarının әsas ixracçıları olan ölkәlәrdir
E) Әhalisinin әksәr hissәsinin sadә kәnd tәsәrrüfatı istehsalı ilә mәşğul olduqları ölkәlәrdir
187) Sual:Tәsәrrüfat quruculuğunun әsas tiplәri hansılardır?
A) Sәnayecә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr, sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәr, xammal ixrac edәn ölkәlәr
B) Natural tәsәrrüfat tipli ölkәlәr, sәnaye ölkәlәri
C) Natural tәsәrrüfat tipli ölkәlәr, sәnayecә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr, sәnayesi inkişaf etmiş ölkәlәr, xammal ixrac edәn ölkәlәr
D) Sәnayecә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr, sәnayesi inkişaf etmiş ölkәlәr, xammal ixrac edәn ölkәlәr, aqrar ölkәlәr, rabitәsi inkişaf etmiş ölkәlәr
E) Kәnd tәsәrrüfatlı ölkәlәr, sәnaye ölkәlәri, yeni sәnaye ölkәlәri, güclü inkişaf etmiş sәnaye ölkәlәri

188) Sual:Beynәlxalq bazarın әlverişliyinin әsas amillәri hansılardır?
A) Bazarın potensialı, bazarın nominal tutumu, bazarın inkişaf dinamikası, siyasi sabitlik, coğrafi vәziyyәti
B) Müvafiq bazarın güclü tәrәflәri, mәqsәdli bazar haqqında bilgilәr, müәssisәnin mal haqqında bilgilәri
C) Bazarın tәdqiqat metodları, satış kanalları, ticarәt reklamı, ixrac sәnәdlәrinin xüsusiyyәtlәri
D) Nәqliyyat, sığorta, gömrük maneәlәri, bank, xüsusi bank strukturları, әsas alıcılar
E) Nәqliyyat vә sığorta amillәri, bazarın potensialı, bazarın tәdqiqat metodları
189) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq demoqrafik mühitin amilidir?
A) әhalinin sıxlığı
B) adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul
C) hәyat sәviyyәsi
D) gәlirlәrin әhali tәbәqәlәri arasında
E) istehlak sәviyyәsi
190) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq demoqrafik mühitin amilidir?
A) әhalinin sayı
B) adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul
C) hәyat sәviyyәsi
D) gәlirlәrin әhali tәbәqәlәri arasında
E) istehlak sәviyyәsi
191) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq demoqrafik mühitin amilidir?
A) әhalinin artım sürәti
B) adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul
C) hәyat sәviyyәsi
D) gәlirlәrin әhali tәbәqәlәri arasında
E) istehlak sәviyyәsi
192) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq demoqrafik mühitin amili hesab oluna bilmәz?
A) әhalinin artım sürәti
B) әhalinin sayı

C) әhalinin sıxlığı
D) urbanizasiya sәviyyәsi
E) istehlak sәviyyәsi
193) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq demoqrafik mühitin amili hesab oluna bilmәz?
A) әhalinin artım sürәti
B) әhalinin sayı
C) әhalinin sıxlığı
D) urbanizasiya sәviyyәsi
E) gәlirlәrin әhali tәbәqәlәri arasında
194) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq demoqrafik mühitin amili hesab oluna bilmәz?
A) әhalinin artım sürәti
B) әhalinin sayı
C) әhalinin sıxlığı
D) urbanizasiya sәviyyәsi
E) hәyat sәviyyәsi
195) Sual:Standartlaşdırma strategiyasında:
A) istehlakçıların tәlәbat vә seçimlәrindә fәrqliliklәri nәzәrә alınır
B) ümumi qlobal marketinq strategiyası çәrçivәsindә yerli bölmәlәrә yerli spesifikasiyalar nәzәrә alınmaqla dәyişikliklәr etmәyә imkan verilir
C) eyni tәklif vә eyni marketinq proqramı ilә bütün qlobal bazara müraciәt olunur
D) doğru cavab yoxdur
E) bütün cavablar doğrudur
196) Sual:Differensiasiya olunmuş standartlaşdırma strategiyasında:
A) istehlakçıların tәlәbat vә seçimlәrindә fәrqliliklәri nәzәrә alınır
B) ümumi qlobal marketinq strategiyası çәrçivәsindә yerli bölmәlәrә yerli spesifikasiyalar nәzәrә alınmaqla dәyişikliklәr etmәyә imkan verilir
C) eyni tәklif vә eyni marketinq proqramı ilә bütün qlobal bazara müraciәt olunur
D) doğru cavab yoxdur
E) bütün cavablar doğrudur

197) Sual:Adaptasiya strategiyasında:
A) istehlakçıların tәlәbat vә seçimlәrindә fәrqliliklәri nәzәrә alınır
B) ümumi qlobal marketinq strategiyası çәrçivәsindә yerli bölmәlәrә yerli spesifikasiyalar nәzәrә alınmaqla dәyişikliklәr etmәyә imkan verilir
C) eyni tәklif vә eyni marketinq proqramı ilә bütün qlobal bazara müraciәt olunur
D) doğru cavab yoxdur
E) bütün cavablar doğrudur
198) Sual:Transmilli şirkәtin inkişafının bu mәrhәlәsindә beynәlxalq vә lokal mәqsәdlәrin reallaşdırılması üçün baş ofislә yerli bölmәlәr arasında
әmәkdaşlıq sәviyyәsi güclәnir:
A) etnosentrik
B) polisentrik
C) regionsentrik
D) geosentrik
E) doğru cavab yoxdur
199) Sual:Transmilli şirkәtin inkişafının bu mәrhәlәsindә sәlahiyyәtlәr regional bölmәlәrә ötürülür:
A) etnosentrik
B) polisentrik
C) regionsentrik
D) geosentrik
E) doğru cavab yoxdur
200) Sual:Xarici partnyorun ciddiliyini müzakirә etmәk üçün nә hazırlanır?
A) Bülleten arayışı
B) Sorğumüşahidә arayışı
C) Mәlumatbiznes arayışı
D) Biznesmüşahidә arayışı
E) Oferta, reklamasiya
201) Sual:Müәssisәnin marketinq xidmәtindәn әmәkdaşları Dövlәt Statistika Komitәsinin mәlumatlarından istifadә etmәklә konkret növ mәhsul

bazarının real tutumunu öyrәnmәk istәyirlәr. Marketinq xidmәtindәn әmәkdaşların istifadә etdiyi informasiyalar bu tip informasiyalara aiddir:
A) ilkin informasiyaya
B) tәkrar informasiyaya
C) müәssisәnin hesabatlarından toplanmış informasiyaya
D) müşahidә әsasında toplanmış informasiyaya
E) sorğu metodu әsasında toplanmış informasiyaya
202) Sual:Tәkrar informasiyanın çatışmamazlığı nәdir?
A) Ucuzdur
B) Tez toplamaq olur
C) Çox vaxt bir neçә mәnbәdәn әldә etmәk olur
D) Tәdqiqatın spesifik mәqsәdinә uyğun gәlmәyә bilәr
E) Müәssisәnin imicini korlaya bilәr
203) Sual:Tәkrar informasiyanın çatışmamazlığı nәdir?
A) Ucuzdur
B) Tez toplamaq olur
C) Çox vaxt bir neçә mәnbәdәn әldә etmәk olur
D) Toplanma mәqsәdi fәrqli vә emal keyfiyyәti aşağı ola bilәr
E) Müәssisәnin imicini korlaya bilәr
204) Sual:TMŞ daha çox xarici bazarların istehlakçılarının mәdәni vә digәr fәrqlәrinә yönәlir. Transmilli şirkәtin inkişafının hansı mәrhәlәsindә
müşahidә olunur:
A) etnosentrik
B) polisentrik
C) regionsentrik
D) geosentrik
E) doğru cavab yoxdur
205) Sual:Tәkrar informasiyanın çatışmamazlığı nәdir?
A) Ucuzdur

B) Tez toplamaq olur
C) Çox vaxt bir neçә mәnbәdәn әldә etmәk olur
D) Tәdqiqat mәqsәdinә uyğun gәlmәyә bilәr
E) Müәssisәnin imicini korlaya bilәr
206) Sual:Bu strategiyada ümumi qlobal marketinq strategiyası çәrçivәsindә yerli bölmәlәrә yerli spesifikasiyalar nәzәrә alınmaqla dәyişikliklәr
etmәyә imkan verilir:
A) Adaptasiya strategiyasında
B) Differensiasiya olunmuş standartlaşdırma strategiyasında
C) standartlaşdırma strategiyasında
D) doğru cavab yoxdur
E) bütün cavablar doğrudur
207) Sual:Bu strategiyada istehlakçıların tәlәbat vә seçimlәrindә fәrqliliklәri nәzәrә alınır:
A) Adaptasiya strategiyasında
B) Differensiasiya olunmuş standartlaşdırma strategiyasında
C) standartlaşdırma strategiyasında
D) doğru cavab yoxdur
E) bütün cavablar doğrudur
208) Sual:TMŞ daha çox daxili bazara yönәlmiş olur, daxili marketinq standartları xarici bazarlara tәtbiq olunur. Transmilli şirkәtin inkişafının hansı
mәrhәlәsindә müşahidә olunur:
A) etnosentrik
B) polisentrik
C) regionsentrik
D) geosentrik
E) doğru cavab yoxdur
209) Sual:Transmilli şirkәtin inkişafının geonsentrik mәrhәlәsindә:
A) TMŞ daha çox daxili bazara yönәlmiş olur, daxili marketinq standartları xarici bazarlara tәtbiq olunur
B) TMŞ daha çox xarici bazarların istehlakçılarının mәdәni vә digәr fәrqlәrinә yönәlir

C) sәlahiyyәtlәri regional bölmәlәrә ötürülür
D) beynәlxalq vә lokal mәqsәdlәrin reallaşdırılması üçün baş ofislә yerli bölmәlәr arasında әmәkdaşlıq sәviyyәsi güclәnir
E) doğru cavab yoxdur
210) Sual:Transmilli şirkәtin inkişafının regionsentrik mәrhәlәsindә:
A) TMŞ daha çox daxili bazara yönәlmiş olur, daxili marketinq standartları xarici bazarlara tәtbiq olunur
B) TMŞ daha çox xarici bazarların istehlakçılarının mәdәni vә digәr fәrqlәrinә yönәlir
C) sәlahiyyәtlәri regional bölmәlәrә ötürülür
D) beynәlxalq vә lokal mәqsәdlәrin reallaşdırılması üçün baş ofislә yerli bölmәlәr arasında әmәkdaşlıq sәviyyәsi güclәnir
E) doğru cavab yoxdur
211) Sual:Transmilli şirkәtin inkişafının polisentrik mәrhәlәsindә:
A) TMŞ daha çox daxili bazara yönәlmiş olur, daxili marketinq standartları xarici bazarlara tәtbiq olunur
B) TMŞ daha çox xarici bazarların istehlakçılarının mәdәni vә digәr fәrqlәrinә yönәlir
C) sәlahiyyәtlәri regional bölmәlәrә ötürülür
D) beynәlxalq vә lokal mәqsәdlәrin reallaşdırılması üçün baş ofislә yerli bölmәlәr arasında әmәkdaşlıq sәviyyәsi güclәnir
E) doğru cavab yoxdur
212) Sual:Transmilli şirkәtin inkişafının etnosentrik mәrhәlәsindә:
A) TMŞ daha çox daxili bazara yönәlmiş olur, daxili marketinq standartları xarici bazarlara tәtbiq olunur
B) TMŞ daha çox xarici bazarların istehlakçılarının mәdәni vә digәr fәrqlәrinә yönәlir
C) sәlahiyyәtlәri regional bölmәlәrә ötürülür
D) beynәlxalq vә lokal mәqsәdlәrin reallaşdırılması üçün baş ofislә yerli bölmәlәr arasında әmәkdaşlıq sәviyyәsi güclәnir
E) doğru cavab yoxdur
213) Sual:Aşağıdakılardan hansl dünya iqtisadiyyatının qloballaşma dәrәcәsinin müәyyәnlәşdirilmәsinin kәmiyyәt göstәricisinә aiddir:
A) istehlaklakçıların ehtiyac vә seçimlәrinin beynәlmillәşmәsi vә standartlaşması
B) hәyat tәrzi vә stilinin beynәlmillәşmәsi
C) istehlaklakçıların qlobal ticarәt markasına loyallığı
D) beynәlxalq investisiya layihәlәrinin sayı vә hәcmi
E) doğru cavab yoxdur

214) Sual:Bu strategiyada eyni tәklif vә eyni marketinq proqramı ilә bütün qlobal bazara müraciәt olunur:
A) Adaptasiya strategiyasında
B) Differensiasiya olunmuş standartlaşdırma strategiyasında
C) standartlaşdırma strategiyasında
D) doğru cavab yoxdur
E) bütün cavablar doğrudur
215) Sual:Aşağıdakılardan hansl dünya iqtisadiyyatının qloballaşma dәrәcәsinin müәyyәnlәşdirilmәsinin kәmiyyәt göstәricisinә aiddir:
A) istehlaklakçıların ehtiyac vә seçimlәrinin beynәlmillәşmәsi vә standartlaşması
B) hәyat tәrzi vә stilinin beynәlmillәşmәsi
C) istehlaklakçıların qlobal ticarәt markasına loyallığı
D) beynәlxalq bank әmәliyyatlarının hәcmi vә dinamikası
E) doğru cavab yoxdur
216) Sual:Dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasının socialmәdәni amillәrinә aiddir:
A) kapitalın tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi
B) informasiya şәbәkәsinin qloballaşması
C) ölkәlәrin siyasi әlaqәlәarinin güclәnmәsi
D) ÜTTnin fәaliyyәti üçün qaydalar
E) mәdәni vә insani mübadilәlәrin güclәnmәsi
217) Sual:Dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasının socialmәdәni amillәrinә aiddir:
A) kapitalın tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi
B) informasiya şәbәkәsinin qloballaşması
C) ölkәlәrin siyasi әlaqәlәarinin güclәnmәsi
D) ÜTTnin fәaliyyәti üçün qaydalar
E) istehlakçı zövqünün, gözlәntisinin vә seçiminin standartlaşdırılması
218) Sual:Aşağıdakılardan hansl dünya iqtisadiyyatının qloballaşma dәrәcәsinin müәyyәnlәşdirilmәsinin keyfiyyәt göstәricisinә aiddir:
A) istehlaklakçıların ehtiyac vә seçimlәrinin beynәlmillәşmәsi vә standartlaşması

B) beynәlxalq investisiya layiuhәlәrinin sayı vә hәcmi
C) beynәlxalq ticarәtin hәcmi vә dinamikası
D) beynәlxalq bank әmәliyyatlarının hәcmi vә dinamikası
E) beynәlxalq valyuta bazarında әmәliyyatların hәcmin vә dinamikası
219) Sual:Dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasının socialmәdәni amillәrinә aiddir:
A) kapitalın tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi
B) informasiya şәbәkәsinin qloballaşması
C) ölkәlәrin siyasi әlaqәlәarinin güclәnmәsi
D) ÜTTnin fәaliyyәti üçün qaydalar
E) milli adәt әnәnәlәrin rolunun azalması
220) Sual:Aşağıdakılardan hansl dünya iqtisadiyyatının qloballaşma dәrәcәsinin müәyyәnlәşdirilmәsinin keyfiyyәt göstәricisinә aiddir:
A) hәyat tәrzi vә stilinin beynәlmillәşmәsi
B) beynәlxalq investisiya layiuhәlәrinin sayı vә hәcmi
C) beynәlxalq ticarәtin hәcmi vә dinamikası
D) beynәlxalq bank әmәliyyatlarının hәcmi vә dinamikası
E) beynәlxalq valyuta bazarında әmәliyyatların hәcmin vә dinamikası
221) Sual:Aşağıdakılardan hansl dünya iqtisadiyyatının qloballaşma dәrәcәsinin müәyyәnlәşdirilmәsinin keyfiyyәt göstәricisinә aiddir:
A) istehlaklakçıların qlobal ticarәt markasına loyallığı
B) beynәlxalq investisiya layiuhәlәrinin sayı vә hәcmi
C) beynәlxalq ticarәtin hәcmi vә dinamikası
D) beynәlxalq bank әmәliyyatlarının hәcmi vә dinamikası
E) beynәlxalq valyuta bazarında әmәliyyatların hәcmin vә dinamikası
222) Sual:Aşağıdakılardan hansl dünya iqtisadiyyatının qloballaşma dәrәcәsinin müәyyәnlәşdirilmәsinin kәmiyyәt göstәricisinә aiddir:
A) istehlaklakçıların ehtiyac vә seçimlәrinin beynәlmillәşmәsi vә standartlaşması
B) hәyat tәrzi vә stilinin beynәlmillәşmәsi
C) istehlaklakçıların qlobal ticarәt markasına loyallığı
D) beynәlxalq ticarәtin hәcmi vә dinamikası

E) doğru cavab yoxdur
223) Sual:Dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasının iqtisadi amillәrinә aiddir:
A) kapitalın tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi
B) informasiya şәbәkәsinin qloballaşması
C) ölkәlәrin siyasi әlaqәlәarinin güclәnmәsi
D) ÜTTnin fәaliyyәti
E) milli adәt әnәnәlәrin rolunun azalması
224) Sual:Dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasının iqtisadi amillәrinә aiddir:
A) dünya bazarında rәqabәtin güclәnmәsi
B) informasiya şәbәkәsinin qloballaşması
C) ölkәlәrin siyasi әlaqәlәarinin güclәnmәsi
D) ÜTTnin fәaliyyәti
E) milli adәt әnәnәlәrin rolunun azalması
225) Sual:Müәssisәyә reklamla mәhsulun qiymәti arasında әlaqәni qiymәtlәndirmәk lazımdır, hansı tәdqiqat metodundan istifadә etmәk
mәqsәdәuyğundur?
A) Müşahidә
B) sorğu
C) eksperiment
D) kabinet tәdqiqatı
E) doğru cavab yoxdur
226) Sual:Müәssisәyә mağazaya daxil olan alıcılardan neçә faizinin alış etdiyini qiymәtlәndirmәk lazımdır, hansı tәdqiqat metodundan istifadә
etmәk mәqsәdәuyğundur?
A) müşahidә
B) sorğu
C) eksperiment
D) kabinet tәdqiqatı
E) doğru cavab yoxdur

227) Sual:Dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasının hüquqi amillәrinә aiddir:
A) kapitalın tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi
B) informasiya şәbәkәsinin qloballaşması
C) ölkәlәrin siyasi әlaqәlәarinin güclәnmәsi
D) ÜTTnin fәaliyyәti üçün qaydalar
E) milli adәt әnәnәlәrin rolunun azalması
228) Sual:Dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasının siyasi amillәrinә aiddir:
A) kapitalın tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi
B) informasiya şәbәkәsinin qloballaşması
C) ölkәlәrin siyasi әlaqәlәarinin güclәnmәsi
D) ÜTTnin fәaliyyәti
E) milli adәt әnәnәlәrin rolunun azalması
229) Sual:Dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasının elmitexniki amillәrinә aiddir:
A) biznesin gәlirliliyinin yüksәldilmәsi vә xәrclәrin azaldılmasına cәhd
B) informasiya şәbәkәsinin qloballaşması
C) ölkәlәrin siyasi әlaqәlәarinin güclәnmәsi
D) ÜTTnin fәaliyyәti
E) milli adәt әnәnәlәrin rolunun azalması
230) Sual:Beynәlxalq bazarlarәn öyrәnilmәsi zamanı toplanılan tәkrar informasiyanın üstünlüyü nәdir?
A) İlkin informasiyaya nisbәtәn ucuzdur
B) Hәmişә tәdqiqat mәqsәdinә uyğun gәlir
C) Akyuallığını hәmişә saxlayır
D) Keyfiyyәti hәmişә yüksәk olur
E) Tәdqiqat mәqsәdinә hәmişә uyğun olur
231) Sual:Beynәlxalq bazarlarәn öyrәnilmәsi zamanı toplanılan tәkrar informasiyanın çatışmamazlığı nәdir?
A) Ucuzdur

B) Tez toplamaq olur
C) Çox vaxt bir neçә mәnbәdәn әldә etmәk olur
D) İnformasiyanın keyfiyyәti vә yararlılığı sual altında ola bilәr
E) Müәssisәnin imicini korlaya bilәr
232) Sual:Beynәlxalq bazarlarәn öyrәnilmәsi zamanı toplanılan tәkrar informasiyanın çatışmamazlığı nәdir?
A) Ucuzdur
B) Tez toplamaq olur
C) Çox vaxt bir neçә mәnbәdәn әldә etmәk olur
D) Tәdqiqatın spesifik mәqsәdinә uyğun gәlmәyә bilәr
E) Müәssisәnin imicini korlaya bilәr
233) Sual:Beynәlxalq bazarlarәn öyrәnilmәsi zamanı toplanılan tәkrar informasiyanın çatışmamazlığı nәdir?
A) Ucuzdur
B) Tez toplamaq olur
C) Çox vaxt bir neçә mәnbәdәn әldә etmәk olur
D) Toplanma mәqsәdi fәrqli vә emal keyfiyyәti aşağı ola bilәr
E) Müәssisәnin imicini korlaya bilәr
234) Sual: Beynәlxalq bazarlarәn öyrәnilmәsi zamanı toplanılan tәkrar informasiyanın çatışmamazlığı nәdir?
A) Ucuzdur
B) Tez toplamaq olur
C) Çox vaxt bir neçә mәnbәdәn әldә etmәk olur
D) Tәdqiqat mәqsәdinә uyğun gәlmәyә bilәr
E) Müәssisәnin imicini korlaya bilәr
235) Sual:Çarpaz mәdәni tәhlilin nәticәlәrindәn istifadә aşağıdakı cavablardan hansında düzgün olaraq göstәrilmir:
A) dünya bazarının seqmentlәşdirilmәsindә
B) xarici bazarlar üçün ayrıayrılıqda missiyanın müәyyәnlәşdirilmәsi zamanı
C) mәqsәdli xarici bazarın seçilmәsi vә mәhsulun mövqelәşdirilmәsi zamanı
D) xarici bazarlarda qiymәt siyasәti zamanı

E) xarici bazarlarda mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi vә satışı zamanı
236) Sual:Çarpaz mәdәni tәhlilin nәticәlәrindәn istifadә aşağıdakı cavablardan hansında düzgün olaraq göstәrilmir:
A) dünya bazarının seqmentlәşdirilmәsindә
B) xarici bazarlarda daxili resurs tәhlilindәn istifadә zamanı
C) mәqsәdli xarici bazarın seçilmәsi vә mәhsulun mövqelәşdirilmәsi zamanı
D) xarici bazarlarda qiymәt siyasәti zamanı
E) xarici bazarlarda mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi vә satışı zamanı
237) Sual:Konkret mәhsul üzrә ümumi satışda firmanın payı:
A) satış strategiyasıdır
B) bazar payıdır
C) beynәlxalq marketinqdir
D) firmanın xalis mәnfәәtidir
E) tsiklik inkişafın әsas xüsusiyyәtidir
238) Sual:Bazar payı:
A) heç biri
B) firmanın xalis mәnfәәtinin ümumi mәnfәәtdә payı
C) firmanın konkret mәhsul üzrә satışının hәcmi
D) konkret mәhsul üzrә ümumi satışda firmanın payı
E) firmanın ümumi satışının hәcmi
239) Sual:Konkret mәhsul üzrә bazarın hәcminin düsturu:
A) heç biri
B) milli bazarın hәcmi+idxal+ixrac+mәhsul ehtiyatının dәyişmәsi
C) milli bazarın hәcmiidxal+ixrac+mәhsul ehtiyatının dәyişmәsi
D) mәhsulun bazarda alıcılarının sayının orta istehlak hәcminә hasili
E) milli bazarın hәcmiidxalixrac+mәhsul ehtiyatının dәyişmәsi
240) Sual:Konkret mәhsul üzrә bazarın hәcminin düsturu:

A) heç biri
B) milli bazarın hәcmi+idxal+ixrac+mәhsul ehtiyatının dәyişmәsi
C) milli bazarın hәcmiidxal+ixrac+mәhsul ehtiyatının dәyişmәsi
D) milli bazarın hәcmi+idxalixrac+mәhsul ehtiyatının dәyişmәsi
E) milli bazarın hәcmiidxalixrac+mәhsul ehtiyatının dәyişmәsi
241) Sual:Bazarın hәcminin düsturu:
A) heç biri
B) milli bazarın hәcmi+idxal+ixrac
C) milli bazarın hәcmiidxal+ixrac
D) milli bazarın hәcmi+idxalixrac
E) milli bazarın hәcmiidxalixrac
242) Sual:Bazarın hәcmi:
A) bazarda satılan mәhsulların sayıdır
B) bazarda satılan mәhsulların qiymәtidir
C) bazarda satılan mәhsulların fiziki hәcmidir
D) müәyyәn müddәt әrzindә reallaşdırılan mәhsulların ümumi dәyәridir
E) bazarda satılan mәhsulların fiziki çeşididir
243) Sual:Xarici bazarın cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn bazar mühiti amillәrinә aiddir:
A) bazara kapital qoyuluşunun intensivliyi
B) iqtisadi vә elmitexniki mühit
C) xammal vә resursların mövcudluğu;
D) istehsal gücünün yüklәnmәsi;
E) inflyasiya nәticәlәrinin aradan qaldıra bilmә qabiliyyәti
244) Sual:Xarici bazarın cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn bazar mühiti amillәrinә aiddir:
A) bazara kapital qoyuluşunun intensivliyi
B) iqtisadi vә elmitexniki mühit
C) xammal vә resursların mövcudluğu;

D) istehsal gücünün yüklәnmәsi;
E) inflyasiya nәticәlәrinin aradan qaldıra bilmә qabiliyyәti
245) Sual:Xarici bazarın cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn bazar mühiti amillәrinә aiddir:
A) bazara kapital qoyuluşunun intensivliyi
B) siyasi vә hüquqi mühit
C) xammal vә resursların mövcudluğu;
D) istehsal gücünün yüklәnmәsi;
E) inflyasiya nәticәlәrinin aradan qaldıra bilmә qabiliyyәti
246) Sual:Xarici bazarın cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn bazar mühiti amillәrinә aiddir:
A) bazara kapital qoyuluşunun intensivliyi
B) sosialmәdәni mühit
C) xammal vә resursların mövcudluğu;
D) istehsal gücünün yüklәnmәsi;
E) inflyasiya nәticәlәrinin aradan qaldıra bilmә qabiliyyәti
247) Sual:Beynәlxalq bazarlarәn öyrәnilmәsi zamanı toplanılan tәkrar informasiyanın üstünl*üyü nәdir?
A) Tez toplamaq olur
B) Hәmişә tәdqiqat mәqsәdinә uyğun gәlir
C) Akyuallığını hәmişә saxlayır
D) Keyfiyyәti hәmişә yüksәk olur
E) Tәdqiqat mәqsәdinә hәmişә uyğun olur
248) Sual:Xarici bazarın cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn iqtisadi vә texnoloji amillәrә aid deyil:
A) bazara kapital qoyuluşunun intensivliyi
B) bazarın vә sahәnin firma strukturu
C) xammal vә resursların mövcudluğu
D) istehsal gücünün yüklәnmәsi
E) inflyasiya nәticәlәrinin aradan qaldıra bilmә qabiliyyәti

249) Sual:Xarici bazarın cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn bazar potensialı ilә әlaqәdar amilәrlә daxildir:
A) bazara kapital qoyuluşunun intensivliyi
B) bazar tәlәbatının cari tәkliflә ödәmә qabiliyyәti
C) xammal vә resursların mövcudluğu
D) istehsal gücünün yüklәnmәsi
E) әvәzedici mәhsullar tәrәfindәn әvәzlәnmә tәhlükәsi
250) Sual:Xarici bazarın cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn bazar potensialı ilә әlaqәdar amillәrә daxildir:
A) bazara kapital qoyuluşunun intensivliyi
B) cari tәlәbin hәcmi
C) xammal vә resursların mövcudluğu
D) istehsal gücünün yüklәnmәsi
E) әvәzedici mәhsullar tәrәfindәn әvәzlәnmә tәhlükәsi
251) Sual:Xarici bazarın cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn bazar potensialı ilә әlaqәdar amilә daxildir:
A) bazara kapital qoyuluşunun intensivliyi
B) cari tәlәbin hәcmi
C) xammal vә resursların mövcudluğu
D) istehsal gücünün yüklәnmәsi
E) әvәzedici mәhsullar tәrәfindәn әvәzlәnmә tәhlükәsi
252) Sual:Aşağıdakılardan hansı dünya bazarının (xarici bazarları) tәdqiqat obyektinә aid deyil:
A) xarici bazarın mәhsula olan tәlәbatının öyrәnilmәsi
B) xarici bazarın tutumunu, xarakterini vә tәlәbin elastikliyinin öyrәnilmәsi
C) xarici bazarlarda qiymәtlәrin sәviyyәsinin vә onun dinamikasının öyrәnilmәsi
D) xarici bazarın firma strukturunun öyrәnilmәsi
E) şirkәtә xarici dil bilәn mütәxәssislәrin cәlbi imkanlarının tәdqiqi
253) Sual:Xarici bazarın cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn bazar mühiti amillәrinә aiddir:
A) bazara kapital qoyuluşunun intensivliyi
B) demoqrafik mühit

C) xammal vә resursların mövcudluğu
D) istehsal gücünün yüklәnmәsi
E) inflyasiya nәticәlәrinin aradan qaldıra bilmә qabiliyyәti
254) Sual:Xarici bazarın cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn bazar mühiti amillәrinә aiddir:
A) bazara kapital qoyuluşunun intensivliyi
B) coğrafi mühit
C) xammal vә resursların mövcudluğu
D) istehsal gücünün yüklәnmәsi
E) inflyasiya nәticәlәrinin aradan qaldıra bilmә qabiliyyәti
255) Sual:Xarici bazarın cәlbediciliyini müәyyәnlәşdirәn iqtisadi vә texnoloji amillәrә aid deyil:
A) bazara kapital qoyuluşunun intensivliyi
B) әvәzedici mәhsullar tәrәfindәn әvәzlәnmә tәhlükәsi
C) xammal vә resursların mövcudluğu
D) istehsal gücünün yüklәnmәsi
E) inflyasiya nәticәlәrinin aradan qaldıra bilmә qabiliyyәti
256) Sual:Aşağıdakılardan hansı ölkәnin tәsәrrüfat strukturuna görә bazarların növlәrinә aid deyil?
A) natural tәsәrrüfatlar
B) xammal ixrac edәn ölkәlәr
C) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
D) yeni sәnayelәşmiş ölkәlәr
E) beynәlxalq marketinqlә mәşğul olan ölkәlәr
257) Sual:Aşağıdakılardan hansı ölkәnin tәsәrrüfat strukturuna görә bazarların növlәrinә aid deyil?
A) natural tәsәrrüfatlar
B) xammal ixrac edәn ölkәlәr
C) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
D) yeni sәnayelәşmiş ölkәlәr
E) Amerika qitәsindә yerlәşәn ölkәlәr

258) Sual:Aşağıdakılardan hansı dünya bazarının (xarici bazarları) tәdqiqat obyektinә aid deyil:
A) xarici bazarın mәhsula olan tәlәbatının öyrәnilmәsi
B) xarici bazarın tutumunu, xarakterini vә tәlәbin elastikliyinin öyrәnilmәsi
C) xarici bazarlarda qiymәtlәrin sәviyyәsinin vә onun dinamikasının öyrәnilmәsi
D) xarici bazarın firma strukturunun öyrәnilmәsi
E) şirkәtin marketinq departamentindә beynәlxalq istiqamәtin öyrәnilmәsi
259) Sual:Aşağıdakılardan hansı tsiklik inkişafın müasir tendensiyalarına aid deyil:
A) qiymәtlәrin yüksәlmә meyli
B) tsikl müddәtinin azalması
C) böhran fazasının dәrinliyinin azalması
D) böhrana tәdrici yuvarlanma
E) tsikl vә böhranların ölkә sәrhәdlәri daxilindә lokallaşması
260) Sual:Aşağıdakılardan hansı tsiklik inkişafın müasir tendensiyalarına aid deyil:
A) qiymәtlәrin yüksәlmә meyli
B) tsikl müddәtinin azalması
C) böhran fazasının dәrinliyinin azalması
D) böhrana sürәtlә yuvarlanma
E) tsikl vә böhranların qloballaşması
261) Sual:Aşağıdakılardan hansı tsiklik inkişafın müasir tendensiyalarına aid deyil:
A) qiymәtlәrin yüksәlmә meyli
B) tsikl müddәtinin azalması
C) böhran fazasının dәrinliyinin artması;
D) böhrana tәdrici yuvarlanma
E) tsikl vә böhranların qloballaşması
262) Sual:Aşağıdakılardan hansı tsiklik inkişafın müasir tendensiyalarına aid deyil:
A) qiymәtlәrin yüksәlmә meyli

B) tsikl müddәtinin artması
C) böhran fazasının dәrinliyinin azalması
D) böhrana tәdrici yuvarlanma
E) tsikl vә böhranların qloballaşması
263) Sual:Aşağıdakılardan hansı tsiklik inkişafın müasir tendensiyalarına aid deyil:
A) qiymәtlәrin azalması
B) tsikl müddәtinin azalması
C) böhran fazasının dәrinliyinin azalması
D) böhrana tәdrici yuvarlanma
E) tsikl vә böhranların qloballaşması
264) Sual:Aşağıdakılardan hansı tsiklik inkişafın fazalarına aid deyil:
A) büdcә defisiti
B) böhran
C) depressiya
D) canlanma
E) yüksәliş
265) Sual:Hazırki vә qısa müddәt әrzindә bazar şәraiti, tәlәb vә tәklifin nisbәti, qiymәt dinamikasının dәyişmәsinin izah edilmәsi
A) bazar konyukturasıdır
B) tsiklik inkişafdır
C) sәmәrәli tәlәbdir
D) demarketinqdir
E) remarketinqdir
266) Sual:Hazırki vә qısa müddәt әrzindә bazar şәraiti, tәlәb vә tәklifin nisbәti, qiymәt dinamikasının dәyişmәsinin izah edilmәsi
A) bazar konyukturasıdır
B) tsiklik inkişafdır
C) sәmәrәli tәlәbdir
D) demarketinqdir

E) remarketinqdir
267) Sual:İnformasiyanın göndәricisi
A) Müqabil tәrәfә müraciәt yollayan tәrәfdir
B) Göndәricinin ötürdüyü rәmzlәr dәstidir
C) Qәbul edәn tәrәfin göndәricinin yolladığı rәmzlәrә mәnavermә prosesidir
D) Müraciәtlә tәmas nәticәsindә qәbul edәn tәrәfdә yaranan rәylәr dәstidir
E) Әlaqә prosesindә mühitin planlaşdırılmış müdaxilәsi vә ya tәhrif olunma nәticәsindә qәbul edәn tәrәfә göndәricinin yolladığından fәrqli
müraciәtin çatdırılmasıdır
268) Sual:Beynәlxalq marketinq tәdqiqatları aparan kompaniyaların әsas tiplәri hansıdır?
A) Müxtәlif ölkә bazarlarında tam xidmәt göstәrәn kompaniyalar, müxtәlif ölkәlәrin eyni bir bazarını tәdqiq edәn kompaniyalar, bazarın tәdqiqatı ilә
mәşğul olan yerli kompaniyalardır
B) Müxtәlif ölkә bazarlarında tam xidmәt göstәrәn, öz müәssisәsinin malı haqqında bilgilәr tәlәb edәn sahibkarın sifarişi ilә fәaliyyәt göstәrәn
regionun kompaniyadır
C) İki ölkәdә tәdqiqat aparan yerli kompaniyalardır
D) Üç vә daha artıq ölkәdә eyni bir seqment
E) Dörd vә daha artıq ölkәdә eyni bir seqment
269) Sual:Tradepoint nәdir?
A) Beynәlxalq ticarәt informasiyaişgüzar mәrkәzidir
B) Kontragent kompaniyaları birlәşdirәn şәbәkәdir vә kәnar daxilolmalardan maksimum müdafiә olunmuşdur
C) Bir kompaniya vә ya bir qrup kompaniya çәrçivәsindә kәnardan daxilolma mexanizmi vasitәsilә kәnar lokal şәbәkәnin birlәşdirilmәsidir
D) Bütün dünya üzrә informasiya şәbәkәsidir (Dünya hörümçәk toru)
E) Beynәlxalq qlobal şirkәtlәrә xidmәt edәn kontinentlәrarası şәbәkәdir
270) Sual:Ekstranet nәdir?
A) Kontragent kompaniyaları birlәşdirәn şәbәkәdir vә kәnar daxilolmalardan maksimum müdafiә olunmuşdur
B) Bir kompaniya vә ya bir qrup kompaniya çәrçivәsindә kәnardan daxilolma mexanizmi vasitәsilә kәnar lokal şәbәkәnin birlәşdirilmәsidir
C) Bütün dünya üzrә informasiya şәbәkәsidir (Dünya hörümçәk toru)
D) Beynәlxalq ticarәt informasiyaişgüzar mәrkәzidir

E) Beynәlxalq qlobal şirkәtlәrә xidmәt edәn kontinentlәrarası şәbәkәdir
271) Sual:Şirkәtlәrdә istifadә olunan informasiya şәbәkәlәri hansıdır?
A) İnternet, intranet, ekstranet
B) İnternet, tradepoint
C) Telefon, direktmeyl, poçt
D) Telefaks, intranet, mükәmmәl dispeçer xidmәti
E) Telefon, telefaks, internet
272) Sual:Hazırda dünyada nә qәdәr TMK fәaliyyәt göstәrir?
A) 2 000 ә yaxın
B) 27 000 ә yaxın
C) 50 000 ә yaxın
D) 10 000 ә yaxın
E) 8600 0  ә yaxın
273) Sual:Bu şirkәtlәrdәn hansı çoxmilli şirkәtdir?
A) BP
B) İBM
C) Soni
D) Royal Datç Şell
E) General Motors
274) Sual:TMŞ lәr dünya sәnaye mәhsulunun necә faizini istehsal edir ?
A) 25 % ni
B) 30 % ni
C) 70 % ni
D) 80 % ni
E) 40 % ni
275) Sual:Qloballaşmanın müsbәt hesab olunan tәrәflәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

A) Әmәk mәhsuldarlığının vә әmәk bölgüsünün artımı
B) Dünya iqtisadiyyatının idarә oluna bilәn güclü qlobal sisteminin yaradılması
C) İstehsal investisiyalarının effektivliyinin artımı
D) Hәr bir ölkәnin iqtisadiyyatının әsl vәziyyәtinin aşkarlanması
E) Dünya bazarında ümumi rәqabәtin güclәnmәsi
276) Sual:TMŞn qloballaşması strategiyasına tәnqidlәrin әsas istiqamәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Qlobal transmilli inteqrasiya olunmuş tәsәrrüfat strukturunun yüksәlәn hakimiyyәti
B) Milli hökümәtlәrin qlobal monopoliya siyasәtindәn asılılığı
C) İri TMŞ tәrәfindәn dünya bazarının tәnzimlәnmәsinin güclәnmәsi
D) Bütün dünya alıcılarının standart istehlaka vә hәyat tәrzinә mәcburetmә
E) Xarici filiallarındakı istehsal hәcminin daxili istehlak hәcmindәn çoxluğu
277) Sual:Qlobal kompaniyaların әsas xüsusiyyәti nәdir?
A) Onlar TMŞn әmәlә gәlir vә beynәlmilәllәşmәnin ardıcıl mәrhәlәlәrini özündә әks etdirir
B) Onlar yarandıqları ölkәnin xüsusiyyәtlәrinә malik olmur, bir çox ölkәlәrin kapitalı ilә yaranır
C) Qlobal transmilli inteqrasiya olunmuş tәsәrrüfat strukturunun yüksәlәn hakimiyyәti
D) Milli hökümәtlәrin qlobal monopoliya siyasәtindәn asılılığı
E) Әmәk mәhsuldarlığının vә әmәk bölgüsünün artımı
278) Sual:Beynәlxalq monopoliyaların әsas xüsusiyyәti nәdir?
A) onlar yarandıqları ölkәnin xüsusiyyәtlәrinә malik olmur, bir çox ölkәlәrin kapitalı ilә yaranır
B) onlar TMŞn әmәlә gәlir vә beynәlmilәllәşmәnin ardıcıl mәrhәlәlәrini özündә әks etdirir
C) qlobal transmilli inteqrasiya olunmuş tәsәrrüfat strukturunun yüksәlәn hakimiyyәti
D) әmәk mәhsuldarlığının vә әmәk bölgüsünün artımı
E) milli hökümәtlәrin qlobal monopoliya siyasәtindәn asılılığı
279) Sual:Transmillilәşmә indeksinә aşağıdakılardan hansı aid deyil.
A) xarici filiallardakı istehsal hәcmi vә onun daxili istehsala nisbәti
B) firmanın daxili bazaar fәaliyyәtindәn alınan gәlirlәrin hәcminә nisbәtәn xarici filiallardan әldә olunan gәlirlәrin hәcmi
C) daxili bazardakı filialların sayı

D) xarici filiallarda işlәyәn işçilәrin daxili filiallarda işçilәrin sayına nisbәti
E) kompaniyanın aktivlәrinin ümumi hәcmindә xarici aktivlәrin payı
280) Sual:Mağazaya gәlәnlәr arasında alış edәnlәrin faizini müәyyәnlәşdirmәk lazımdır. Bu zaman informasiyanın toplanmasının bu metodundan
istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur:
A) müşahidә
B) Delfi
C) eksperiment
D) fokusqrup
E) istehlakçı paneli
281) Sual:İnformatorla şәxsi әlaqә yaratmadan toplanan informasiya informasiyanın toplanmasının bu metoduna aiddir:
A) delfi metoduna
B) istehlakçı paneli metoduna
C) imitasiya metoduna
D) müşahidә metoduna
E) sorğu metoduna
282) Sual:İnformasiya toplama vasitәlәrindәn hansında cavabların verilmәsi (qaytarılması) yüksәkdir?
A) müsahibә
B) poçt
C) telefon
D) doğru cavab yoxdur
E) internet
283) Sual:İnformasiya toplama vasitәlәrindәn hansında cavabların verilmәsi (qaytarılması)aşağıdır?
A) müsahibә
B) poçt
C) telefon
D) doğru cavab yoxdur
E) internet

284) Sual:Sorğu:
A) marketinq informasiyasının toplanılması üsuludur
B) xarici marketinq informasiyasının mәnbәyidir
C) cari informasiyanın yığılması vә işlәnmәsi sistemidir
D) doğru cavab yoxdur
E) kabinet tәdqiqatının növüdür
285) Sual:Marketinq müşahidәsi:
A) marketinq informasiyasının toplanılması üsuludur
B) xarici marketinq informasiyasının mәnbәyidir
C) cari informasiyanın yığılması vә işlәnmәsi sistemidir
D) doğru cavab yoxdur
E) kabinet tәdqiqatının növüdür
286) Sual:Tәkrar informasiyanın üstünlüyü nәdir?
A) Çox vaxt bir neçә mәnbәdәn әldә etmәk olur
B) Hәmişә tәdqiqat mәqsәdinә uyğun gәlir
C) Akyuallığını hәmişә saxlayır
D) Keyfiyyәti hәmişә yüksәk olur
E) Tәdqiqat mәqsәdinә hәmişә uyğun olur
287) Sual:Tәkrar informasiyanın üstünlüyü nәdir?
A) Tez toplamaq olur
B) Hәmişә tәdqiqat mәqsәdinә uyğun gәlir
C) Akyuallığını hәmişә saxlayır
D) Keyfiyyәti hәmişә yüksәk olur
E) Tәdqiqat mәqsәdinә hәmişә uyğun olur
288) Sual:Tәkrar informasiyanın üstünlüyü nәdir?
A) İlkin informasiyaya nisbәtәn ucuzdur

B) Hәmişә tәdqiqat mәqsәdinә uyğun gәlir
C) Akyuallığını hәmişә saxlayır
D) Keyfiyyәti hәmişә yüksәk olur
E) Tәdqiqat mәqsәdinә hәmişә uyğun olur
289) Sual:Tәkrar informasiyanın çatışmamazlığı nәdir?
A) Ucuzdur
B) Tez toplamaq olur
C) Çox vaxt bir neçә mәnbәdәn әldә etmәk olur
D) Köhnәlmiş ola bilәr
E) Müәssisәnin imicini korlaya bilәr
290) Sual:Müşahidәnin xarakterik xüsusiyyәti nәdir?
A) öyrәnilәn prosesdә müşahidәçinin fәal iştirakı
B) kabinet tәdqiqatı olması
C) hadisәlәrin passiv qeydiyyatı
D) doğru cavab yoxdur
E) texniki avadanlıqlardan istifadә imkanının olmaması
291) Sual:Müәssisәyә reklamla mәhsulun qiymәti arasında әlaqәni qiymәtlәndirmәk lazımdır, hansı tәdqiqat metodundan istifadә etmәk
mәqsәdәuyğundur?
A) Müşahidә
B) sorğu
C) eksperiment
D) kabinet tәdqiqatı
E) doğru cavab yoxdur
292) Sual:Müәssisәyә mağazaya daxil olan alıcılardan neçә faizinin alış etdiyini qiymәtlәndirmәk lazımdır, hansı tәdqiqat metodundan istifadә
etmәk mәqsәdәuyğundur?
A) Fokus qrupu
B) sorğu

C) eksperiment
D) kabinet tәdqiqatı
E) doğru cavab yoxdur
293) Sual:Müәssisәyә mağazaya daxil olan alıcılardan neçә faizinin alış etdiyini qiymәtlәndirmәk lazımdır, hansı tәdqiqat metodundan istifadә
etmәk mәqsәdәuyğundur?
A) müşahidә
B) sorğu
C) eksperiment
D) kabinet tәdqiqatı
E) doğru cavab yoxdur
294) Sual:Anket:
A) marketinq informasiyasının toplanılması üsuludur
B) xarici marketinq informasiyasının mәnbәyidir
C) cari informasiyanın yığılması vә işlәnmәsi sistemidir
D) doğru cavab yoxdur
E) kabinet tәdqiqatının növüdür
295) Sual:Tәkrar informasiyanın çatışmamazlığı nәdir?
A) Ucuzdur
B) Tez toplamaq olur
C) Çox vaxt bir neçә mәnbәdәn әldә etmәk olur
D) İnformasiyanın keyfiyyәti vә yararlılığı sual altında ola bilәr
E) Müәssisәnin imicini korlaya bilәr
296) Sual:Materialistik dialektika vә ya dialektik materializm metoduna görә:
A) tәbiәt, iqtisadiyyat vә insan cәmiyyәti eyni fәlsәfi qanunlar әsasında yaşayır vә fәaliyyәt göstәrir, elәcәdә onlar biri birinә tәsir göstәrir vә biri
birindәn asılıdır
B) tәbiәt vә insan cәmiyyәti eyni fәlsәfi qanunlar әsasında yaşayır vә fәaliyyәt göstәrir, elәcәdә onlar biri birinә tәsir göstәrir vә biribirindәn asılıdır
C) iqtisadiyyat vә insan cәmiyyәti eyni fәlsәfi qanunlar әsasında yaşayır vә fәaliyyәt göstәrir, elәcәdә onlar biri birinә tәsir göstәrir vә biribirindәn

asılıdır
D) tәbiәt, iqtisadiyyat vә insan cәmiyyәti eyni fәlsәfi qanunlar әsasında yaşayır vә fәaliyyәt göstәrir, baxmayaraq ki, onlar biri birinә tәsir göstәrmir
vә biribirindәn asılı olmur
E) tәbiәt, iqtisadiyyat vә insan cәmiyyәti müxtәlif fәlsәfi qanunlar әsasında yaşayır vә fәaliyyәt göstәrir
297) Sual:Ehtiyac nәdir?
A) İnsanın inad dәrәcәsinә çatmış ehtiyacıdır
B) İstehlakçıların şәxsiyyәti vә mәdәni sәviyyәsinә uyğun olaraq formalaşmış ehtiyacıdır
C) İnsanın nәyinsә çatışmadığını hiss etmәsidir
D) Bazara çıxarılmış әmtәәlәrin mәcmusudur
E) Alıcılıq qabiliyyәti ilә möhkәmlәndirilmiş tәlәbatdır
298) Sual:Mәnfi tәlәbat
A) Bir sıra istehlakçıların bazarda mövcud olan әmtәә vә xidmәtlәrlә tәlәbatlarının ödәnә bilmәmәsidir
B) İstehsal olunan әmtәә vә xidmәtlәrin hәcminin istehlakçıların tәlәbatlarını tam ödәyә bilmәmәsidir
C) İstehlakçıların әmtәә ilә ümumiyyәtlә maraqlanmaması vә ya ona etinasız münasibәt göstәrmәmәsidir
D) Әmtәәlәrin alıcıların әksәr hissәsinin xoşuna gәlmәdiyi haldır
E) Firmanın әmtәә vә xidmәtlәrinә tәlәbatın sәviyyәsinin nәzәrә çarpmayacaq dәrәcәdә dәyişdiyi haldır
299) Sual:Tәklif nәdir?
A) İstehlakçıların şәxsiyyәti vә mәdәni sәviyyәsinә uyğun olaraq formalaşmış ehtiyacıdır
B) İnsanın nәyinsә çatışmadığını hiss etmәsidir
C) Bazara çıxarılmış әmtәәlәrin mәcmusudur
D) Alıcılıq qabiliyyәti ilә möhkәmlәndirilmiş tәbliğatdır
E) İnsanın inad dәrәcәsinә çatmış ehtiyacıdır
300) Sual:Beynәlxalq bazarlarda istehlakçı davranışı baxımından son istehlakçılar bazarının seqmentlәşdirilmәsi amillәrinә aşağıdakılardan hansı
aiddir:
A) istehlakçının gәlirlәrinin sәviyyәsi, ailәlәrin sayı
B) mәhsulgöndәrәnlәrlә әmәkdaşlıq sәviyyәsi;
C) mühtәrilәrlә әmәkdaşlıq sәviyyәsi;

D) istehlakçıların hәyat tәrzi vә şәxsiyyәtin tipi;
E) istehlakçının yerlәşmә sıxlığı;
301) Sual:әhalinin gәlirlәrinin sәviyyәsi hansı seqmentlәşdirmә amillәri qrupuna aiddir:
A) sosial amillәr;
B) iqtisadi amillәr;
C) davranış amillәri;
D) psixoqrafik amillәr;
E) coğrafi amillәr;
302) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı beynәlxalq bazarlarda institutsional istehlakçılar bazarının psixoqrafik seqmentlәşdirmә meyarlarına aiddir:
A) istehlakçıların fәaliyyәt müddәti;
B) istehlakçıların daxil olduğu sosial vә referent qrup;
C) istehlakçıların daxil olduğu sahә vә tәşkilatın miqyası;
D) tәdarük kriteriyaları vә tәdarük fәaliyyәtinin tәşkili;
E) mәhsulda axtarılan sәmәrә, mәhsulgöndәrәnlәrlә әmәkdaşlıq sәviyyәsi vә mәhsulgöndәrәnlәrә sadiqlik sәviyyәsi;
303) Sual:Beynәlxalq bazarlarda aktiv, zәif vә mülayim istehlakçılar seqmenti hansı meyara görә seqmentlәşdirmәnin nәticәsindә
müәyyәnlәşdirilmişdir:
A) Mәhsula adaptasiya әlamәtinә görә seqmentlәşdirmә
B) Sosialiqtisadi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
C) Mәhsulların alış intensivliyi vә istehlakın hәcmi әlamәtinә görә seqmentlәşdirmә
D) Istehlakçıların hәyat tәrzinә görә seqmentlәşdirmә
E) Mәhsulda axtarılan faydaya görә seqmentlәşdirmә
304) Sual:Beynәlxalq bazarlarda istehlakçıların bu vә ya digәr mәhsula nәyә görә üstünlük vermәsini, onun istehlak xüsusiyyәtlәrini vә rәqib
markalara nisbәtәn fәrlәndirici cәhәtlәrinә görә seqmentlәşdirmә hansı seqmentlәşdirmә meyarına uyğundur:
A) Mәhsula adaptasiya әlamәtinә görә seqmentlәşdirmә
B) Sosialiqtisadi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
C) Demoqrafik әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
D) Istehlakçıların hәyat tәrzinә görә seqmentlәşdirmә

E) Mәhsulda axtarılan faydaya görә seqmentlәşdirmә
305) Sual: Beynәlxalq bazarlarda insanların gündәlik hәyatının xüsusiyyәtlәrinә vә xüsusiyyәtlәrin onların fәaliyyәtindә, maraqlarında,
davranışlarında vә baxışlarında oynadığı rola görә seqmentlәşdirmә hansı seqmentlәşdirmә meyarına uyğundur:
A) Mәhsula adaptasiya әlamәtinә görә seqmentlәşdirmә
B) Sosialiqtisadi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
C) Demoqrafik әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
D) Istehlakçıların hәyat tәrzinә görә seqmentlәşdirmә
E) Mәhsulda axtarılan faydaya görә seqmentlәşdirmә
306) Sual:Beynәlxalq bazarlarda istehlakçıların yeniliyi qәbul etmәsinә görә seqmentlәşdirmә hansı seqmentlәşdirmә meyarına uyğundur:
A) Mәhsula adaptasiya әlamәtinә görә seqmentlәşdirmә
B) Sosialiqtisadi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
C) Demoqrafik әlamәtә görә seqmentlәşdirmә
D) Istehlakçıların hәyat tәrzinә görә seqmentlәşdirmә
E) Mәhsulda axtarılan faydaya görә seqmentlәşdirmә
307) Sual:Beynәlxalq bazarlarda markanın alıcılar tәrәfindәn qavranılmasının öyrәnilmәsi, uyğun marketinqin komplekslәrinin hazırlanması
seqmentlәşdirmә proqramının hansı mәrhәlәsindә hәyata keçirilir:
A) Seqmentlәşdirmә
B) Seqmentin seçilmәsi
C) Mövqelәşdirmә
D) Uyğun marketinq miks kompozisiyasının seçilmәsi
E) Marketinq proqramının hazırlanması
308) Sual:Materialistik dialektikanın qanunları bunlardır:
A) әksiliklәrin vәhdәti vә mübarizәsi; inkarın inkar edilmәsi qanunu; kәmiyyәt dәyişikliklәrinin keyfiyyәt dәyişikliklәrinә çevrilmәsi
B) әksiliklәrin vәhdәti; inkişafıın inkar edilmәmәsi qanunu; kәmiyyәt dәyişikliklәrinin keyfiyyәt dәyişikliklәrinә çevrilmәsi
C) әksiliklәrin mübarizәsi; inkarın inkar edilmәmәsi qanunu; kәmiyyәt dәyişikliklәrinin keyfiyyәt dәyişikliklәrinә çevrilmәsi
D) әksiliklәr; inkarın etiraf edilmәsi qanunu; kәmiyyәt dәyişikliklәrinin keyfiyyәt dәyişikliklәrinә çevrilmәsi
E) әksiliklәrin mübarizәsi; inkarın inkar edilmәsi qanunu; kәmiyyәt dәyişikliklәrinin keyfiyyәt dәyişikliklәrinә çevrilmәmәsi

309) Sual:Tәlәbatın olmaması
A) Bir sıra istehlakçıların bazarda mövcud olan әmtәә vә xidmәtlәrlә tәlәbatlarının ödәnә bilmәmәsidir
B) İstehsal olunan әmtәә vә xidmәtlәrin hәcminin istehlakçıların tәlәbatlarını tam ödәyә bilmәmәsidir
C) İstehlakçıların әmtәә ilә ümumiyyәtlә maraqlanmaması vә ya ona etinasız münasibәt göstәrmәmәsidir
D) Әmtәәlәrin alıcıların әksәr hissәsinin xoşuna gәlmәdiyi haldır
E) Firmanın әmtәә vә xidmәtlәrinә tәlәbatın sәviyyәsinin nәzәrә çarpmayacaq dәrәcәdә dәyişdiyi haldır
310) Sual:әsas nәdir?
A) İnsanın inad dәrәcәsinә çatmış ehtiyacıdır
B) İstehlakçıların şәxsiyyәti vә mәdәni sәviyyәsinә uyğun olaraq formalaşmış ehtiyacıdır
C) İnsanın nәyinsә çatışmadığını hiss etmәsidir
D) Bazara çıxarılmış әmtәәlәrin mәcmusudur
E) Alıcılıq qabiliyyәti ilә möhkәmlәndirilmiş tәbliğatdır
311) Sual:Yeni әmtәәyә münasibәtdә super mühafizәkar alıcılar kimlәrdir?
A) Yeni әmtәәlәri almaqda risk vә eksperimentә üstünlük verәn alıcılardır
B) Super yenilikçi alıcılara nisbәtәn әmtәә almaqda daha az riskә vә öz hәrәkәtlәrindә daha ehtiyatlı olan alıcılardır
C) Әmtәә almaqda riskә yol vermәyә çalışmayan vә әsasәn kәnd yerlәrindә yaşayan alıcılardır
D) Yeniliyi qәbul etmәyәn, digәr tәrәfdәn isә adi alıcıları tәqlid edәn alıcılardır
E) Öz gәncliyi dövründәki dәbә vә vәrdişlәrә bağlılıq әks etdirәn vә әmtәәdә istәnilәn dәyişikliklәrin әleyhinә olan alıcılardır
312) Sual:C.Sorosun refleksionist nәzәriyyәsinin mahiyyәti nәdir?
A) fәrdi istehsalçı vә fәrdi istehlakçının variasiyalı canlı әlaqәsi qaçılmazdır
B) alıcı ilә satıcının refleksionist münasibәti qacılmazdır
C) alıcının mal alışının spontan olaraq artması qacılmazdır
D) başabaş marketinqin inkişafı qacılmazdır.
E) bazarlar arasında sәrhәdlәrin aradan qaldırılması qacılmazdır
313) Sual:Tәlәbat nәdir?
A) İnsanın inad dәrәcәsinә çatmış ehtiyacıdır

B) İstehlakçıların şәxsiyyәti vә mәdәni sәviyyәsinә uyğun olaraq formalaşmış ehtiyacıdır
C) İnsanın nәyinsә çatışmadığını hiss etmәsidir
D) Bazara çıxarılmış әmtәәlәrin mәcmusudur
E) Alıcılıq qabiliyyәti ilә möhkәmlәndirilmiş tәbliğatdır
314) Sual:Biznesin aşağı mәnfәәtliliyi SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur
A) Imkanlar
B) Tәhlükәlәr
C) Üstünlüklәr
D) Çatışmamazlıqlar
E) Strateji pәncәrә
315) Sual:Xәrclәrdә liderlik SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur
A) Imkanlar
B) Tәhlükәlәr
C) Üstünlüklәr
D) Çatışmamazlıqlar
E) Strateji pәncәrә
316) Sual:Sәrәncamda qalan pul gәlirlәrinin artımı SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur
A) Imkanlar
B) Tәhlükәlәr
C) Üstünlüklәr
D) Çatışmamazlıqlar
E) Strateji pәncәrә
317) Sual:İxracatla mәşğul olan müәssisәlәrdә inflyasiya SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur
A) Imkanlar
B) Tәhlükәlәr
C) Üstünlüklәr
D) Çatışmamazlıqlar

E) Strateji pәncәrә
318) Sual:İxracatla mәşğul olan müәssisәlәrdә milli valyutanın devalvasiyası SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur
A) Imkanlar
B) Tәhlükәlәr
C) Üstünlüklәr
D) Çatışmamazlıqlar
E) Strateji pәncәrә
319) Sual:İxracatla mәşğul olan müәssisәlәrdә milli valyutanın revalvasiyası SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur
A) Imkanlar
B) Tәhlükәlәr
C) Üstünlüklәr
D) Çatışmamazlıqlar
E) Strateji pәncәrә
320) Sual:502. Müәssisәdә A avadanlığının ümumi sayı 100 әdәddir. İstismar müddәti başa çatan avadanıqlar isә ümumi avadanlıqların 10%ni
tәşkil edir. Müәssisә istehsal gücünü 10% artırmağı planlaşdırır. Müәssisәyә plan ilindә nә qәdәr A avadanlığı lazım olacaqdır?
A) 10
B) 30
C) 19
D) 20
E) 9
321) Sual: Müәssisәdә A avadanlığının ümumi sayı 200 әdәddir. İstismar müddәti başa çatan avadanıqlar isә ümumi avadanlıqların 10%ni tәşkil
edir. Müәssisә istehsal gücünü 10% artırmağı planlaşdırır. Müәssisәyә plan ilindә nә qәdәr A avadanlığı lazım olacaqdır?
A) 20
B) 60
C) 38
D) 40
E) 18

322) Sual:әlaqәdar sahәlәrin inkişaf etmәsi SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur
A) Imkanlar
B) Tәhlükәlәr
C) Üstünlüklәr
D) Çatışmamazlıqlar
E) Strateji pәncәrә
323) Sual: İstehlakçı davranışının sadә modelini kimlәr vermişlәr?
A) D.Hopkins, R.Best, K.Koni.
B) B.Koni,L. Armstronq.
C) B.Sey, S.Amplen, E.Blokhus.
D) Tanders C., L.Vad, P.Trenkel.
E) A.Smit, D.Rikardo, D.Hopkins.
324) Sual:Yeni әmtәәyә münasibәtdә adi alıcılar kimlәrdir?
A) Yeni әmtәәlәri almaqda risk vә eksperimentә üstünlük verәn alıcılardır
B) Super yenilikçi alıcılara nisbәtәn әmtәә almaqda daha az riskә vә öz hәrәkәtlәrindә daha ehtiyatlı olan alıcılardır
C) Әmtәә almaqda riskә yol vermәyә çalışmayan vә әsasәn kәnd yerlәrindә yaşayan alıcılardır
D) Yeniliyi qәbul etmәyәn, digәr tәrәfdәn isә adi alıcılarıtәqlid edәn alıcılardır
E) Öz gәncliyi dövründәki dәbә vә vәrdişlәrә bağlılıq әks etdirәn vә әmtәәdә istәnilәn dәyişikliklәrin әleyhinә olan alıcılardır
325) Sual:Kompaniyanın tәklif etdiyi mәhsulun differensiasiya sәviyyәsinin aşağı olması SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur
A) Imkanlar
B) Tәhlükәlәr
C) Üstünlüklәr
D) Çatışmamazlıqlar
E) Strateji pәncәrә
326) Sual:Rәqiblәrin fәallığı SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur
A) Imkanlar

B) Tәhlükәlәr
C) Üstünlüklәr
D) Çatışmamazlıqlar
E) Strateji pәncәrә
327) Sual:Fәrdin özünün keçmiş tәcrübәsinә vә topladığı informasiyaya әsaslanaraq bәzi obyektlәri qavramasını, ona inamını vә duyğusunu
formalaşdırdığı vә gәlәcәk davranışını müәyyәnlәşdirdiyi әqli proses
A) qavrayışdır
B) münasibәtdir
C) qavranılan oxşarlığın tәhlilidir
D) emosional davranışdır
E) ticarәt markasının xatırlanmasıdır
328) Sual:İqtisadi artım SWOT tәhlildә hansı bölmәdә tәsnif olunur
A) Imkanlar
B) Tәhlükәlәr
C) Üstünlüklәr
D) Çatışmamazlıqlar
E) Strateji pәncәrә
329) Sual: Bu metodda müxtәlif tәlәffüzlәrlә reklamdan әsas kadrlar verilir vә sonra respondentlәrin fikirlәri öyrәnilir:
A) assosiativ metod
B) konseptual xәritә
C) animasiya
D) hekayәni tamamla metodu
E) mәhsulun vizual kartının hazırlanması
330) Sual:Bu metodda respondentәrә şirkәtin brendi göstәrilir vә sonra onların reaksiyası yoxlanılır:
A) assosiativ metod
B) konseptual xәritә
C) animasiya

D) hekayәni tamamla metodu
E) mәhsulun vizual kartının hazırlanması
331) Sual: Beynәlxalq bazarlarda mәhsulların mövqelәşdirilmәsini hәyata keçirәrkәn bu metodda respondentәrә stimullaşdırıcı tәsirlәrlә öz fikrini
bölüşmәk tәklif olunur:
A) assosiativ metod
B) konseptual xәritә
C) animasiya
D) hekayәni tamamla metodu
E) mәhsulun vizual kartının hazırlanması
332) Sual: Mәhsulda axtarılan sәmәrә hansı seqmentlәşdirmә kriteriyasına aiddir:
A) demoqrafik;
B) sosial
C) psixoqrafik
D) iqtisadi
E) mәdәniyyәt
333) Sual:Aşağıdakılardan hansı bazarın seqmentlәşdirilmәsinin demoqrafik amillәrinә aiddir:
A) istehlakçının peşәsi, statusu;
B) ailәlәrin sayı, ailәnin hәyat tsikli;
C) istehlakçını bazara adaptasiyası;
D) sosial vә referent qruplar;
E) hәyat tәrzi, şәxsiyyәtin tipi;
334) Sual:Fәrdlәrin onu әhatә edәn alәm haqqında aydın tәsәvvür yaratmaq mәqsәdilә informasiyanı seçmәk, tәşkil vә şәrh etmәk nәdir?
A) qavrayış
B) koqnitiv reaksiya
C) dәrketmә reaksiyası
D) emosional reaksiya
E) davranış reaksiyası

335) Sual:Istehlakçı reaksiyası nәdir?
A) tәklifә yönәlik istәnilәn әqli vә fiziki fәaliyyәt
B) dәrketmә reaksiyası
C) emosional reaksiya
D) davranış reaksiyası
E) koqnitiv reaksiya
336) Sual: Mәhsulun vizual kartının hazırlanması metodunda::
A) respondentәrә stimullaşdırıcı tәsirlәrlә öz fikrini bölüşmәk tәklif olunur
B) respondentәrә şirkәtin brendi göstәrilir vә sonra onların reaksiyası yoxlanılır
C) müxtәlif tәlәffüzlәrlә reklamdan әsas kadrlar verilir vә sonra respondentlәrin fikirlәri öyrәnilir
D) respondentlәrә şәkillәr silsilәsi tәqdim olunur vә respondentlәrin müstәqil olaraq doldurması üçün boş yerlәr buraxılır
E) metodda respondentlәrә mәhsula münasibәtlәrini qrafik olaraq tәsvir edilmәsi tәklif olunur
337) Sual:Hekayәni tamamla metodunda::
A) respondentәrә stimullaşdırıcı tәsirlәrlә öz fikrini bölüşmәk tәklif olunur
B) respondentәrә şirkәtin brendi göstәrilir vә sonra onların reaksiyası yoxlanılır
C) müxtәlif tәlәffüzlәrlә reklamdan әsas kadrlar verilir vә sonra respondentlәrin fikirlәri öyrәnilir
D) respondentlәrә şәkillәr silsilәsi tәqdim olunur vә respondentlәrin müstәqil olaraq doldurması üçün boş yerlәr buraxılır
E) metodda respondentlәrә mәhsula münasibәtlәrini qrafik olaraq tәsvir edilmәsi tәklif olunur
338) Sual:Animasiya metodunda::
A) respondentәrә stimullaşdırıcı tәsirlәrlә öz fikrini bölüşmәk tәklif olunur
B) respondentәrә şirkәtin brendi göstәrilir vә sonra onların reaksiyası yoxlanılır
C) müxtәlif tәlәffüzlәrlә reklamdan әsas kadrlar verilir vә sonra respondentlәrin fikirlәri öyrәnilir
D) respondentlәrә şәkillәr silsilәsi tәqdim olunur vә respondentlәrin müstәqil olaraq doldurması üçün boş yerlәr buraxılır
E) metodda respondentlәrә mәhsula münasibәtlәrini qrafik olaraq tәsvir edilmәsi tәklif olunur
339) Sual:Assosiativ metodda::
A) respondentәrә stimullaşdırıcı tәsirlәrlә öz fikrini bölüşmәk tәklif olunur

B) respondentәrә şirkәtin brendi göstәrilir vә sonra onların reaksiyası yoxlanılır
C) müxtәlif tәlәffüzlәrlә reklamdan әsas kadrlar verilir vә sonra respondentlәrin fikirlәri öyrәnilir
D) respondentlәrә şәkillәr silsilәsi tәqdim olunur vә respondentlәrin müstәqil olaraq doldurması üçün boş yerlәr buraxılır
E) metodda respondentlәrә mәhsula münasibәtlәrini qrafik olaraq tәsvir edilmәsi tәklif olunur
340) Sual: Konseptual xәritә metodunda::
A) respondentәrә stimullaşdırıcı tәsirlәrlә öz fikrini bölüşmәk tәklif olunur
B) respondentәrә şirkәtin brendi göstәrilir vә sonra onların reaksiyası yoxlanılır
C) müxtәlif tәlәffüzlәrlә reklamdan әsas kadrlar verilir vә sonra respondentlәrin fikirlәri öyrәnilir
D) respondentlәrә şәkillәr silsilәsi tәqdim olunur vә respondentlәrin müstәqil olaraq doldurması üçün boş yerlәr buraxılır
E) metodda respondentlәrә mәhsula münasibәtlәrini qrafik olaraq tәsvir edilmәsi tәklif olunur
341) Sual:Bu metodda respondentlәrә mәhsula münasibәtlәrini qrafik olaraq tәsvir edilmәsi tәklif olunur:
A) assosiativ metod
B) konseptual xәritә
C) animasiya
D) hekayәni tamamla metodu
E) mәhsulun vizual kartının hazırlanması
342) Sual:Bu metodda respondentlәrә şәkillәr silsilәsi tәqdim olunur vә respondentlәrin müstәqil olaraq doldurması üçün boş yerlәr buraxılır:
A) assosiativ metod
B) konseptual xәritә
C) animasiya
D) hekayәni tamamla metodu
E) mәhsulun vizual kartının hazırlanması
343) Sual:Beynәlxalq marketinqә әsasәn bu cür yanaşma gәrәkdir:
A) kommunikativ
B) inteqrallaşdırılmış
C) proqnozlaşdırılan
D) nәticәsi mәsrәfsizliyi tәmin edәn

E) rәqiblәrin maraqlarını da nәzәrә alan
344) Sual:Kommunikativ yanaşma
A) beynәlxalq marketinqin bir çox problemlәrini, metodlarını izah etmәyә, sistemlәşdirmәyә, hәll etmәyә vә proqnozlaşdırmağa imkan verir
B) beynәlxalq marketinqin çoxlu sayda problemlәrini, metodlarını izah etmәyә, sistemlәşdirmәyә, hәll etmәyә vә proqnozlaşdırmağa imkan vermir
C) beynәlxalq marketinqin bir çox problemlәrini, metodlarını izah etmәyә, sistemlәşdirmәyә, hәll etmәyә vә proqnozlaşdırmağa böyük mәblәğdә
әlavә vәsaitlәr tәlәb etdiyi üçün yararsızdır
D) beynәlxalq marketinq üçün nәzәrdә tutulmayıb
E) beynәlxalq marketinq fәaliyyәti üçün yalnız iqtisadi sәmәrәlilik maraq doğurur
345) Sual:Heyәtin irsi rәqabәt üstünlüklәrinә daxildir
A) qabiliyyәtlәr (müәyyәn fәaliyyәt növü üzrә çalışmaq qabiliyyәti, dahilik, vә s); temperament; fiziki imkanlar.
B) cavanlıq, temperament; fiziki imkanlar.
C) әl qabiliyyәtlәri, temperament; fiziki imkanlar.
D) dil qabiliyyәtlәri, temperament; fiziki imkanlar.
E) alıcıları inandırmaq qabiliyyәtlәri (müәyyәn fәaliyyәt növü üzrә çalışmaq qabiliyyәti, dahilik, vә s); temperament; imic.
346) Sual:Heyәtin daxili, vә ya fәrdi rәqabәt üstünlüklәrini öz tәbiәtinә görә şәrti olaraq:
A) irsi keçmә vә sonradan qazanan hissәlәrә bölmәk olar.
B) irsi keçmә vә sonradan qazanılıb vә itirilәn hissәlәrә bölmәk olar.
C) qandan keçmә vә sonradan qazanan hissәlәrә bölmәk olar.
D) irqi keçmә vә sonradan artırılan hissәlәrә bölmәk olar.
E) qonşudan keçmә vә sonradan qazanan hissәlәrә bölmәk olar.
347) Sual:Müәssisәlәrin heyәti әsasәn bunlardan ibarәt olur:
A) fәhlәlәrdәn, mütәxәssislәrdәn vә menecerlәrdәn.
B) sürücülәrdәn, fәhlәlәrdәn, vә menecerlәrdәn.
C) rәhbәr işçilәrdәn, fәhlәlәrdәn vә mühәndislәrdәn.
D) kәndlilәrdәn, baytar hәkimlәrdәn vә aqronomlardan
E) ortada yeyәnlәrdәn vә qıraqda gәzәnlәrdәn.

348) Sual:Beynәlmilәllәşmә strategiyası nә vaxt müşahidә olunur?
A) Konkret malın satışı vә istehsalında iştirak edәn ölkәlәrin sayı nәzәrә çarpacaq dәrәcәdә artanda, mal öz milliliyini itirәndә.
B) Xarici ticarәt multiplikatoru kifayәt qәdәr fәrqlәndikdә.
C) Kapital vә әmәk bazarı daha çox beynәlmilәllәşdikdә.
D) Beynәlxalq әmәk bölgüsü dәrinlәşdikdә.
E) Milli bazar dünya bazarına daha dәrindәn inteqrasiya olunduqda
349) Sual:Marketinq kompleksinin işlәnib hazırlanmasına nәlәr daxildir?
A) Bazar imkanlarının tәhlili, mәqsәdli bazarların seçilmәsi, marketinq kompleksinin işlәnib hazırlanması, marketinqin kömәkçi sistemlәri
kompleksi
B) Marketinq tәdqiqatları, marketinq informasiya sistemlәri, marketinq mühiti, fәrdi istehlakçılar bazarı, müәssisәlәr bazarı
C) Tәlәbatın öyrәnilmәsi, bazarın seqmentlәşdirilmәsi, mәqsәdli seqmentlәrin seçilmәsi, bazarda әmtәәnin mövqeyinin müәyyәnlәşdirilmәsi
D) Әmtәәnin işlәnilmәsi, әmtәәyә qiymәt qoyulması, әmtәәlәrin yayılması metodları, satışın stimullaşdırılması
E) Strategiya, planlaşdırma, nәzarәt
350) Sual:İqtisadçı – alim Stenli Polivodaya görә marketinq –miks aşağadakı 8 – P lәri özündә birlәşdirir:
A) Әmtәә / xidmәt (Produjt / Servije),İrәlilәdilmә vә reklam (Promotion And Pablijiti), Qiymәtin әmәlә gәlmәsi (Prijinq), Satış yerlәri /distribusiya
(Plaj of sale distribution), Xalq (Piople), Presedentlәr (Presedents), Güc (Power)/ Proses (Projess), Planlaşdırma vә nәzarәt (Planninq and jontrol)
B) Әmtәә (Produjt), İrәlilәdirmә (Promotion), Qiymәt (Prije), Yer (Plaje), İctimai fikir (Publij opinion), Siyasәt (Politijs), Reklam (Pablijiti), Mәnfәәt
(Profit)
C) Әmtәә (Produjt), İrәlilәdirmә (Promotion), Qiymәt (Prije), İçtimai fikir (Publij opinion), Mәnfәәt (Profit), Planlaşdırma vә nәzarәt (Planninq and
jontrol), Reklam (Pablijiti), Güc (Power)
D) Әmtәә (Produjt), İrәlilәdirmә (Promotion), Qiymәt (Prije), Yer (Plaje), İctimai fikir (Publij opinion), Xalq (Piople) , Proses (Projess), Reklam
(Pablijiti),
E) Xalq (Piople), ), İrәlilәdirmә (Promotion), Qiymәt (Prije), Yer (Plaje), İctimai fikir (Publij opinion), Reklam (Pablijiti), Siyasәt (Politijs), Güc
(Power)
351) Sual:İqtisadçı – alim Heylә görә marketinq –miks aşağadakı 7 – P lәri özündә birlәşdirir:
A) Әmtәә (Produjt), İrәlilәdirmә (Promotion), Qiymәt (Prije), Yer (Plaje), Xalq (Piople), Siyasәt (Politijs), Mәnfәәt (Profit)
B) Әmtәә (Produjt), İrәlilәdirmә (Promotion), Qiymәt (Prije), İçtimai fikir (Publij opinion), Mәnfәәt (Profit), Planlaşdırma vә nәzarәt (Planninq and
jontrol), Güc (Power)
C) Әmtәә (Produjt), İrәlilәdirmә (Promotion), Qiymәt (Prije), Yer (Plaje), İctimai fikir (Publij opinion), Xalq (Piople) , Proses (Projess)

D) Xalq (Piople), ), İrәlilәdirmә (Promotion), Qiymәt (Prije), Yer (Plaje), İctimai fikir (Publij opinion), Siyasәt (Politijs), Güc (Power)
E) İrәlilәdirmә (Promotion), Qiymәt (Prije), Yer (Plaje), İctimai fikir (Publij opinion), Siyasәt (Politijs), Presedentlәr (Presedents), Proses (Projess)
352) Sual:İqtisadçı – alim Filip Kotlerә görә marketinq –miks aşağadakı 6 – P lәri özündә birlәşdirir:
A) Әmtәә (Produjt), İrәlilәdirmә (Promotion), Qiymәt (Prije), Yer (Plaje), İctimai fikir (Publij opinion), Siyasәt (Politijs)
B) Әmtәә (Produjt), İrәlilәdirmә (Promotion), Qiymәt (Prije), İçtimai fikir (Publij opinion), Mәnfәәt (Profit), Planlaşdırma vә nәzarәt (Planninq and
jontrol)
C) Әmtәә (Produjt), İrәlilәdirmә (Promotion), Qiymәt (Prije), Yer (Plaje), İctimai fikir (Publij opinion), Xalq (Piople)
D) Xalq (Piople), ), İrәlilәdirmә (Promotion), Qiymәt (Prije), Yer (Plaje), İctimai fikir (Publij opinion), Siyasәt (Politijs)
E) İrәlilәdirmә (Promotion), Qiymәt (Prije), Yer (Plaje), İctimai fikir (Publij opinion), Siyasәt (Politijs), Presedentlәr (Presedents)
353) Sual:İqtisadçı – alim Makkartniyә görә marketinq –miks aşağadakı 4 – P lәri özündә birlәşdirir:
A) Әmtәә (Produjt), İrәlilәdirmә (Promotion), Qiymәt (Prije), Yer (Plaje)
B) Әmtәә (Produjt), İrәlilәdirmә (Promotion), Qiymәt (Prije), Siyasәt (Politijs)
C) Әmtәә (Produjt), İrәlilәdirmә (Promotion), Qiymәt (Prije), Xalq (Piople)
D) Әmtәә (Produjt), İrәlilәdirmә (Promotion), Qiymәt (Prije), Siyasәt (Politijs)
E) Әmtәә (Produjt), İrәlilәdirmә (Promotion), Qiymәt (Prije), İjtimai fikir (Publij opinion)
354) Sual:Beynәlxalq kompaniyaların beynәlxalq marketinqi hansı prinsiplәr әsasında qurulur?
A) Etnosentrizm
B) polisentrizm
C) Monosentrizm
D) Diosentrizm
E) Pinfosentrizm
355) Sual:Heyәtin sonradan әldә olunan rәqabәt üstünlüklәrinә daxildir
A) işgüzarlıq keyfiyyәtilәri (tәhsil, xüsusi biliklәr, bacarıqlar vә sәriştәlәr); ziyalılıq mәdәniyyәti; fәaliyyәt motivasiyasının mәqsәdyönümlüyü (şәxsi
vә kollektiv mәqsәdlәrin seçilmәsi qabiliyyәti); xasiyyәti (әmәyә, başqalarına, özünә, әşyalara münasibәt); emosionallıq (öz emosiyalarını idarә
etmәk qabiliyyәti, streslәrә hәssaslıq, paxıllıq, iradә vә s.); münasibәtlәri qurmaq qabiliyyәti, kommunikabellilik; tәşkil olunmaq; yaş hәddlәri vә s.
B) tәhsil, ümumi mәdәniyyәt; fәaliyyәt motivasiyasının olması (şәxsi vә kollektiv mәqsәdlәrin seçilmәsi qabiliyyәti); xasiyyәt emosionallıq; streslәrә
hәssaslıq; kommunikabellilik; yaş hәddlәri vә s.

C) icraçılıq keyfiyyәtilәri ziyalılıq mәdәniyyәti; mәqsәdlәrin seçilmәk qabiliyyәti, münasibәtlәri qurmaq qabiliyyәti.
D) bacarıqlar vә sәriştәlәr; icraçılıq mәdәniyyәti; şәxsi vә kollektiv mәqsәdlәrin seçilmәsi qabiliyyәti; әşyalara münasibәt; emosionallıq.
E) xüsusi biliklәr, mәdәniyyәt; xasiyyәt streslәrә hәssaslıq, paxıllıq, iradә vә s.
356) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin spesifik funksiyalarına aiddir?
A) satış
B) planlaşdırma
C) nәzarәt
D) liderlik
E) motivlәşdirmә
357) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin spesifik funksiyalarına aiddir?
A) analitik
B) planlaşdırma
C) nәzarәt
D) liderlik
E) motivlәşdirmә
358) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin ümumi funksiyalarına aiddir?
A) beynәlmillәşmә
B) qloballaşma
C) social etik marketinq
D) informasiya sistemi tәminatı
E) istehsal marketinqi
359) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin ümumi funksiyalarına aiddir?
A) beynәlmillәşmә
B) qloballaşma
C) social etik marketinq
D) uçot

E) istehsal marketinqi
360) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin ümumi funksiyalarına aiddir?
A) beynәlmillәşmә
B) qloballaşma
C) social etik marketinq
D) koordinasiya
E) istehsal marketinqi
361) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin spesifik funksiyalarına aiddir?
A) әmtәә istehsal
B) planlaşdırma
C) nәzarәt
D) liderlik
E) motivlәşdirmә
362) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin ümumi funksiyalarına aiddir?
A) beynәlmillәşmә
B) qloballaşma
C) social etik marketinq
D) motivlәşdirmә
E) istehsal marketinqi
363) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin ümumi funksiyalarına aiddir?
A) beynәlmillәşmә
B) qloballaşma
C) social etik marketinq
D) nәzarәt
E) istehsal marketinqi
364) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin ümumi funksiyalarına aiddir?

A) beynәlmillәşmә
B) qloballaşma
C) social etik marketinq
D) liderlik
E) istehsal marketinqi
365) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin ümumi funksiyalarına aiddir?
A) beynәlmillәşmә
B) qloballaşma
C) social etik marketinq
D) planlaşdırma
E) istehsal marketinqi
366) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin ümumi funksiyalarına aid deyil?
A) planlaşdırma
B) tәşkil etmә
C) koordinasiya
D) uçot
E) beynәlmillәşmә
367) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin ümumi funksiyalarına aid deyil?
A) planlaşdırma
B) tәşkil etmә
C) koordinasiya
D) uçot
E) qloballaşma
368) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin ümumi funksiyalarına aiddir?
A) beynәlmillәşmә
B) qloballaşma
C) social etik marketinq

D) uçot
E) istehsal marketinqi
369) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin ümumi funksiyalarına aid deyil?
A) planlaşdırma
B) tәşkil etmә
C) koordinasiya
D) uçot
E) istehsal marketinqi
370) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin ümumi funksiyalarına aid deyil?
A) planlaşdırma
B) tәşkil etmә
C) koordinasiya
D) uçot
E) social etik marketinq
371) Sual:Aşağıdakı cavablardan hansı beynәlxalq marketinqin strateji planlaşdırılmasının konseptual modelinә daxil deyil?
A) Mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi
B) Kompleks marketinq tәdqiqatları
C) Beynәlxalq seqmentlәşdirmә
D) Kompaniyanın istehsal satış imkanlarının öyrәnilmәsi
E) Şirkәtin beynәlxalq auditdәn keçmәsi
372) Sual:Aşağıdakı cavablardan hansı beynәlxalq marketinqin strateji planlaşdırılmasının konseptual modelinә daxil deyil?
A) Mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi
B) Kompleks marketinq tәdqiqatları
C) Beynәlxalq seqmentlәşdirmә
D) Kompaniyanın istehsal satış imkanlarının öyrәnilmәsi
E) Şirkәtin BMHSә uyğun hesabatlarının dәrci

373) Sual: Mәqsәdli marketinq proqramları:
A) Baş ofis tәrәfindәn hazırlanır vә bütün firmanı әhatә edir
B) Mәrkәzi proqramların göstәricilәri әsasında aşağı idarәetmә bölmәlәrindә hazırlanır
C) Baş ofisin strateji göstәrişlәrini nәzәrә almaqla yerlәrdә hazırlanır vә daha sonra tәsdiq üçün yuxarı instansiyalara tәqdim olunur
D) Mәqqsәdli vә aktual bazar vәzifәlәrinin hәllinә yönәlir
E) Doğru cavab yoxdur
374) Sual:Qarışıq marketinq proqramları:
A) Baş ofis tәrәfindәn hazırlanır vә bütün firmanı әhatә edir
B) Mәrkәzi proqramların göstәricilәri әsasında aşağı idarәetmә bölmәlәrindә hazırlanır
C) Baş ofisin strateji göstәrişlәrini nәzәrә almaqla yerlәrdә hazırlanır vә daha sonra tәsdiq üçün yuxarı instansiyalara tәqdim olunur
D) Mәqqsәdli vә aktual bazar vәzifәlәrinin hәllinә yönәlir
E) Doğru cavab yoxdur
375) Sual: Mәrkәzlәşdirilmәmiş marketinq proqramları:
A) Baş ofis tәrәfindәn hazırlanır vә bütün firmanı әhatә edir
B) Mәrkәzi proqramların göstәricilәri әsasında aşağı idarәetmә bölmәlәrindә hazırlanır
C) Baş ofisin strateji göstәrişlәrini nәzәrә almaqla yerlәrdә hazırlanır vә daha sonra tәsdiq üçün yuxarı instansiyalara tәqdim olunur
D) Mәqqsәdli vә aktual bazar vәzifәlәrinin hәllinә yönәlir
E) Doğru cavab yoxdur
376) Sual:Mәrkәzlәşdirilmiş marketinq proqramları:
A) Baş ofis tәrәfindәn hazırlanır vә bütün firmanı әhatә edir
B) Mәrkәzi proqramların göstәricilәri әsasında aşağı idarәetmә bölmәlәrindә hazırlanır
C) Baş ofisin strateji göstәrişlәrini nәzәrә almaqla yerlәrdә hazırlanır vә daha sonra tәsdiq üçün yuxarı instansiyalara tәqdim olunur
D) Mәqqsәdli vә aktual bazar vәzifәlәrinin hәllinә yönәlir
E) Doğru cavab yoxdur
377) Sual: Antiböhran marketinq proqramları:
A) Xarici bazarlarda vahid yanaşma vә vahid marketinq proqramlarını nәzәrdә tutur
B) Beynәlxalq marketinqә multimilli yanaşmadır, fәrqli istehlakçı seçimlәrinә fәrqli marketinq proqramlarını nәzәrdә tutur

C) Baş idarә tәrәfindәn hazırlanır vә strateji baxışı әks etdirir
D) Kompaniyanın vә ya onun xarici bölmәsinin böhrandan qurtulması üçün hazırlanan proqramdır
E) Dünya bazarında firmanın marketinq fәaliyyәtinin bir neçә variantını hazırlanmasıdır
378) Sual: Ssenari marketinq proqramları:
A) Xarici bazarlarda vahid yanaşma vә vahid marketinq proqramlarını nәzәrdә tutur
B) Beynәlxalq marketinqә multimilli yanaşmadır, fәrqli istehlakçı seçimlәrinә fәrqli marketinq proqramlarını nәzәrdә tutur
C) Baş idarә tәrәfindәn hazırlanır vә strateji baxışı әks etdirir
D) Şirkәtin xarici bazarlardakı bölmәlәri tәrәfindәn hazırlanır vә yerli bazarlardakı istehlakçı tәlәbinә istiqamәtlәnir
E) Dünya bazarında firmanın marketinq fәaliyyәtinin bir neçә variantını hazırlanmasıdır
379) Sual:Operativ marketinq proqramları:
A) Xarici bazarlarda vahid yanaşma vә vahid marketinq proqramlarını nәzәrdә tutur
B) Beynәlxalq marketinqә multimilli yanaşmadır, fәrqli istehlakçı seçimlәrinә fәrqli marketinq proqramlarını nәzәrdә tutur
C) Baş idarә tәrәfindәn hazırlanır vә strateji baxışı әks etdirir
D) Şirkәtin xarici bazarlardakı bölmәlәri tәrәfindәn hazırlanır vә yerli bazarlardakı istehlakçı tәlәbinә istiqamәtlәnir
E) Dünya bazarında firmanın marketinq fәaliyyәtinin bir neçә variantını hazırlanmasıdır
380) Sual: Strateji marketinq proqramları:
A) Xarici bazarlarda vahid yanaşma vә vahid marketinq proqramlarını nәzәrdә tutur
B) Beynәlxalq marketinqә multimilli yanaşmadır, fәrqli istehlakçı seçimlәrinә fәrqli marketinq proqramlarını nәzәrdә tutur
C) Baş idarә tәrәfindәn hazırlanır vә strateji baxışı әks etdirir
D) Şirkәtin xarici bazarlardakı bölmәlәri tәrәfindәn hazırlanır vә yerli bazarlardakı istehlakçı tәlәbinә istiqamәtlәnir
E) Dünya bazarında firmanın marketinq fәaliyyәtinin bir neçә variantını hazırlanmasıdır
381) Sual:Differensiasiya edilmiş (adaptiv) marketinq proqramları:
A) Xarici bazarlarda vahid yanaşma vә vahid marketinq proqramlarını nәzәrdә tutur
B) Beynәlxalq marketinqә multimilli yanaşmadır, fәrqli istehlakçı seçimlәrinә fәrqli marketinq proqramlarını nәzәrdә tutur
C) Baş idarә tәrәfindәn hazırlanır vә strateji baxışı әks etdirir
D) Şirkәtin xarici bazarlardakı bölmәlәri tәrәfindәn hazırlanır vә yerli bazarlardakı istehlakçı tәlәbinә istiqamәtlәnir
E) Dünya bazarında firmanın marketinq fәaliyyәtinin bir neçә variantını hazırlanmasıdır

382) Sual: Standart (vә ya qlobal) marketinq proqramları:
A) Xarici bazarlarda vahid yanaşma vә vahid marketinq proqramlarını nәzәrdә tutur
B) Beynәlxalq marketinqә multimilli yanaşmadır, fәrqli istehlakçı seçimlәrinә fәrqli marketinq proqramlarını nәzәrdә tutur
C) Baş idarә tәrәfindәn hazırlanır vә strateji baxışı әks etdirir
D) Şirkәtin xarici bazarlardakı bölmәlәri tәrәfindәn hazırlanır vә yerli bazarlardakı istehlakçı tәlәbinә istiqamәtlәnir
E) Dünya bazarında firmanın marketinq fәaliyyәtinin bir neçә variantını hazırlanmasıdır
383) Sual: Strateji bencmakinq nәdir?
A) Şirkәtin strategiyasının rәqiblәrin davranış strategiyası vә sahәlәrdә müvәffәqiyyәtinin әsas amilinә uyğunluğunun tәmin olunması prosesidir.
B) Strateji bencmakinq rәqiblәrin zәif cәhәtlәrini öyrәnmәkdir.
C) Firmanın müxtәlif sahәdә müvәffәqiyyәtinin rәqiblәrdәn üstünlüyü strategiyasıdır.
D) Müvәffәqiyyәtin müәyyәnlәşmәsi üçün diversifikasiya satış sistemi, texniki qulluq qaydalarının tәtbiqi strategiyasıdır.
E) doğru cavab yoxdur
384) Sual:Xarici ticarәtdә himayәçilik siyasәti
A) Büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasını tәmin edir
B) doğru cavab yoxdur
C) Bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsi vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsilә istehsalın quruluşunun formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә xidmәt
edir
D) xarici ticarәtdә ölkә firmalarının üstün mövqeyә çatması üçün görülәn tәdbirlәrdir
E) Gömrük rüsumunun tam yığılmasıdır
385) Sual: TMŞ in nizamsız yayılması nәdir?
A) Mәhsul istehsalının eyni şәkildә xarici ölkәdә tәşkil olunmasıdır
B) TMŞ in öz әnәnәvi istehsalları ilә bilavasitә әlaqәsi olmayan sahәlәrә yayılmasıdır
C) Xarici ölkәlәrin tәtbiq etdiyi tarif vә digәr mәhdudlaşdırıcı tәdbirlәrdәn yayılmaqdır
D) Xarici ölkәlәrdә istehsal tәyinatlı vә ara tәlәbat mallarının istehsalının tәşkil olunmasıdır
E) Filial vә törәmә müәssisәlәrә mәhsul istehsalı vә satışında ana müәssisә tәrәfindәn tam müstәqillik verilmәsidir
386) Sual:TMŞn inkişafının geosentrik vә ya qlobal mәrhәlәlәrindә nә baş verir?

A) Әsas şirkәtin xarici bölmәlәrilә müәyyәn standartlar üzrә beynәlxalq biznesin hәyata keçirilmәsi baş verir.
B) doğru cavab yoxdur
C) Bu mәrhәlәdә şirkәtin xariciiqtisadi fәaliyyәtinә daxili bazara tabelilik nöqteyi nәzәrindәn baxılır.
D) yenidәn daxili bazara qayıdlır
E) Bu mәrhәlәdә şirkәt rәhbәrliyinin diqqәti kommunikasiya axınına vә regionun şöbәlәrin sәlahiyyәtlәrinin ötürülmәsinә yönәldilәr.
387) Sual: Trans milli şirkәtin regionosentrik mәrhәlәsi nә ilә xarakterikdir?
A) Bu mәrhәlәdә şirkәt rәhbәrliyinin diqqәti kommunikasiyaya vә regional şöbәlәrә sәlahiyyәtlәrinin ötürülmәsinә yönәldilәr.
B) doğru cavab yoxdur
C) Bu mәrhәlәdә şirkәtin xariciiqtisadi fәaliyyәtinә daxili bazara tabelilik nöqteyi nәzәrindәn baxılır.
D) Firma beynәlxalq marketinq strategiyasını tәkmillәşdirәrәk vahid, inteqrasiya olunmuş standart qlobal strategiya işlәyir
E) Uyğunlaşma strategiyasının standartlaşması baş verir.
388) Sual: Trans milli şirkәtin inkişafının polisentrik mәrhәlәsi nә ilә xarakterikdir?
A) Xarici bazarlarda alıcıların üstünlük verdiyi cәhәtlәr nәzәrә alınmaqla marketinq strategiyası tәtbiq olunur.
B) doğru cavab yoxdur
C) Daxili bazardakı marketinq strategiyası ilә oxşar olaraq heç bir dәyişiklik edilmәdәn baş verilmәsi ilә.
D) Firma beynәlxalq marketinq strategiyasını tәkmillәşdirәrәk vahid, inteqrasiya olunmuş standart qlobal strategiyailә işlәmәsilә.
E) Bu mәrhәlәdә şirkәtin xariciiqtisadi fәaliyyәtinә daxili bazara tabelilik nöqteyi nәzәrindәn baxılmasılә.
389) Sual: Trans milli şirkәtin inkişafının etnosentrik mәrhәlәsi nә ilә xarakterikdir?
A) Bu mәrhәlәdә şirkәtin xariciiqtisadi fәaliyyәtinә daxili bazara tabelilik nöqteyi nәzәrindәn baxılır.
B) Daxili bazardakı marketinq strategiyası ilә oxşar olaraq heç bir dәyişiklik edilmәdәn baş verir.
C) Firma beynәlxalq fәaliyyәtini multimillilәşmә vasitәsilә hәyata keçirir.
D) Uyğunlaşma strategiyasının standartlaşması baş verir.
E) doğru cavab yoxdur
390) Sual:Valyuta tәnzimlәnmәsi:
A) Hәr hansı bir әmtәәnin idxal olunmasının qadağan olunmasıdır
B) Ölkәyә gәtirilmәsinә icazә verilmiş müәyyәn kateqoriyadan olan mallara qoyulan kәmiyyәt hüdududur
C) Beynәlxalq ticarәtin özündә konkret ölkәdәn daxil olan tәkliflәrә qarşı ayrı seçkiliyi vә ya hәr hansı bir ölkәnin mallarına münasibәtdә istehsal

standartlarını birlәşdirәn mәhdudlaşdırma tәdbirlәridir
D) Xarici valyutada nәğd pulun vә onun başqa valyutalara dәyişdirilmәsi mәzәnnәsinin tәnzimlәnmәsidir
E) Ölkәyә gәtirilәn mallara qoyulan rüsumdur
391) Sual: Fәrdi marka strategiyasının çatışmazlığı
A) markasının şöhrәtinin saxlanması vә qorunmasına çәkilәn xәrclәrin sәviyyәsinin yüksәk olmasıdır
B) mәhsulun yüksәk keyfiyyәtliliyini tәmin etmәmәsidir
C) konkret mәhsul çeşidinin uğursuzluğunun digәr çeşidlәrin bazar mövqeyinә tәsir etmәsidir
D) hәr bir çeşid vahidinin bazara irәlilәdilmәsi xәrclәrinin sәviyyәsinin yüksәk olmasıdır
E) markaya ad verilmәsi prosesinin mürәkkәbliyidir
392) Sual: Fәrdi marka strategiyasının üstünlüyü
A) markasının şöhrәtinin saxlanması vә qorunmasına çәkilәn xәrclәrin sәviyyәsinin aşağı olmasıdır
B) mәhsulun yüksәk keyfiyyәtliliyini tәmin etmәsidir
C) konkret çeşid vahidinin uğursuzluğunun digәr çeşid vahidlәrinin bazar mövqeyinә tәsir etmәmәsidir
D) hәr bir çeşidin bazara yeridilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrin sәviyyәsinin aşağı olmasıdır
E) markaya ad verilmәsi prosesinin sadәliyidir
393) Sual: Mәhsullara ticarәt (mәhsul) markasının verilmәsindә mәqsәd:
A) satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun uçotunun asanlaşdırılmasıdır
B) satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun yüksәk keyfiyyәtә malik olmasını göstәrmәkdir
C) satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun yüksәk istehlak xüsusiyyәtlәrinә malik olmasını göstәrmәkdir
D) satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsul nomenklaturasının genişliyini diqqәtә çatdırmaqdır
E) satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun rәqiblәrin mәhsulundan fәrqlәndirilmәsi vә identiflәşdirilmәsidir
394) Sual: Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi әsasında onun modifikasiyası hansı halda mәqsәdәuyğundur:
A) mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәyә imkan verәn texnika vә texnologiya mövcud olduğu halda;
B) elmitәdqiqat vә konstruktorlayihәlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün resurslar mövcud olduğu halda
C) bu işin hәyata keçirilmәsi üçün daha ucuz vә keyfiyyәtli material resurslarının mövcud olduğu halda;
D) mәhsulun modifikasiyası әlavә xәrclәr vә resurslar tәlәb etmәdiyi halda) ;
E) keyfiyyәt parametrinin yüksәldilmәsini istehlakçı mütәrәqqi dәyişiklik kimi qәbul etdiyi halda;

395) Sual: Bu amil rәqabәt qabiliyyәtliliyini müәyyәn edәn marketinqin amilinә aid deyildir:
A) mәhsulların differensiallaşdırılması imkanları
B) mәhsul markasının patent mühafizәsi
C) satış şәbәkәsinә daxilolma imkanları
D) kommunikasiya sisteminin mövcudluğu
E) mәhsulların istehsal texnologiyası
396) Sual: Bir neçә çeşiddә mәhsul istehsal edәn firma bu çeşidlәrin birindә kifayәt qәdәr yüksәk reputasiyaya malikdir. Müәssisә hәmin mәhsul
çeşidinә daxil olan yeni mәh¬sulunu bazara çıxarmağı planlaşdırır. Bu halda müәssisәnin bu marka strategiya¬sın¬dan istifadә etmәsi daha
mәqsә¬dәuy¬ğun¬dur:
A) mәhsul çeşidi üçün bir marka strategiyasından
B) fәrdi ticarәt markasır strategiyasından
C) ümumi marka strategiyasından
D) parazit ticarәt marka strategiyasından
E) marka kombinasiyası strategiyasından
397) Sual: Dünyaca mәhşur olan vә müxtәlif bazarlara hәmişә yüksәk keyfiyyәtli mәhsullar çıxaran kompaniyanın bu marka strategiyasından
istifadә etmәsi daha mәqsә¬dәuy¬ğun¬dur:
A) mәhsul çeşidi üçün bir marka strategiyasından
B) fәrdi ticarәt markası strategiyasından
C) ümumi marka strategiyasından
D) parazit ticarәt marka strategiyasından
E) marka kombinasiyası strategiyasından
398) Sual: Müәssisә xәrclәrinin yüksәlmәsi sәbәbindәn mәhsul çeşidindәn müәyyәn mәhsul modellәrinin çıxarılmasına dair qәrar qәbul edir. Bu:
A) mәhsul çeşidinin artırılması strategiyasıdır
B) mövcud mәhsul marakasının saxlanması strategiyasıdır
C) mәhsul çeşidinin ixtisar edilmәsi strategiyasıdır
D) mәhsul çeşidinin mәhdudlaşdırılması strategiyasıdır
E) mәhsul çeşidinin sabitlәşdirilmәsi strategiyasıdır

399) Sual: Müәssisә mәhsul çeşidinә daxil etdiyi yeni mәhsuluna artıq bazar uğuru qazanmış mәhsulunun marka adını verir. Bu:
A) mәhsul çeşidinin artırılması strategiyasıdır
B) mövcud mәhsul marakasının saxlanması strategiyasıdır
C) mәhsul çeşidinin ixtisar edilmәsi strategiyasıdır
D) mәhsul çeşidinin mәhdudlaşdırılması strategiyasıdır
E) mәhsul çeşidinin sabitlәşdirilmәsi strategiyasıdır
400) Sual: Müәssisә mәhsul çeşidini ona yeni mәhsul qruplarının, yeni mәhsul modellәrinin, tiplәrinin vә s. әlavә edilmәsi hesabına artırır. Bu:
A) mәhsul çeşidinin artırılması strategiyasıdır
B) mövcud mәhsul marakasının saxlanması strategiyasıdır
C) mәhsul çeşidinin ixtisar edilmәsi strategiyasıdır
D) mәhsul çeşidinin mәhdudlaşdırılması strategiyasıdır
E) mәhsul çeşidinin sabitlәşdirilmәsi strategiyasıdır
401) Sual: Aşağıdakılardan hansı mәhsulun beynәlxalq rәqabәtqabiliyyәtlilik amilinә aid deyil:
A) mәhsulun keyfiyyәti
B) servis siyasәti
C) mәhsulun vә firmanın imici
D) rәqiblәrin strategiyası vә mövqeyi
E) şirkәtin daxili idarәetmә prosedurlarının yazılı formada mövcudluğu
402) Sual: Aşağıdakılardan hansı mәhsulun beynәlxalq rәqabәtqabiliyyәtlilik amilinә aid deyil:
A) mәhsulun keyfiyyәti
B) servis siyasәti
C) mәhsulun vә firmanın imici
D) rәqiblәrin strategiyası vә mövqeyi
E) şirkәtin audit olunmuş hesabatlarının mövcudluğu
403) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazarlarda mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinin әsas sistemlәrinә aid deyil:
A) keyfiyyәtin hәrtәrәfli idarә edilmәsi

B) Just in time konsepsiyası
C) Kamban sistemi
D) İSO standartları
E) Ansoff modeli
404) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazarlarda mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinin әsas sistemlәrinә aid deyil:
A) keyfiyyәtin hәrtәrәfli idarә edilmәsi
B) Just in time konsepsiyası
C) Kamban sistemi
D) İSO standartları
E) Maslou nәzәriyyәsi
405) Sual: Biznes bilikbazar modelinә görә meqaimkanlar strategiyasını hansı kombinasiya daha düzgün әks etdirir:
A) köhnә biznes biliklәrköhnә bazar
B) Yeni biznes biliklәr – köhnә bazar
C) Köhnә biznes biliklәr  yeni bazar
D) Yeni biznes biliklәryeni bazar
E) Doğru cavab yoxdur
406) Sual: Biznes bilikbazar modelinә görә ağ sәhifә strategiyasını hansı kombinasiya daha düzgün әks etdirir:
A) köhnә biznes biliklәrköhnә bazar
B) Yeni biznes biliklәr – köhnә bazar
C) Köhnә biznes biliklәr  yeni bazar
D) Yeni biznes biliklәryeni bazar
E) Doğru cavab yoxdur
407) Sual: Biznes bilikbazar modelinә görә әsas sәriştәlәr üstәgәl on yeni strategiyasını hansı kombinasiya daha düzgün әks etdirir:
A) köhnә biznes biliklәrköhnә bazar
B) Yeni biznes biliklәr – köhnә bazar
C) Köhnә biznes biliklәr  yeni bazar
D) Yeni biznes biliklәryeni bazar

E) Doğru cavab yoxdur
408) Sual: Biznes bilikbazar modelinә görә boşluqların tutulması strategiyasını hansı kombinasiya daha düzgün әks etdirir:
A) köhnә biznes biliklәrköhnә bazar
B) Yeni biznes biliklәr – köhnә bazar
C) Köhnә biznes biliklәr yeni bazar
D) Yeni biznes biliklәryeni bazar
E) Doğru cavab yoxdur
409) Sual: Keyfiyyәtә hәrtәrәfli nәzarәt:
A) Qüsurun tәkcә son mәrhәlәdә deyil, dәyәr zәncirinin bütün mәrhәlәlәrindә olmaması üçün tәdbirlәrin görülmәsi
B) Hazır mәhsulun satışa çıxarılmadan öncә testdәn keçirilmәsi
C) Qüsurun aşkarlanmaması üçün sәthi tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
D) Doğru cavab yoxdur
E) Işçilәrin ixtisaslaşdırırlmasını dәrinlәşdirmәklә qüsurları azaltmağa cәhd
410) Sual: Marka saxtalaşdırılmasında imitasiya nәdir?
A) Mәhsulun mәşhur marka adı altında satışı
B) Mәhsulun әsas hissәlәrә ayrılması vә bütöv kopiyalanması.
C) Әmtәәnin mәşhur marka adı altında satışı.
D) Әmtәә markasının mәnimsәnilmәsi, formanın, görünüşün vә tәrtibatının saxtalaşdırılması.
E) Әmtәәnin cüzi dәyişdirilmәsi ilә üzünün köçürülmәsi.
411) Sual:Yalnız 1946 1965ci illәrdә 200dәn çox beynәlxalq (ümumdünya vә regional standart tәşkilatları yaradılıb).Onlardan beynәlxalq
standartlaşmanı әn dolğun vә geniş tәmsil edәni:
A) 1947ci ildә yaradılmış Standartlaşdırma üzrә Beynәlxalq Tәşkilatdır (İSO).
B) 1957ci ildә yaradılmış Standartlaşdırma üzrә Beynәlxalq Tәşkilatdır (İSO).
C) 1997ci ildә yaradılmış Standartlaşdırma üzrә Beynәlxalq Tәşkilatdır (İSO).
D) 2007ci ildә yaradılmış Standartlaşdırma üzrә Beynәlxalq Tәşkilatdır (İSO).
E) 1999ci ildә yaradılmış Standartlaşdırma üzrә Tәşkilatdır (İSO).

412) Sual:Kiqanın әmtәә strategiyasına nә daxildir
A) Әmtәәnin uyğunlaşmasının 3 strategiyası, stimullaşmanın 2 strategiyası.
B) Әmtәәnin uyğunlaşmasının 5 strategiyası.
C) İkiqat uyğunlaşma strategiyaları.
D) Әmtәәnin uyğunlaşmasının 2 strategiyası, stimullaşmanın 3 strategiyası.
E) Dәyişdirilmiş şәkildә yayılma vә әlaqәlәrin uyğunlaşması strategiyası
413) Sual:Kollektiv nişan nәdir
A) Assosiasiyanın hәr hansı bir birliyin adına qeydә alınan nişan vә nişanların kombinasiyasıdır
B) Sahibkarın öz әmtәәlәrini vә ya xidmәtlәri fәrqlәndirәn qrafik tәsvir edilәn hüquqi cәhәtdәn әsaslandırılmış nişandır.
C) Әmtәәnin markasıdır.
D) Әmtәәnin marka adıdır.
E) Әmtәәnin istehsalçısının firma proqramıdır.
414) Sual:әmtәә nişanı nәdir?
A) Sahibkarın öz әmtәәlәrini vә ya xidmәtlәrini fәrqlәndirәn qrafik tәsvir edilәn hüquqi cәhәtdәn әsaslandırılmış nişandır.
B) Assosiasiyanın hәr hansı bir birliyin adına qeydә alınan nişan vә nişanların kombinasiyasıdır.
C) Әmtәәnin markasıdır.
D) Әmtәәnin marka adıdır.
E) Әmtәәnin istehsalçısının firma proqramıdır.
415) Sual:Aşağıdakı şirkәtlәrdәn hansılar fәrdi marka adlarına әmәl edir?
A) “Nestle”, “Procter & Gamble”.
B) “Procter & Gamble”, “Unilever”.
C) Ceneral Elektrek”, “Sears”.
D) “KokaKola”, “Elen Kerts”, “Ceneral Elektrik”.
E) Procter & Gamble , “KokaKola”
416) Sual:Xüsusi tәlәbat malları nәdir?
A) İstehlakçıların münasiblik, keyfiyyәt, qiymәt vә xarici tәrtibat göstәricilәrinә görә müqayisә etdiklәri әmtәәlәrdir
B) İstehlakçıların adәtәn tez tez, fikirlәşmәdәn, onları öz aralarında müqayisәyә әn az sәy göstәrmәklә aldıqları әmtәәlәrdir

C) Әldә edilmәsi üçün alıcıların bir hissәsinin әlavә sәy göstәrmәyә hazır olduqları nadir keyfiyyәtli vә ya ayrı ayrı markalı әmtәәlәrdir
D) İstehlakçının tanımadığı vә ya tanıyıb almaq haqqında adәtәn fikirlәşmәdiyi әmtәәlәrdir
E) İstehsalçının mәmulatında bütövlükdә istehsal zamanı istifadә olunan әmtәәlәrdir
417) Sual:Material vә detallar nәdir?
A) İstehlakçıların münasiblik, keyfiyyәt, qiymәt vә xarici tәrtibat göstәricilәrinә görә müqayisә etdiklәri әmtәәlәrdir
B) İstehlakçıların adәtәn tez tez, fikirlәşmәdәn, onları öz aralarında müqayisәyә әn az sәy göstәrmәklә aldıqları әmtәәlәrdir
C) Әldә edilmәsi üçün alıcıların bir hissәsinin әlavә sәy göstәrmәyә hazır olduqları nadir keyfiyyәtli vә ya ayrı ayrı markalı әmtәәlәrdir
D) İstehlakçının tanımadığı vә ya tanıyıb almaq haqqında adәtәn fikirlәşmәdiyi әmtәәlәrdir
E) İstehsalçının mәmulatında bütövlükdә istehsal zamanı istifadә olunan әmtәәlәrdir
418) Sual:әvvәlcәdәn seçilәn mallar nәdir?
A) İstehlakçıların münasiblik, keyfiyyәt, qiymәt vә xarici tәrtibat göstәricilәrinә görә müqayisә etdiklәri әmtәәlәrdir
B) İstehlakçıların adәtәn tez tez, fikirlәşmәdәn, onları öz aralarında müqayisәyә әn az sәy göstәrmәklә aldıqları әmtәәlәrdir
C) Әldә edilmәsi üçün alıcıların bir hissәsinin әlavә sәy göstәrmәyә hazır olduqları nadir keyfiyyәtli vә ya ayrı ayrı markalı әmtәәlәrdir
D) İstehsalçının mәmulatında bütövlükdә istehsal zamanı istifadә olunan әmtәәlәrdir
E) İstehlakçının tanımadığı vә ya tanıyıb almaq haqqında adәtәn fikirlәşmәdiyi әmtәәlәrdir
419) Sual:Porterin metodologiyasına görә beynәlxalq rәqabәt qabiliyyәti milli iqtisadiyyatın hansı mәrhәlәlәri uyğun olaraq fәrqlәnir?
A) İstehsal, investisiya, yenilikçilik vә vardövlәt
B) İstehlak, bölgü, mübadilә, vardövlәt.
C) İstehsal, istehlak, satış, kapital.
D) Torpaq, әmәk, kapital, idarәetmә.
E) İstehsal, satış, planlaşma, nәzarәt.
420) Sual:Beynәlxalq rәqabәtin strukturunun üç sәviyyәsi hansıdır?
A) Ölkәlәr, müәssisәlәr, әmtәәlәr.
B) Dövlәtlәr, regionlar, müәssisәlәr.
C) Ölkәlәrin tәsәrrüfat tipi, siyasi mühit, qanunlar.
D) Әmtәәlәr, xidmәtlәr, milli xüsusiyyәt.
E) Müәssisәlәr, regionlar, dövlәtlәr.

421) Sual:Marka nәdir?
A) Hәr hansı bir satıcının vә ya satıcılar qrupunun әmtәә yaxud xidmәtlәrini eynilәşdirmәk, bunları rәqiblәrin әmtәә vә xidmәtlәrindәn
fәrqlәndirmәk tәyinatı olan ad, termin, nişan, rәmz, rәsm vә ya onların birlәşdirilmәsidir
B) Markanın tәlәffüz olunan hissәsidir
C) Markanın tanınan, lakin tәlәffüz oluna bilmәyәn hissәsidir
D) Hüquqi müdafiәsi tәmin olunmuş marka vә ya onun hissәsidir
E) Әdәbi, musiqi, bәdii әsәrlәrin mәzmununun, formasının ifasına, nәşrinә vә satışına olan müstәsna hüquqdur
422) Sual:Passiv tәlәbat malları nәdir
A) İstehlakçıların münasiblik, keyfiyyәt, qiymәt vә xarici tәrtibat göstәricilәrinә görә müqayisә etdiklәri әmtәәlәrdir
B) İstehlakçıların adәtәn tez tez, fikirlәşmәdәn, onları öz aralarında müqayisәyә әn az sәy göstәrmәklә aldıqları әmtәәlәrdir
C) Әldә edilmәsi üçün alıcıların bir hissәsinin әlavә sәy göstәrmәyә hazır olduqları nadir keyfiyyәtli vә ya ayrı ayrı markalı әmtәәlәrdir
D) İstehlakçının tanımadığı vә ya tanıyıb almaq haqqında adәtәn fikirlәşmәdiyi әmtәәlәrdir
E) İstehsalçının mәmulatında bütövlükdә istehsal zamanı istifadә olunan әmtәәlәrdir
423) Sual:Marka nişanı nәdir?
A) Hәr hansı bir satıcının vә ya satıcılar qrupunun әmtәә yaxud xidmәtlәrini eynilәşdirmәk, bunları rәqiblәrin әmtәә vә xidmәtlәrindәn
fәrqlәndirmәk tәyinatı olan ad, termin, nişan, rәmz, rәsm vә ya onların birlәşdirilmәsidir
B) Markanın tәlәffüz olunan hissәsidir
C) Markanın tanınan, lakin tәlәffüz oluna bilmәyәn hissәsidir
D) Hüquqi müdafiәsi tәmin olunmuş marka vә ya onun hissәsidir
E) Әdәbi, musiqi, bәdii әsәrlәrin mәzmununun, formasının ifasına, nәşrinә vә satışına olan müstәsna hüquqdur
424) Sual:Ölkәmizdә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrin istehsal etdiklәri mәhsulların rәqabәt qabiliyyәtliliyinin yüksәldilmәsi vasitәlәrindәn әn
effektlisi budur
A) beynәlxalq standartlar sistemi.
B) ölkәdaxili standartlar sistemi
C) regional standartlar sistemi
D) sahәlәr üzrә standartlar sistemi.
E) ABŞn standartlar sistemi

425) Sual:Hәr bir mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyi bu qrup amillәrlә müәyyәn edilir:
A) mәhsulun texniki xüsusiyyәtlәri; müәssisәnin daxil olduğu sahәnin mәnәvi mühiti; marketinq.
B) mәhsulun istehlak xәrclәri; müәssisәnin daxil olduğu sahәnin adı; marketinq.
C) istehsal avadanlәqdarının istehlak xüsusiyyәtlәri; müәssisәnin daxil olduğu sahәnin rәqabәt mühiti; menecment.
D) mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәri; müәssisәnin daxil olduğu sahәnin istehsal yönümü; marketinq.
E) mәhsulun istehsal xüsusiyyәtlәri; müәssisәnin daxil olduğu sahәnin real varlığı; marketinq
426) Sual:әmtәәnin rәqabәtqabiliyyәtliliyinin normalaşdırılması obyektlәrinә daxil deyildir
A) Әmtәәnin keyfiyyәt göstәricilәri
B) Әmtәәnin hәyat dövranı mәrhәlәlәri üzrә resurstutumluğu göstәricilәri
C) Әmtәә servisinin keyfiyyәt göstәricilәri;
D) Әmtәәnin rәqabәtqabiliyyәtli olmasının dinamik göstәricilәri
E) Әmtәәnin tәyinatına uyğun istifadә edilmәsi.
427) Sual:әmtәәnin rәqabәt üstünlüklәrinin әsas daxili amillәri vә onların rәqabәtqabiliyyәtliliyinin tәsir istiqamәtlәrinә bu daxil deyil
A) Әmtәә konstruksiyasının (strukturunun tәrkibinin) patent qabiliyyәtliliyi (yeniliyi);
B) Texnoloji proseslәrin vә avadanlıqların mütәrәqqiliyi;
C) İdarәetmә sisteminin (menejmentin) elmi sәviyyәsi;
D) Sistemin missiyasının әsaslı olması
E) alıcıların gәlirlәri vә problemlәri
428) Sual:әmtәәnin rәqabәt üstünlüklәrinin әsas daxili amillәri vә onların rәqabәtqabiliyyәtliliyinin tәsir istiqamәtlәrinә bu daxil deyil
A) Әmtәә konstruksiyasının (strukturunun tәrkibinin) patent qabiliyyәtliliyi (yeniliyi);
B) Sistemin tәşkili vә istehsal strukturlarının sәmәrәliliyi;
C) Heyәtin rәqabәtqabiliyyәtliliyi
D) İnformasiya texnologiyalarının mütәrәqqiliyi
E) alıcıların hәyat tәrzi.
429) Sual:әmtәәnin rәqabәtüstünlüklәrinin әsas xarici amillәri vә onların tәsir istiqamәtlәrinә daxil deyildir
A) Buraxılış sistemindә vasitәçilәr vә әmtәә istehlakçılarında istehsalın әmәyin vә idarәetmәnin tәşkili sәviyyәsi

B) Konkret auditoriyaların fәallığı (ictimai tәşkilatların, istehlakçılar cәmiyyәtinin,kütlәvi informasiya vasitәlәrinin vә s).
C) Әvәzedici әmtәәlәr arasında rәqabәt gücü;
D) Yeni istehlakçıların meydana gәlmәsi.
E) xarici ölkәnin әhalisinin mәdәni sәviyyәsi
430) Sual:әmtәәnin rәqabәtüstünlüklәrinin әsas xarici amillәri vә onların tәsir istiqamәtlәrinә daxil deyildir
A) Çıxış sistemindә rәqabәt gücü;
B) Giriş sistemindә, xammal göndәrәnlәr arasında materiallar, dәstlәyici mәmulatlar vә digәr komponentlәr sırasında rәqabәt gücü;
C) Әvәzedici әmtәәlәr arasında rәqabәt gücü;
D) Yeni istehlakçıların meydana gәlmәsi
E) Ölkәdәki siyasi durum.
431) Sual:әmtәәnin rәqabәtüstünlüklәrinin әsas xarici amillәri vә onların tәsir istiqamәtlәrinә daxil deyildir
A) Ölkәnin rәqabәt qabiliyyәtliliyinin sәviyyәsi;
B) Sahәnin rәqabәt qabiliyyәtliliyinin sәviyyәsi;
C) Regionun rәqabәt qabiliyyәtliliyinin sәviyyәsi;
D) Әmtәә buraxan tәşkilatların rәqabәt qabiliyyәtliliyinin sәviyyәsi;
E) Alıcıların maddi imkanları.
432) Sual:әmtәәnin rәqabәtqabiliyyәtliliyi dörd inteqral göstәrici ilә müәyyәn edilir
A) әmtәәnin fәaliyyәti ilә; onun qiymәti ilә; әmtәәnin hәyat dövranı әrzindә istismar xәrclәri ilә; servis xidmәtinin keyfiyyәti ilә.
B) әmtәәnin özü ilә; onun qiymәti ilә; әmtәәnin hәyat dövranı әrzindә istismar xәrclәri ilә; servis xidmәti ilә.
C) әmtәәnin dizaynı ilә; onun dәyәri ilә; әmtәәnin hәyat dövranı әrzindә istismar xәrclәri ilә; servis xidmәtinin keyfiyyәti ilә.
D) әmtәәnin xarici yöndәmi ilә; onun dözümlüyü ilә; әmtәәnin hәyat dövranı әrzindә istismar xәrclәri ilә; servis xidmәtinin tәkktli ilә.
E) әmtәәnin xidmәt müddәti ilә; onun xarici qabaritlәri ilә; әmtәәnin hәyat dövranı әrzindә istismar xәrclәri ilә; servis xidmәtinin keyfiyyәti ilә.
433) Sual:Qablaşdırma nәdir
A) Әmtәәnin bilavasitә yerlәşdirildiyi hәcmdir
B) Әmtәәdәn bilavasitә istifadә etdikdә tullanan materialdır
C) Әmtәәnin saxlanılması, eynilәşdirilmәsi vә daşınması üçün olan qabdır
D) Әmtәә üçün qabın vә ya örtüyün işlәnib hazırlanması vә istehsalıdır

E) Әmtәәnin yerlәşdirildiyi şüşә qabdır
434) Sual:Sahәdә rәqabәtin vәziyyәtinә tәsir edәn yeni iştirakçıların bazara daxil olma ehtimalı hansı halda daha azdır:
A) Bazara daxil olma xәrci aşağıdırsa
B) Mövcud vә ya yeni bölüşdürmә kanallarından istifadә imkanı mәhduddursa
C) Rәqiblәr tәrәfindәn zәif reaksiya gözlәnildikdә
D) Tәkliflәr arasında aşağı sәviyyәli differensiasiya olduqda
E) Bazarda xidmәt göstәrilmәyәn “boşluqlar” mövcuddursa
435) Sual:Aşağıdakı sadalananlardan hansı sahәdә rәqabәti intensivlәşdirәn amil hesab edilmir:
A) sahәdә fәaliyyәt göstәrәn rәqibәr tәxminәn eyni vәziyyәtә vә bazar payına malikdirlәrsә
B) bazar artımının yavaş olduğu vaxt
C) mәhsullar aşağı differensiasiyaya malikdirsә
D) sabit xәrclәr nisbәtәn yüksәkdirsә
E) әgәr bazardan çıxmaq üçün maneәlәr kifayәt qәdәr zәifdirsә
436) Sual:Aşağıdakı sadalananlardan hansı sahәdә rәqabәti intensivlәşdirәn amil hesab edilmir:
A) sahәdә fәaliyyәt göstәrәn rәqibәr tәxminәn eyni vәziyyәtә vә bazar payına malikdirlәrsә
B) bazar artımının yavaş olduğu vaxt
C) mәhsullar aşağı differensiasiyaya malikdirsә
D) sabit xәrclәr aşağıdırsa
E) әgәr bazardan çıxmaq üçün maneәlәr kifayәt qәdәr yüksәkdirsә
437) Sual:Aşağıdakı sadalananlardan hansı sahәdә rәqabәti intensivlәşdirәn amil hesab edilmir:
A) sahәdә fәaliyyәt göstәrәn rәqibәr tәxminәn eyni vәziyyәtә vә bazar payına malikdirlәrsә
B) bazar artımı yüksәkdirsә
C) mәhsullar aşağı differensiasiyaya malikdirsә
D) sabit xәrclәr nisbәtәn yüksәkdirsә
E) әgәr bazardan çıxmaq üçün maneәlәr kifayәt qәdәr yüksәkdirsә
438) Sual:Aşağıdakı sadalananlardan hansı sahәdә rәqabәti intensivlәşdirәn amil hesab edilmir:

A) sahәdә fәaliyyәt göstәrәn rәqibәr kәskin fәrqlәnәn vәziyyәtә vә bazar payına malikdirlәrsә
B) bazar artımının yavaş olduğu vaxt
C) mәhsullar aşağı differensiasiyaya malikdirsә
D) sabit xәrclәr nisbәtәn yüksәkdirsә
E) әgәr bazardan çıxmaq üçün maneәlәr kifayәt qәdәr yüksәkdirsә
439) Sual:Aşağıdakı sadalananlardan hansı sahәdә rәqabәti intensivlәşdirәn amil hesab edilmir:
A) sahәdә fәaliyyәt göstәrәn rәqibәr tәxminәn eyni vәziyyәtә vә bazar payına malikdirlәrsә
B) bazar artımının yavaş olduğu vaxt
C) mәhsullar yüksәk differensiasiyaya malikdirsә
D) sabit xәrclәr nisbәtәn yüksәkdirsә
E) әgәr bazardan çıxmaq üçün maneәlәr kifayәt qәdәr yüksәkdirsә
440) Sual:Aşağıdakı sadalananlardan hansı sahәdә rәqabәtin vәziyyәtini müәyyәnlәşdirәn amillәrә aid edilmir:
A) yeni iştirakçılar tәrәfindәn tәhlükә
B) әvәzedicilәr tәrәfindәn tәhlükә
C) alıcıların bazar gücü
D) yerli özünü idarәetmә orqanlarının tәzyiqlәri
E) tәchizatçıların bazar gücü
441) Sual:Aşağıdakı sadalananlardan hansı sahәdә rәqabәtin vәziyyәtini müәyyәnlәşdirәn amillәrә aid edilmir:
A) yeni iştirakçılar tәrәfindәn tәhlükә
B) әvәzedicilәr tәrәfindәn tәhlükә
C) alıcıların bazar gücü
D) yerli ictimaiyyәtin tәzyiqlәri
E) tәchizatçıların bazar gücü
442) Sual:Uzunmüddәtli icarә әmәliyyatı beynәlxalq tәcrübәdә necә adlanır?
A) Xayrinq
B) Lizinq
C) Rentinq

D) Çarter
E) Cari kirayә
443) Sual: Qısamüddәtli icarә әmәliyyatı ümumilikdә beynәlxalq tәcrübәdә necә adlanır
A) Xayrinq
B) Lizinq
C) Rentinq
D) Çarter
E) Cari kirayә
444) Sual:Ortamüddәtli icarә әmәliyyatı beynәlxalq tәcrübәdә necә adlanır?
A) Xayrinq
B) Lizinq
C) Rentinq
D) Çarter
E) Cari kirayә
445) Sual:Maliyyәlәşdirilәn icarә әmәliyyatı nәdir?
A) İcarәyә verәnin ölkәsinin sәrhәdlәrini keçmiş әmtәәlәrin kirayәyә verilmәsidir
B) İcәrәyә verәnin icarә predmetini milli firmalardan alaraq xarici icarәyә götürәnә kirayәyә vermәsidir
C) İcarәyә verәnin icarә predmetini xarici firmalardan alaraq milli icarәyә götürәnә kirayәyә vermәsidir
D) İcarәyә verәnin icarәyә götürәnin konkret malgöndәrәnә sifariş etdiyi avadanlığın dәyәrini tam hәcmdә ödәmәsidir
E) İcarәyә verәn adlanan bir tәrәfin icarәyә götürәn digәr tәrәfә icarә müqavilәsi әsasında müәyyәn müddәtә müstәsna istifadә üçün vermәsidir
446) Sual:Qaimә (alqı satqı) qiymәti nәdir?
A) Әmtәәnin növü vә keyfiyyәtinin müәyyәn olunması üçün istifadә olunan qiymәtdir
B) Kontrakt imzalanan anda müәyyәnlәşdirilәn vә onun yerinә yetirildiyi müddәt әrzindә dәyişilmәyәn qiymәtdir
C) Әmtәәnin göndәrilmәsi şәrtlәrindәn asılı olaraq müqavilәdә göstәrilmiş qiymәtdir
D) Müqavilәnin yerinә yetirildiyi müddәt әrzindә әmtәәnin hazırlanmasına çәkilәn xәrclәrin dәyişmәsindәn asılı olaraq, әmtәnin göndәrildiyi anda
hesablanan qiymәtdir
E) Müqavilә bağlanarkәn müәyyәn edilәn, lakin әmtәәnin göndәrildiyi vaxt onun bazar qiymәtinin dәyişmәsindәn asılı olaraq baxılan qiymәtdir

447) Sual:Sürüşәn qiymәt nәdir?
A) Әmtәәnin növü vә keyfiyyәtinin müәyyәn olunması üçün istifadә olunan qiymәtdir
B) Kontrakt imzalanan anda müәyyәnlәşdirilәn vә onun yerinә yetirildiyi müddәt әrzindә dәyişilmәyәn qiymәtdir
C) Әmtәәnin göndәrilmәsi şәrtlәrindәn asılı olaraq müqavilәdә göstәrilmiş qiymәtdir
D) Müqavilәnin yerinә yetirildiyi müddәt әrzindә әmtәәnin hazırlanmasına çәkilәn xәrclәrin dәyişmәsindәn asılı olaraq, әmtәnin göndәrildiyi anda
hesablanan qiymәtdir
E) Müqavilә bağlanarkәn müәyyәn edilәn, lakin әmtәәnin göndәrildiyi vaxt onun bazar qiymәtinin dәyişmәsindәn asılı olaraq baxılan qiymәtdir
448) Sual:әmtәәnin bazis qiymәti nәdir?
A) Әmtәәnin növü vә keyfiyyәtinin müәyyәn olunması üçün istifadә olunan qiymәtdir
B) Müqavilә imzalanan anda müәyyәnlәşdirilәn vә onun yerinә yetirildiyi müddәt әrzindә dәyişilmәyәn qiymәtdir
C) Әmtәәnin göndәrilmәsi şәrtlәrindәn asılı olaraq müqavilәdә göstәrilmiş qiymәtdir
D) Müqavilәnin yerinә yetirildiyi müddәt әrzindә әmtәәnin hazırlanmasına çәkilәn xәrclәrin dәyişmәsindәn asılı olaraq, әmtәnin göndәrildiyi anda
hesablanan qiymәtdir
E) Müqavilә bağlanarkәn müәyyәn edilәn, lakin әmtәәnin göndәrildiyi vaxt onun bazar qiymәtinin dәyişmәsindәn asılı olaraq baxılan qiymәtdir
449) Sual:Müqavilәdә qәti qiymәt nәdir?
A) Әmtәәnin növü vә keyfiyyәtinin müәyyәn olunması üçün istifadә olunan qiymәtdir
B) Kontrakt imzalanan anda müәyyәnlәşdirilәn vә onun yerinә yetirildiyi müddәt әrzindә dәyişilmәyәn qiymәtdir
C) Әmtәәnin göndәrilmәsi şәrtlәrindәn asılı olaraq müqavilәdә göstәrilmiş qiymәtdir
D) Müqavilәnin yerinә yetirildiyi müddәt әrzindә әmtәәnin hazırlanmasına çәkilәn xәrclәrin dәyişmәsindәn asılı olaraq, әmtәnin göndәrildiyi anda
hesablanan qiymәtdir
E) Müqavilә bağlanarkәn müәyyәn edilәn, lakin әmtәәnin göndәrildiyi vaxt onun bazar qiymәtinin dәyişmәsindәn asılı olaraq baxılan qiymәtdir
450) Sual:Qiymәtqoymanın әsas amillәrinә nәlәr daxildir?
A) Alıcı tәlәbi, seqmentin alıcılıq qabiliyyәti, alıcının psixoloji vәziyyәti, rәqib malların qiymәti
B) Dövlәt tәnzimlәnmәsi.
C) İnflyasiya.
D) Dövlәtin maliyyә vәziyyәti
E) Siyasi vәziyyәt.

451) Sual:әmtәәnin hәyat dövrünün bazara daxil olma mәrhәlәsi nәdir?
A) Satışın, sonra isә mәnfәәtin kәsgin aşağı düşmәsi mәrhәlәsidir
B) Bir sıra tәdbirlәrin görülmәsinә baxmayaraq satış hәcminin artmasının yenidәn baş vermәmәsi mәrhәlәsidir
C) Marketinq xәrclәrinin çox, satış hәcminin az olduğu vә ticarәtin ziyanla hәyata keçirildiyi mәrhәlәdir
D) Alıcıların әmtәәni tam qavradığı, ona tәlәbatın yüksәldiyi, satış hәcminin vә bununla da mәnfәәtin sürәtlә artması mәrhәlәsidir
E) Alıcıların әksәr hissәsinin artıq әmtәәni aldığı, ona görә dә satış hәcminin aşağı düşdüyü vә marketinq xәrclәrinin artması ilә әlaqәdar olaraq
mәnfәәtin aşağı düşmәyә başladığı mәrhәlәdir
452) Sual:әmtәәnin hәyat dövrünün bazara çıxarılması mәrhәlәsi nәdir?
A) Satışın, sonra isә mәnfәәtin kәsgin aşağı düşmәsi mәrhәlәsidir
B) Bir sıra tәdbirlәrin görülmәsinә baxmayaraq satış hәcminin artmasının yenidәn baş vermәmәsi mәrhәlәsidir
C) Marketinq xәrclәrinin çox, satış hәcminin az olduğu vә ticarәtin ziyanla hәyata keçirildiyi mәrhәlәdir
D) Alıcıların әmtәәni tam qavradığı, ona tәlәbatın yüksәldiyi, satış hәcminin vә bununla da mәnfәәtin sürәtlә artması mәrhәlәsidir
E) Alıcıların әksәr hissәsinin artıq әmtәәni aldığı, ona görә dә satış hәcminin aşağı düşdüyü vә marketinq xәrclәrinin artması ilә әlaqәdar olaraq
mәnfәәtin aşağı düşmәyә başladığı mәrhәlәdir
453) Sual:әmtәәnin hәyat dövrünün artım mәrhәlәsi nәdir?
A) Satışın, sonra isә mәnfәәtin kәsgin aşağı düşmәsi mәrhәlәsidir
B) Bir sıra tәdbirlәrin görülmәsinә baxmayaraq satış hәcminin artmasının yenidәn baş vermәmәsi mәrhәlәsidir
C) Marketinq xәrclәrinin çox, satış hәcminin az olduğu vә ticarәtin ziyanla hәyata keçirildiyi mәrhәlәdir
D) Alıcıların әmtәәni tam qavradığı, ona tәlәbatın yüksәldiyi, satış hәcminin vә bununla da mәnfәәtin sürәtlә artması mәrhәlәsidir
E) Alıcıların әksәr hissәsinin artıq әmtәәni aldığı, ona görә dә satış hәcminin aşağı düşdüyü vә marketinq xәrclәrinin artması ilә әlaqәdar olaraq
mәnfәәtin aşağı düşmәyә başladığı mәrhәlәdir
454) Sual: Mәhsul bütün oxşar bazarlara eyni vaxtda çıxarılır  bu mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının hansı modelinә aid edilir:
A) Ardıcıl
B) Sinxron
C) Avanqard
D) Tәnәzzül
E) İnkişaf

455) Sual: Daxili bazarda mәhsulun fәrdilәşdirilmәsi mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının neçәnci mәrhәlәsindә baş verir?
A) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının birinci mәrhәlәsindә
B) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının ikinci mәrhәlәsindә
C) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının üçüncü mәrhәlәsindә
D) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının dördüncü mәrhәlәsindә
E) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının beşinci mәrhәlәsindә
456) Sual: әmtәәnin beynәlxalq hәyat dövranının altıncı mәrhәlәsi hansı cavabda düzgün göstәrilib?
A) daxili bazarda mәhsulun fәrdilәşdirilmәsi
B) daxili bazarda mәhsulun standartlaşdırılması
C) xarici bazarda mәhsulun standartlaşdırılması.
D) xarici bazarda mәhsulun fәrdilәşdirilmәsi
E) xarici bazardan istehsalın tәşkili vә onun digәr ölkәlәrә, o cümlәdәn dә vәtәnә idxal olunması
457) Sual: әmtәәnin beynәlxalq hәyat dövranının beşinci mәrhәlәsi hansı cavabda düzgün göstәrilib?
A) daxili bazarda mәhsulun fәrdilәşdirilmәsi
B) daxili bazarda mәhsulun standartlaşdırılması
C) xarici bazarda mәhsulun standartlaşdırılması.
D) xarici bazarda mәhsulun fәrdilәşdirilmәsi
E) xaricdә istehsal
458) Sual: әmtәәnin beynәlxalq hәyat dövranının dördüncü mәrhәlәsi hansı cavabda düzgün göstәrilib?
A) daxili bazarda mәhsulun fәrdilәşdirilmәsi
B) daxili bazarda mәhsulun standartlaşdırılması
C) xarici bazarda mәhsulun standartlaşdırılması.
D) xarici bazarda mәhsulun fәrdilәşdirilmәsi
E) xaricdә istehsal
459) Sual: әmtәәnin beynәlxalq hәyat dövranının üçünncü mәrhәlәsi hansı cavabda düzgün göstәrilib?
A) daxili bazarda mәhsulun fәrdilәşdirilmәsi

B) daxili bazarda mәhsulun standartlaşdırılması
C) xarici bazarda mәhsulun standartlaşdırılması.
D) xarici bazarda mәhsulun fәrdilәşdirilmәsi
E) xaricdә istehsal
460) Sual: әmtәәnin beynәlxalq hәyat dövranının ikinci mәrhәlәsi hansı cavabda düzgün göstәrilib?
A) daxili bazarda mәhsulun fәrdilәşdirilmәsi
B) daxili bazarda mәhsulun standartlaşdırılması
C) xarici bazarda mәhsulun standartlaşdırılması
D) xarici bazarda mәhsulun fәrdilәşdirilmәsi
E) xaricdә istehsal
461) Sual:әmtәәnin hәyat dövrünün yetginlik mәrhәlәsi nәdir?
A) Satışın, sonra isә mәnfәәtin kәsgin aşağı düşmәsi mәrhәlәsidir
B) Bir sıra tәdbirlәrin görülmәsinә baxmayaraq satış hәcminin artmasının yenidәn baş vermәmәsi mәrhәlәsidir
C) Marketinq xәrclәrinin çox, satış hәcminin az olduğu vә ticarәtin ziyanla hәyata keçirildiyi mәrhәlәdir
D) Alıcıların әmtәәni tam qavradığı, ona tәlәbatın yüksәldiyi, satış hәcminin vә bununla da mәnfәәtin sürәtlә artması mәrhәlәsidir
E) Alıcıların әksәr hissәsinin artıq әmtәәni aldığı, ona görә dә satış hәcminin aşağı düşdüyü vә marketinq xәrclәrinin artması ilә әlaqәdar olaraq
mәnfәәtin aşağı düşmәyә başladığı mәrhәlәdir
462) Sual: Daxili bazarda mәhsulun standartlaşdırılması mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının neçәnci mәrhәlәsindә baş verir?
A) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının birinci mәrhәlәsindә
B) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının ikinci mәrhәlәsindә
C) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının üçüncü mәrhәlәsindә
D) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının dördüncü mәrhәlәsindә
E) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının beşinci mәrhәlәsindә
463) Sual: әmtәәnin beynәlxalq hәyat dövranının birinci mәrhәlәsi hansı cavabda düzgün göstәrilib?
A) daxili bazarda mәhsulun fәrdilәşdirilmәsi
B) daxili bazarda mәhsulun standartlaşdırılması
C) xarici bazarda mәhsulun standartlaşdırılması.

D) xarici bazarda mәhsulun fәrdilәşdirilmәsi
E) xaricdә istehsal
464) Sual: әmtәәnin beynәlxalq hәyat dövranının mәrhәlәsinә aid deyil?
A) mәhsulun qiymәtinin artırılması
B) daxili bazarda mәhsulun fәrdilәşdirilmәsi
C) daxili bazarda mәhsulun standartlaşdırılması
D) xarici bazarda mәhsulun standartlaşdırılması.
E) xarici bazarda mәhsulun fәrdilәşdirilmәsi
465) Sual: әmtәәnin beynәlxalq hәyat dövranının modellәri hansılardır?
A) Ardıcıl, sinxron, avanqard, kumulyativ hәyat dövrü.
B) Daimi, dövrü, kumulyativ, sinxron
C) İntensiv, mütәrәqqi, daimi, dövrü.
D) Kumulyativ, intensiv, mütәrәqqi, ekstensiv.
E) Enmә, kamillik, artım, bazara daxilolma.
466) Sual:Rentinq ( çarter ) nәdir?
A) Әmtәәnin 3 ildәn 5 ilә, bәzi avadanlıqların isә 15 20 il müddәtinә icarәyә verilmәsidir
B) Әmtәәnin 1 ildәn 2 3 il müddәtinә icarәyә verilmәsidir
C) Әmtәәnin bir neçә saatdan, gündәn, aydan bir ilә qәdәr müddәtә icarәyә verilmәsidir
D) İcarәyә verәn tәrәfindәn әvvәldәn alınmış әmtәәnin icarә müqavilәsindә nәzәrdә tutulan müddәtә vә icarә haqqına, yaxud da preyskurant
stavkaları әsasında icarәyә verilmәsidir
E) İcarәyә verәnin, icarәyә götürәnin konkret malgöndәrәnә sifariş etdiyi avadanlığın dәyәrini tam hәcmdә ödәmәsidir
467) Sual:Xayrinq nәdir?
A) Әmtәәnin 3 ildәn 5 ilә, bәzi avadanlıqların isә 15 20 il müddәtinә icarәyә verilmәsidir
B) Әmtәәnin 1 ildәn 2 3 il müddәtinә icarәyә verilmәsidir
C) Әmtәәnin bir neçә saatdan, gündәn, aydan bir ilә qәdәr müddәtә icarәyә verilmәsidir
D) İcarәyә verәn tәrәfindәn әvvәldәn alınmış әmtәәnin icarә müqavilәsindә nәzәrdә tutulan müddәtә vә icarә haqqına, yaxud da preyskurant
stavkaları әsasında icarәyә verilmәsidir

E) İcarәyә verәnin, icarәyә götürәnin konkret malgöndәrәnә sifariş etdiyi avadanlığın dәyәrini tam hәcmdә ödәmәsidir
468) Sual:Cari icarә nәdir?
A) Әmtәәnin 3 ildәn 5 ilә, bәzi avadanlıqların isә 15 20 il müddәtinә icarәyә verilmәsidir
B) Әmtәәnin 1 ildәn 2 3 il müddәtinә icarәyә verilmәsidir
C) Әmtәәnin bir neçә saatdan, gündәn, aydan bir ilә qәdәr müddәtә icarәyә verilmәsidir
D) müqavilәsindә nәzәrdә tutulan müddәtә vә icarә haqqına, yaxud da preyskurant stavkaları әsasında icarәyә verilmәsidir
E) İcarәyә verәnin, icarәyә götürәnin konkret malgöndәrәnә sifariş etdiyi avadanlığın dәyәrini tam hәcmdә ödәmәsidir
469) Sual:Maliyyәlәşdirilәn lizinq nәdir?
A) Әmtәәnin 3 ildәn 5 ilә, bәzi avadanlıqların isә 15 20 il müddәtinә icarәyә verilmәsidir
B) Әmtәәnin 1 ildәn 2 3 il müddәtinә icarәyә verilmәsidir
C) Әmtәәnin bir neçә saatdan, gündәn, aydan bir ilә qәdәr müddәtә icarәyә verilmәsidir
D) İcarәyә verәn tәrәfindәn әvvәldәn alınmış әmtәәnin icarә müqavilәsindә nәzәrdә tutulan müddәtә vә icarә haqqına, yaxud da preyskurant
stavkaları әsasında icarәyә verilmәsidir
E) İcarәyә verәnin, icarәyә götürәnin konkret malgöndәrәnә sifariş etdiyi avadanlığın dәyәrini tam hәcmdә ödәmәsidir
470) Sual:Uzunmüddәtli icarә  lizinq nәdir?
A) Әmtәәnin 3 ildәn 5 ilә, bәzi avadanlıqların isә 15 20 il müddәtinә icarәyә verilmәsidir
B) Әmtәәnin 1 ildәn 2 3 il müddәtinә icarәyә verilmәsidir
C) Әmtәәnin bir neçә saatdan, gündәn, aydan bir ilә qәdәr müddәtә icarәyә verilmәsidir
D) İcarәyә verәn tәrәfindәn әvvәldәn alınmış әmtәәnin icarә müqavilәsindә nәzәrdә tutulan müddәtә vә icarә haqqına, yaxud da preyskurant
stavkaları әsasında icarәyә verilmәsidir
E) İcarәyә verәnin, icarәyә götürәnin konkret malgöndәrәnә sifariş etdiyi avadanlığın dәyәrini tam hәcmdә ödәmәsidir
471) Sual:Uzunmüddәtli icarә (lizinq) avadanlıqların hansı müddәtә icarәyә verilmәsini nәzәrdә tutur?
A) 3 ildәn 5 ilә, bәzi avadanlıqları isә 15 20 ilә
B) 1 ildәn 2 3 ilә
C) Bir neçә saatdan, gündәn, aydan 1 ilә
D) 2 ildәn 10 ilәdәk
E) 10 ildәn 30 ilәdәk

472) Sual:İdxal icarә әmәliyyatı nәdir?
A) İcarәyә verәnin ölkәsinin sәrhәdlәrini keçmiş әmtәәlәrin kirayәyә verilmәsidir
B) İcәrәyә verәnin icarә predmetini milli firmalardan alaraq xarici icarәyә götürәnә kirayәyә vermәsidir
C) İcarәyә verәnin icarә predmetini xarici firmalardan alaraq milli icarәyә götürәnә kirayәyә vermәsidir
D) İcarәyә verәnin icarәyә götürәnin konkret malgöndәrәnә sifariş etdiyi avadanlığın dәyәrini tam hәcmdә ödәmәsidir
E) İcarәyә verәn adlanan bir tәrәfin icarәyә götürәn digәr tәrәfә icarә müqavilәsi әsasında müәyyәn müddәtә müstәsna istifadә üçün vermәsidir
473) Sual: Mәhsul әvvәl daxili bazara yönәlir, daxili bazarın tәlәbatı ödәndikdәn sonra xarici bazara çıxarılır – bu mәhsulun beynәlxalq hәyat
dövranının hansı modelinә aid edilir:
A) Ardıcıl
B) Sinxron
C) Avanqard
D) Tәnәzzül
E) İnkişaf
474) Sual: Mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının avanqard modelindә:
A) Mәhsul әvvәl daxili bazara yönәlir, daxili bazarın tәlәbatı ödәndikdәn sonra xarici bazara çıxarılır
B) Mәhsul bütün oxşar bazarlara eyni vaxtda çıxarılır
C) Mәhsul әvvәl xarici bazara çıxarılır, sonradan daxili bazara da yönәldilir
D) Mәhsul özünün durğunluq fazasına daxil olmur
E) Mәhsul özünün yüksәliş fazasına daxil olmur
475) Sual: Mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının sinxron modelindә:
A) Mәhsul әvvәl daxili bazara yönәlir, daxili bazarın tәlәbatı ödәndikdәn sonra xarici bazara çıxarılır
B) Mәhsul bütün oxşar bazarlara eyni vaxtda çıxarılır
C) Mәhsul әvvәl xarici bazara çıxarılır, sonradan daxili bazara da yönәldilir
D) Mәhsul özünün durğunluq fazasına daxil olmur
E) Mәhsul özünün yüksәliş fazasına daxil olmur
476) Sual: Mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının ardıcıl modelindә:

A) Mәhsul әvvәl daxili bazara yönәlir, daxili bazarın tәlәbatı ödәndikdәn sonra xarici bazara çıxarılır
B) Mәhsul bütün oxşar bazarlara eyni vaxtda çıxarılır
C) Mәhsul әvvәl xarici bazara çıxarılır, sonradan daxili bazara da yönәldilir
D) Mәhsul özünün durğunluq fazasına daxil olmur
E) Mәhsul özünün yüksәliş fazasına daxil olmur
477) Sual: Xarici bazarda tәşkil olunmuş istehsaldan ixracın tәşkili mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının neçәnci mәrhәlәsindә baş verir?
A) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının ikinci mәrhәlәsindә
B) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının üçüncü mәrhәlәsindә
C) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının dördüncü mәrhәlәsindә
D) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının beşinci mәrhәlәsindә
E) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının altıncı mәrhәlәsindә
478) Sual: Xarici bazarda istehsalın tәşkili mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının neçәnci mәrhәlәsindә baş verir?
A) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının birinci mәrhәlәsindә
B) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının ikinci mәrhәlәsindә
C) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının üçüncü mәrhәlәsindә
D) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının dördüncü mәrhәlәsindә
E) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının beşinci mәrhәlәsindә
479) Sual: Xarici bazarda mәhsulun standartlaşdırılması mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının neçәnci mәrhәlәsindә baş verir?
A) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının birinci mәrhәlәsindә
B) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının ikinci mәrhәlәsindә
C) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının üçüncü mәrhәlәsindә
D) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının dördüncü mәrhәlәsindә
E) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının beşinci mәrhәlәsindә
480) Sual:Bazara giriş strategiyası nәdir
A) Firma yeni malın satışına aşağı qiymәtdәn başlayır vә bununla da kütlәvi bazarı әhatә etmәyә çalışır
B) Xarici bazara tәtbiq edilәn yeni mәhsullara MHD birinci mәrhәlәsindә yüksәk qiymәtin qoyulmasıdır.
C) Xarici bazara tәtbiq edilәn yeni mәhsullara MHD birinci mәrhәlәsindә aşağı qiymәtin qoyulmasıdır.

D) ӘHDnin kamillik mәrhәlәsindә orta qiymәt qoyulmasıdır
E) ӘHD birinci mәrhәlәsindә orta vә yüksәk qiymәtin qoyulmasıdır.
481) Sual: Mәhsul әvvәl xarici bazara çıxarılır, sonradan daxili bazara da yönәldilir  bu mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının hansı modelinә aid
edilir:
A) Ardıcıl
B) Sinxron
C) Avanqard
D) Tәnәzzül
E) İnkişaf
482) Sual:әmtәәnin hәyat dövrünün tәnәzzül mәrhәlәsi nәdir?
A) Satışın, sonra isә mәnfәәtin kәsgin aşağı düşmәsi mәrhәlәsidir
B) Marketinq xәrclәrinin çox, satış hәcminin az olduğu vә ticarәtin ziyanla hәyata keçirildiyi mәrhәlәdir
C) Alıcıların әmtәәni tam qavradığı, ona tәlәbatın yüksәldiyi, satış hәcminin vә bununla da mәnfәәtin sürәtlә artması mәrhәlәsidir
D) Alıcıların әksәr hissәsinin artıq әmtәәni aldığı, ona görә dә satış hәcminin aşağı düşdüyü vә marketinq xәrclәrinin artması ilә әlaqәdar olaraq
mәnfәәtin aşağı düşmәyә başladığı mәrhәlәdir
E) Bir sıra tәdbirlәrin görülmәsinә baxmayaraq satış hәcminin artmasının yenidәn baş vermәmәsi mәrhәlәsidir
483) Sual:Çevik qiymәt nәdir?
A) Әmtәәnin növü vә keyfiyyәtinin müәyyәn olunması üçün istifadә olunan qiymәtdir
B) Kontrakt imzalanan anda müәyyәnlәşdirilәn vә onun yerinә yetirildiyi müddәt әrzindә dәyişilmәyәn qiymәtdir
C) Әmtәәnin göndәrilmәsi şәrtlәrindәn asılı olaraq müqavilәdә göstәrilmiş qiymәtdir
D) Müqavilәnin yerinә yetirildiyi müddәt әrzindә әmtәәnin hazırlanmasına çәkilәn xәrclәrin dәyişmәsindәn asılı olaraq, әmtәnin göndәrildiyi anda
hesablanan qiymәtdir
E) Müqavilә bağlanarkәn müәyyәn edilәn, lakin әmtәәnin göndәrildiyi vaxt onun bazar qiymәtinin dәyişmәsindәn asılı olaraq baxılan qiymәtdir
484) Sual: Xarici bazarda mәhsulun fәrdilәşdirilmәsi mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının neçәnci mәrhәlәsindә baş verir?
A) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının birinci mәrhәlәsindә
B) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının ikinci mәrhәlәsindә
C) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının üçüncü mәrhәlәsindә

D) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının dördüncü mәrhәlәsindә
E) mәhsulun beynәlxalq hәyat dövranının beşinci mәrhәlәsindә
485) Sual:Satışın mükafatlandırılmasını kim edir
A) Ali rәhbәrlik, marketinq tәftişçisi
B) Marketinq üzrә nәzarәtçi
C) Ali vә orta sәviyyә rәhbәrliyi
D) Ümumi yığıncaq, maliyyә orqanları
E) Bütün sәviyyә rәhbәrlәri vә funksional şöbә rәhbәrlәri
486) Sual:Nәqliyyatda reklam hansı ölkәlәr üçün aktualdır
A) Şәxsi avtomobillәr az olan ölkәlәrdә.
B) Piyadaların az olduğu ölkәlәrdә.
C) Piyadaların vә avtomobillәrin çox olduğu ölkәlәrdә
D) Turizmin inkişaf etdiyi ölkәlәrdә.
E) Bütün bunların hamısında.
487) Sual:Güzәştli qiymәtlә qablaşma nәdir
A) Әmtәәnin adi qiymәti ilә müqayisәdә alıcıya müәyyәn qәnaәtin tәklif edilmәsidir.
B) Konkret malı alarkәn göstәrilәn mәblәğdә qәnaәt etmәyә imkan verәn sertifikatdır.
C) Hәr hansı bir malın alınmasına görә hәvәslәndirici kimi tәklif olunan әmtәәdir.
D) Özünәxas mükafat növü olub, istehlakçılara verilir, sonradan әmtәәyә dayişdirilir.
E) Xüsusi dәyәri olmayan, zahiri hәvәslәndirmә vasitәsidir.
488) Sual:әmtәәnin stimullaşmasının vә onun xarici bazara uyğunlaşmasının 5 strategiyasını kim fәrqlәndirmişdir
A) Kiqan.
B) Ansoff
C) Best vә Koni.
D) Amplen, Modeu.
E) Baven.

489) Sual:Standartlaşma strategiyasını kim, nә vaxt formalaşdırmışdır
A) T.Levitt – 1983cü il
B) C.Lennon – 1985ci il
C) K.Ansoff – 1992ci il
D) L.Karqof – 1993cü il
E) M.Amplen – 1984cü il.
490) Sual:Müraciәt
A) Müqabil tәrәfә müraciәt yollayan tәrәfdir
B) Göndәricinin ötürdüyü rәmzlәr dәstidir
C) Qәbul edәn tәrәfin göndәricinin yolladığı rәmzlәrә mәnavermә prosesidir
D) Müraciәtlә tәmas nәticәsindә qәbul edәn tәrәfdә yaranan rәylәr dәstidir
E) Әlaqә prosesindә mühitin planlaşdırılmış müdaxilәsi vә ya tәhrif olunma nәticәsindә qәbul edәn tәrәfә göndәricinin yolladığından fәrqli
müraciәtin çatdırılmasıdır
491) Sual:İldә 100 min әdәd istehsal edilmәsi nәzәrdә tutulan A mәhsulunun hәr vahidinә 10 kq B mәhsulu vә 5 kq C mәhsulu sәrf olunur. B
mәhsulunun hәr kqna 0.5 kq , C materialına isә 0.2 kq D materialı qarışdırılır. D materialına olan tәlәbatın hәcmi nә qәdәrdir?
A) 1500 ton
B) 600 ton
C) 150 ton
D) 15 000 ton
E) 6 000 ton
492) Sual:Plan ilindә A materialının istifadә edildiyi lakin mәsrәf norması mәlum olmayan 10000 әdәd B vә 15000 әdәd C mәhsulu istehsal etmәk
nәzәrdә tutulub. B mәhsulu D mәhsulunun, C mәhsulu isә E mәhsulunun oxşarıdır vә oxşarlıq әmsalları müvafiq olaraq 0.9 vә 0.8 vahid tәşkil edir.D
mәhsulunun hәr vahidinә 10 kq, E mәhsulunun hәr vahidinә isә 5 kq E mәhsulu sәrf edilir. A mәhsuluna olan tәlәbatın hәcmi nә qәdәr olar?
A) 150 ton
B) 175 ton
C) 1750 ton
D) 17.5 ton
E) 1500 ton

493) Sual:Plan ilindә A materialının istifadә edildiyi lakin mәsrәf norması mәlum olmayan 5000 әdәd B vә 6000 әdәd C mәhsulu istehsal etmәk
nәzәrdә tutulub. B mәhsulu D mәhsulunun, C mәhsulu isә E mәhsulunun oxşarıdır vә oxşarlıq әmsalları müvafiq olaraq 0.8 vә 1.1 vahid tәşkil edir.D
mәhsulunun hәr vahidinә 40 kq, E mәhsulunun hәr vahidinә isә 20 kq E mәhsulu sәrf edilir. A mәhsuluna olan tәlәbatın hәcmi nә qәdәr olar?
A) 320 ton
B) 29.2 ton
C) 292 ton
D) 32 ton
E) 2920 ton
494) Sual:Plan ilindә A materialının istifadә edildiyi lakin mәsrәf norması mәlum olmayan 3000 әdәd B vә 4000 әdәd C mәhsulu istehsal etmәk
nәzәrdә tutulub. B mәhsulu D mәhsulunun, C mәhsulu isә E mәhsulunun oxşarıdır vә oxşarlıq әmsalları müvafiq olaraq 0.9 vә 1.2 vahid tәşkil edir.D
mәhsulunun hәr vahidinә 50 kq, E mәhsulunun hәr vahidinә isә 30 kq E mәhsulu sәrf edilir. A mәhsuluna olan tәlәbatın hәcmi nә qәdәr olar?
A) 270 ton
B) 27.9 ton
C) 279 ton
D) 27 ton
E) 2790 ton
495) Sual:A materialından B, C vә D mәhsullarının istehsalında istifadә olunur. Plan ilindә 5000 әdәd B mәhsulu, 10000 әdәd D mәhsulu vә 20000
әdәd C mәhsulu istehsal edilmәsi planlaşdırılmışdır.A materialının mәsrәf norması müvafiq olaraq 1, 2, 3 kq tәşkil edir. A materialına illik tәlәbin
hәcmi:
A) 650 ton
B) 65 ton
C) 6.5 ton
D) 85 ton
E) 850 ton
496) Sual:A materialından B, C vә D mәhsullarının istehsalında istifadә olunur. Plan ilindә 3000 әdәd B mәhsulu, 4000 әdәd D mәhsulu vә 5000
әdәd C mәhsulu istehsal edilmәsi planlaşdırılmışdır.A materialının mәsrәf norması müvafiq olaraq 10, 20, 30 kq tәşkil edir. A materialına illik
tәlәbin hәcmi:
A) 260 ton

B) 2 600 ton
C) 26 ton
D) 110 ton
E) 150 ton
497) Sual:A regionunda fәrdi avtomobillәrin sayı 20 000, bu avtomobillәrin gündәlik benzin istehlakı isә orta hesabla 5 litrdir. İldәki günlәrin sayını
360 qәbul etsәk A regionunda benzinә olan illik tәlәb nә qәdәr olar?
A) 40 000 ton
B) 36 000 ton
C) 1 440 ton
D) 14 400 ton
E) 3 600 ton
498) Sual:A regionunda fәrdi avtomobillәrin sayı 10 000, bu avtomobillәrin gündәlik benzin istehlakı isә orta hesabla 5 litrdir. İldәki günlәrin sayını
360 qәbul etsәk A regionunda benzinә olan illik tәlәb nә qәdәr olar?
A) 20 000 ton
B) 18 000 ton
C) 720 ton
D) 7200 ton
E) 1 800 ton
499) Sual:A regionunda paltaryuyanla tәmin olunan evlәrin sayı 10 000, il әrzindә bu maşınldardan istifadә 200 dәfә, hәr istifadәdә istifadә olunan
yuyucu tozunun miqdarı isә 25 qramdır. A regionunda yuyucu tozuna olan tәlәbat nә qәdәrdir?
A) 2 000 ton
B) 50 ton
C) 20 ton
D) 200 ton
E) 500 ton
500) Sual:A regionunda paltaryuyanla tәmin olunan evlәrin sayı 20 000, il әrzindә bu maşınldardan istifadә 300 dәfә, hәr istifadәdә istifadә olunan
yuyucu tozunun miqdarı isә 30 qramdır. A regionunda yuyucu tozuna olan tәlәbat nә qәdәrdir?

A) 6 000 ton
B) 180 ton
C) 0.6 ton
D) 600 ton
E) 1 800 ton
501) Sual:Kәrә yağı üzrә gündәlik istehlak norması 25 qr.dır Potensial istifadәçilәrin 10 mln. mövcud vә istifadә etmәk arzusunda olan alıcıların
90% olduğunu nәzәrә alaraq kәrә yağına illik tәlәbatın hәcmi nә qәdәr olar. İl 360 günә bәrabәr götürülüb.
A) 90 000 ton
B) 250 ton
C) 900 000 ton
D) 250 000 ton
E) 81 000 ton
502) Sual:Kәrә yağı üzrә gündәlik istehlak norması 20 qr.dır Potensial istifadәçilәrin 10 mln, mövcud vә istifadә etmәk arzusunda olan alıcıların
80% olduğunu nәzәrә alaraq kәrә yağına illik tәlәbatın hәcmi nә qәdәr olar. İl 360 günә bәrabәr götürülüb.
A) 200 ton
B) 72 000 ton
C) 720 000 ton
D) 57 600ton
E) 16 000 ton
503) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqdә qәbul edilәn strateji qәrarlara aid edilmir?
A) Marketinq mikslә әlaqәdar qәrar
B) Bazara daxil olma zamanının müәyyәnlәşdirilmәsi qәrarı
C) Bazarı seçmә qәrarı
D) mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi qәrarı
E) Bazara daxil olma qәrarı
504) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqdә qәbul edilәn strateji qәrarlara aid edilmir?
A) Marketinq mikslә әlaqәdar qәrar

B) Bazara daxil olma zamanının müәyyәnlәşdirilmәsi qәrarı
C) Bazarı seçmә qәrarı
D) informasiyanın toplanılması qәrarı
E) Bazara daxil olma qәrarı
505) Sual:Kәrә yağı üzrә gündәlik istehlak norması 20 qr.dır Potensial istifadәçilәrin 10 mln. olduğunu nәzәrә alsaq kәrә yağına illik tәlәbatın
hәcmi nә qәdәr olar. İl 360 günә bәrabәr götürülüb.
A) 200 ton
B) 72 000 ton
C) 720 000 ton
D) 2 000 ton
E) 20 000 ton
506) Sual:Kәrә yağı üzrә gündәlik istehlak norması 25 qr.dır Potensial istifadәçilәrin 10 mln. olduğunu nәzәrә alsaq kәrә yağına illik tәlәbatın
hәcmi nә qәdәr olar. İl 360 günә bәrabәr götürülüb.
A) 90 000 ton
B) 250 ton
C) 900 000 ton
D) 250 000 ton
E) 25 000 ton
507) Sual:A regionunda x mәişәt avadanlığının istismar müddәti 10 il, o cümlәdәn 10 il istifadәdә olan x avadanlığının avadanlıqların tәrkibindә
xüsusi çәkisi 20%dir. Avadanlıqların ümumi sayını 500 000 kimi qәbul etsәk potensial tәlәbatın hәcmi nә qәdәrdir?
A) 50 000
B) 100 000
C) 400 000
D) 175000
E) 200 000
508) Sual:A regionunda x mәişәt avadanlığının istismar müddәti 10 il, o cümlәdәn 10 il istifadәdә olan x avadanlığının avadanlıqların tәrkibindә
xüsusi çәkisi 35%dir. Avadanlıqların ümumi sayını 500 000 kimi qәbul etsәk potensial tәlәbatın hәcmi nә qәdәrdir?

A) 325 000
B) 50 000
C) 350 000
D) 175000
E) 100 000
509) Sual:A regionunda x mәişәt avadanlığının istismar müddәti 5 il, o cümlәdәn 5 il istifadәdә olan x avadanlığının avadanlıqların tәrkibindә xüsusi
çәkisi 35%dir. Avadanlıqların ümumi sayını 500 000 kimi qәbul etsәk potensial tәlәbatın hәcmi nә qәdәrdir?
A) 325 000
B) 100 000
C) 350 000
D) 175000
E) 200 000
510) Sual:2012ci ildә ölkәmizin Zaqatala rayonunda 30 000 ev tәsәrrüfatı mövcud olmuşdur ki onların 15%i fәrdi kompyuterlә tәmin olunmuşdur.
Zaqatala rayonunda kompyuterә olan potensial tәlәbatın hәcmi nә qәdәrdir?
A) 20000
B) 3000
C) 4500
D) 30000
E) 25500
511) Sual:2012ci ildә ölkәmizin Zaqatala rayonunda 30 000 ev tәsәrrüfatı mövcud olmuşdur ki onların 75%i televizorla tәmin olunmuşdur.
Zaqatala rayonunda televizora olan potensial tәlәbatın hәcmi nә qәdәrdir?
A) 6000
B) 15 000
C) 7500
D) 30000
E) 22500
512) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqdә qәbul edilәn strateji qәrarlara aid edilmir?

A) Marketinq mikslә әlaqәdar qәrar
B) Bazara daxil olma zamanının müәyyәnlәşdirilmәsi qәrarı
C) Bazarı seçmә qәrarı
D) nәzarәtin tәşkili qәrarı
E) Bazara daxil olma qәrarı
513) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqdә qәbul edilәn strateji qәrarlara aid edilmir?
A) Marketinq mikslә әlaqәdar qәrar
B) Bazara daxil olma zamanının müәyyәnlәşdirilmәsi qәrarı
C) Bazarı seçmә qәrarı
D) uçotun tәşkili qәrarı
E) Bazara daxil olma qәrarı
514) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqdә qәbul edilәn strateji qәrarlara aid edilmir?
A) Marketinq mikslә әlaqәdar qәrar
B) Bazara daxil olma zamanının müәyyәnlәşdirilmәsi qәrarı
C) Bazarı seçmә qәrarı
D) koordinasiya qәrarı
E) Bazara daxil olma qәrarı
515) Sual:2012ci ildә ölkәmizin Şәki rayonunda 50 000 ev tәsәrrüfatı mövcud olmuşdur ki onların 70%i televizorla tәmin olunmuşdur. Şәki
rayonunda televizora olan potensial tәlәbatın hәcmi nә qәdәrdir?
A) 35 000
B) 15 000
C) 7500
D) 30000
E) 50 000
516) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqdә qәbul edilәn strateji qәrarlara aid edilmir?
A) Marketinq mikslә әlaqәdar qәrar
B) Bazara daxil olma zamanının müәyyәnlәşdirilarketimәsi qәrarı

C) Bazarı seçmә qәrarı
D) icraata nәzarәtlә әlaqәdar qәrar
E) Bazara daxil olma qәrarı
517) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqdә qәbul edilәn strateji qәrarlara aid edilmir?
A) Marketinq mikslә әlaqәdar qәrar
B) Bazara daxil olma zamanının müәyyәnlәşdirilmәsi qәrarı
C) Bazarı seçmә qәrarı
D) әmәliyyat fәaliyyәti ilә әlaqәdar qәrarlar
E) Bazara daxil olma qәrarı
518) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqdә qәbul edilәn strateji qәrarlara aid edilmir?
A) Marketinq mikslә әlaqәdar qәrar
B) Bazara daxil olma zamanının müәyyәnlәşdirilmәsi qәrarı
C) Bazarı seçmә qәrarı
D) tәşkiletmә qәrarı
E) Bazara daxil olma qәrarı
519) Sual: Dünya ticarәtindә vasitәçilәrin әsas funksiyalarına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
A) Kommersiya işi.
B) bazarın öyrәnilmәsi.
C) riskinin minimallaşdırılması, sığortalanması.
D) Satışa marketinq dәstәyi.
E) Yeni mәhsulun istehsalı.
520) Sual: Beynәlxalq satış formaları hansılardır?
A) Әnәnәvi ticarәt formaları, beynәlxalq birgә fәaliyyәt formaları, birbaşa investisiya formaları, strateji alyanslar vә konsorsiumlar.
B) Şaquli marketinq sistemlәri, imtiyazlı tәşkilatlar, korporativ tәşkilatlar.
C) Dolayı ixrac, birbaşa ixrac.
D) Lizinq, injinirinq.
E) Mütәrәqqi, proqressiv, intensiv.

521) Sual:Gömrük tarifinin müdafiә funksiyası
A) Milli müәssisәlәri xarici rәqiblәrdәn qoruyur
B) Bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsi vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsilә istehsalın quruluşunun formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә xidmәt
edir
C) Büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasını tәmin edir
D) Ölkә firmalarının mәnafeyinin müdafiә olunmasına xidmәt edir
E) Gömrük rüsumunun tam yığılmasıdır
522) Sual: Gömrük tarifinin fiskal funksiyası
A) Büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasını tәmin edir
B) Milli iqtisadiyyatı hәddәn artıq rәqabәtdәn qoruyur
C) Bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsi vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsilә istehsalın quruluşunun formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә xidmәt
edir
D) Ölkә firmalarının mәnafeyinin müdafiә olunmasına xidmәt edir
E) Gömrük rüsumunun tam yığılmasıdır
523) Sual: Spesifik vergilәr hansı mallara daha asan tәtbiq olunur?
A) Standart mallara
B) Standart olmayan mallara
C) Qida mәhsullarına
D) Әt vә әt mәhsullarına
E) tikinti materiallarına
524) Sual: Beynәlxalq marketinqdә qeyri rüsum maneәlәri nәdir?
A) Hәr hansı bir әmtәәnin idxal olunmasının qadağan olunmasıdır
B) Ölkәyә gәtirilmәsinә icazә verilmiş müәyyәn kateqoriyadan olan mallara qoyulan kәmiyyәt hüdududur
C) Beynәlxalq ticarәtin özündә konkret ölkәdәn daxil olan tәkliflәrә qarşı ayrı seçkiliyi vә ya hәr hansı bir ölkәnin mallarına münasibәtdә istehsal
standartlarını birlәşdirәn mәhdudlaşdırma tәdbirlәridir
D) Xarici valyutada nәğd pulun vә onun başqa valyutalara dәyişdirilmәsi mәzәnnәsinin tәnzimlәnmәsidir
E) Ölkәyә gәtirilәn mallara qoyulan rüsumdur

525) Sual: Spesifik gömrük rüsumu nәdir?
A) Ölkәdәn çıxılan mallara görә alınan rüsumdur
B) Dövlәt büdcәsinә daxil olan gömrük rüsumlarının ümumi mәblәğidir
C) Mal qiymәtinә nisbәtәn faizlә hesablanan gömrük rüsumudur
D) Malın çәkisindәn, hәcmindәn vә yaxud sayından asılı olaraq hesablanan gömrük rüsumudur
E) Yalnız idxal olunan mallardan alınan rüsumdur
526) Sual: Embarqo nәdir?
A) Hәr hansı bir әmtәәnin idxal olunmasının qadağan olunmasıdır
B) Ölkәyә gәtirilmәsinә icazә verilmiş müәyyәn kateqoriyadan olan mallara qoyulan kәmiyyәt hüdududur
C) Beynәlxalq ticarәtin özündә konkret ölkәdәn daxil olan tәkliflәrә qarşı ayrı seçkiliyi vә ya hәr hansı bir ölkәnin mallarına münasibәtdә istehsal
standartlarını birlәşdirәn mәhdudlaşdırma tәdbirlәridir
D) Xarici valyutada nәğd pulun vә onun başqa valyutalara dәyişdirilmәsi mәzәnnәsinin tәnzimlәnmәsidir
E) Ölkәyә gәtirilәn mallara qoyulan rüsumdur
527) Sual:Beynәlxalq marketinq xidmәtinin tәşkili ilә әlaqәdar qәrarı hansı tip qәrarlara aid edilir?
A) idarәetmә
B) strateji
C) operativ
D) logistik
E) heç biri
528) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqdә qәbul edilәn strateji qәrarlara aid edilmir?
A) Marketinq mikslә әlaqәdar qәrar
B) Bazara daxil olma zamanının müәyyәnlәşdirilmәsi qәrarı
C) Bazarı seçmә qәrarı
D) planlaşdırma qәrarı
E) Bazara daxil olma qәrarı
529) Sual:Marketinq mikslә әlaqәdar qәrar beynәlxalq marketinqdә tәtbiq olunan hansı tip qәrarlara aid edilir?

A) idarәetmә
B) strateji
C) operativ
D) logistik
E) heç biri
530) Sual:Bazara daxil olma zamanının müәyyәnlәşdirilmәsi qәrarı beynәlxalq marketinqdә tәtbiq olunan hansı tip qәrarlara aid edilir?
A) idarәetmә
B) strateji
C) operativ
D) logistik
E) heç biri
531) Sual:Bazarı seçmә qәrarı beynәlxalq marketinqdә tәtbiq olunan hansı tip qәrarlara aid edilir?
A) idarәetmә
B) strateji
C) operativ
D) logistik
E) heç biri
532) Sual:Bazara daxil olma qәrarı beynәlxalq marketinqdә tәtbiq olunan hansı tip qәrarlara aid edilir?
A) idarәetmә
B) strateji
C) operativ
D) logistik
E) heç biri
533) Sual: Beynәlxalq marketinqdә agentlәrin iki növü hansıdır?
A) Dolayı vә birbaşa agentlәr.
B) Muzdlu agentlәr, dolayı agentlәr.
C) Birbaşa agentlәr, yerli agentlәr.

D) Yerli vә xarici agentlәr.
E) Dolayı vә eksteritorial agentlәr.
534) Sual: Aykido strategiyasının mahiyyәti nәdir?
A) Ondan ibarәtdir ki, rәqibin güclü tәrәflәrini neytrallaşdırmağa cәhd edilsin vә onun öz hәrәkәtindәn onun özünә qarşı istifadә edilsin.
B) Malların göndәrilmәsindә istifadә olunan borc sәnәdlәrinin xüsusi kredit institutu tәrәfindәn nağq hesablaşma ilә satınalmasıdır.
C) Әvvәlcәdәn icarәyә verici tәrәfindәn әldә edilmiş avadanlığın müәyyәn müddәtә vә müәyyәn haqq ödәmәklә icarәyә verilmәsini nәzәrdә tutur.
D) Qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә uyğun etimada vә әmәkdaşlığa әsaslanmış sazişlәrdir, onların iştirakçıları biznes imkanlarında birbirini
tamamlayırlar.
E) İdarәçiliyin daha dәqiq tәsvir edilmiş tәşkilati strukturuna, ayrıayrı şirkәtlәrin strukturları üzәrindә xüsusi birlәşmiş xidmәtә malikdir.
535) Sual: Forfeytinq nәdir?
A) Malların göndәrilmәsindә istifadә olunan borc sәnәdlәrinin xüsusi kredit institutu tәrәfindәn nağq hesablaşma ilә satınalmasıdır.
B) Әvvәlcәdәn icarәyә verici tәrәfindәn әldә edilmiş avadanlığın müәyyәn müddәtә vә müәyyәn haqq ödәmәklә icarәyә verilmәsini nәzәrdә tutur.
C) Ondan ibarәtdir ki, rәqibin güclü tәrәflәrini neytrallaşdırmağa cәhd edilsin vә onun öz hәrәkәtindәn onun özünә qarşı istifadә edilsin.
D) Qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә uyğun etimada vә әmәkdaşlığa әsaslanmış sazişlәrdir, onların iştirakçıları biznes imkanlarında birbirini
tamamlayırlar.
E) İdarәçiliyin daha dәqiq tәsvir edilmiş tәşkilati strukturuna, ayrıayrı şirkәtlәrin strukturları üzәrindә xüsusi birlәşmiş xidmәtә malikdir.
536) Sual: Alyanslar nәdir?
A) Qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә uyğun etimada vә әmәkdaşlığa әsaslanmış sazişlәrdir, onların iştirakçıları biznes imkanlarında birbirini
tamamlayırlar.
B) İdarәçiliyin daha dәqiq tәsvir edilmiş tәşkilati strukturuna, ayrıayrı şirkәtlәrin strukturları üzәrindә xüsusi birlәşmiş xidmәtә malikdir.
C) Әvvәlcәdәn icarәyә verici tәrәfindәn әldә edilmiş avadanlığın müәyyәn müddәtә vә müәyyәn haqq ödәmәklә icarәyә verilmәsini nәzәrdә tutur.
D) Malların göndәrilmәsindә istifadә olunan borc sәnәdlәrinin xüsusi kredit institutu tәrәfindәn nağd hesablaşma ilә satınalmasıdır.
E) doğru cavab yoxdur
537) Sual: Biznes françayzinqi nәdir?
A) Franşiz paketinә şirkәtin mәhsulundan, adından әlavә idarәetmәnin tәşkili vә keyfiyyәtә nәzarәt metodlarının әlavә edilmәsi.
B) Alıcılar arasında nüfuzu olan böyük elmitexniki potensiala vә iri maliyyә ehtiyatlarına malik olan müәssisәlәrin fәaliyyәtidir.
C) Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinә görә tam mәsuliyyәt daşıyan, hüquqi şәxs statusuna malik olan istehsal müәssisәlәridir.

D) Françayzerin әmtәәsindәn ödәmә normativlәrinin müәyyәn olunması vә ödәmә formalarının dәqiqlәşdirilmәsidir
E) doğru cavab yoxdur
538) Sual: Qarşılıqlı ticarәt nәdir?
A) İri xarici valyuta ehtiyatı olmayan ölkә üçün xarici ölkәdәn әmtәәni almaq vә tәchiz etmәni hissәhissә pul vә ya әmtәә ilә ödәmәk üsuludur.
B) Buraxılan mәhsulların әmtәә nomenklaturasının, bir qayda olaraq, bir sahәnin firmaları arasında bölüşdürülmәsini nәzәrdә tutur.
C) Satış sahәsindә әmәkdaşlıq haqqında beynәlxalq saziş әsasında könüllü birlәşmәdir.
D) Satıcı alıcıya malı qabaqcadan müәyyәn edilmiş qiymәtә satmağı öhtәsinә götürür.
E) doğru cavab yoxdur.
539) Sual: İstehsalın beynәlxalq ixtisaslaşması haqqında saziş nәdir?
A) Buraxılan mәhsulların әmtәә nomenklaturasının istehsalının bir qayda olaraq bir sahәnin firmaları arasında bölüşdürülmәsini nәzәrdә tutur.
B) istehsalın koopersiyasını nәzәrdә tiutur
C) istehsalın lisenziyalaşdırılmasını nәzәrdә tutur
D) istehsalda françayzinqin tәtbiqini nәzәrdә tutur
E) istehsalda outsorsinqi nәzәrdә tuturs.
540) Sual: Beynәlxalq müqavilәli şaquli sistemlәr hansıdır?
A) İkitәrәfli әsasda müxtәlif ölkәlәrin kontragentlәrinin uzunmüddәtli sazişlәr әsasında birlәşmәsidir.
B) Müstәqil istehsalçıdan bir vә bir neçә vasitәçi ticarәt tәşkilatından ibarәtdir.
C) Öz aralarında müәyyәn şәrtlәrlә bağlı olur vә bütöv, vahid qarşılıqlı әlaqәli mexanizm kimi fәaliyyәt göstәrәn beynәlxalq ticarәt iştirakçılarının
sistemi.
D) Beynәlxalq korporativ sistemlәr, beynәlxalq müqavilәli sistemlәr vә beynәlxalq dolayı tәsir edәn sistemlәr.
E) Müqavilә ilә öz aralarında әmәkdaşlıq edәn şirkәtlәrdir.
541) Sual: Beynәlxalq korporativ şaquli sistem nәdir?
A) Bir şirkәtә mülkiyyәt hüququ әsasında mәxsus olan satış bölmәlәri ilә ifadә edilir.
B) Müstәqil istehsalçıdan bir vә bir neçә vasitәçi ticarәt tәşkilatından ibarәtdir.
C) Öz aralarında müәyyәn şәrtlәrlә bağlı olur vә bütöv, vahid qarşılıqlı әlaqәli mexanizm kimi fәaliyyәt göstәrәn beynәlxalq ticarәt iştirakçılarının
sistemi.
D) Beynәlxalq korporativ sistemlәr, beynәlxalq müqavilәli sistemlәr vә beynәlxalq dolayı tәsir edәn sistemlәr.

E) Müqavilә ilә öz aralarında әmәkdaşlıq edәn şirkәtlәrdir.
542) Sual: Beynәlxalq satış kanallarının uzunluğu nә ilә müәyyәn edilir?
A) Vasitәçilәrin sayı ilә.
B) Alıcıların sayı ilә.
C) İstehsalçıların sayı ilә.
D) Malgöndәrәnlәrin sayı ilә.
E) Ünsiyyәt auditoriyaları ilә.
543) Sual: Beynәlxalq satış siyasәtinin aspektlәri hansılardır?
A) Satış kanallarının formalaşması, dünya miqyasında malların fiziki hәrәkәti, beynәlxalq logistika vә informasiya dәstәyi
B) Ölkә daxilindә malların optimal hәrәkәt vә satış sxemlәri, satış metodları, formaları, satışların tәşkili sistemi.
C) Dünya miqyasında satış şәbәkәsinin analizi
D) Beynәlxalq bazarda reklamın tәşkili
E) Müxtәlif ölkәlәrin distribütorlarının ixtisas xarakteristikasında fәrqlәr, satışa münasibәtdә әlavә çәtinliklәr.
544) Sual: Dolayı ixrac nәdir?
A) Dolayı ixrac beynәlxalq ticarәt şirkәtlәri, distribütor vә ticarәt agentlәri vasitәsilә ixracatdır.
B) Bağlanan kontrakt üzrә xaricdә konkret mәhsul növünün istehsal edilmәsi.
C) Beynәlxalq ticarәt agentliklәrin isә hәyata keçirilәn fәaliyyәtidir ictimai fәaliyyәtdir.
D) Firma ixrac funksiyasını özü idarә edir, onu müstәqil vasitәçiyә tapşırmır.
E) Dolayı olaraq mәhsul artıqlığı meydana gәldikdә yerli birbaşa agent vasitәsilә satışdır.
545) Sual:Üfüqi marketinq sistemi
A) Vahid sistem kimi fәaliyyәt göstәrәn istehsalçıdan, bir vә ya bir neçә topdansatış vә pәrakәndә satış tacirindәn ibarәt olan sistemdir
B) İstehsalın vә bölgünün ardıcıl mәrhәlәlәrinin vahid tabeçilikdә olduğu marketinq sistemidir
C) Bir birilә müqavilә münasibәtlәri ilә bağlı olan vә öz fәaliyyәt proqramlarını әlaqәlәndirәn müstәqil firmalardan ibarәt olan marketinq sistemidir
D) İstehsalın vә bölgünün bir sıra ardıcıl mәrhәlәlәrinin fәaliyyәtini ümumilikdә vahid sahibkara mәnsubiyyәtinә görә deyil, onun iştirakçılarından
birinin iriliyi vә gücü sayәsindә әlaqәlәndirilәn marketinq sistemidir
E) İki vә daha çox firmanın açılan marketinq imkanlarının birgә mәnimsәnilmәsindә öz sәylәrinin birlәşdirilmәsi yolu ilә yaradılan marketinq
sistemidir

546) Sual:İki sәviyyәli bölgü kanalı hansıdır?
A) Satıcı» satıcının dәrgahında beynәlxalq marketinq» dövlәtlәrarası kanallar xidmәti» dövlәtdaxili kanallar» son istehlakçılar
B) İstehsalçı» topdansatış taciri» topdansatış taciri» pәrakәndә satıcı» istehlakçı
C) Satıcının dәrgahında beynәlxalq marketinq» dövlәtlәrarası kanallar xidmәti» dövlәtdaxili kanallar» alıcılar
D) İstehsalçı» topdansatış taciri» pәrakәndә satıcı» istehlakçı
E) Dövlәtlәrarası kanallar xidmәti» satıcının dәrgahında beynәlxalq marketinq» satıcı» dövlәtdaxili kanallar» alıcılar
547) Sual:İdarәolunan şaquli marketinq sistemi
A) Vahid sistem kimi fәaliyyәt göstәrәn istehsalçıdan, bir vә ya bir neçә topdansatış vә pәrakәndә satış tacirindәn ibarәt olan sistemdir
B) İstehsalın vә bölgünün ardıcıl mәrhәlәlәrinin vahid tabeçilikdә olduğu marketinq sistemidir
C) Bir birilә müqavilә münasibәtlәri ilә bağlı olan vә öz fәaliyyәt proqramlarını әlaqәlәndirәn müstәqil firmalardan ibarәt olan marketinq sistemidir
D) İstehsalın vә bölgünün bir sıra ardıcıl mәrhәlәlәrinin fәaliyyәtini ümumilikdә vahid sahibkara mәnsubiyyәtinә görә deyil, onun iştirakçılarından
birinin iriliyi vә gücü sayәsindә әlaqәlәndirilәn marketinq sistemidir
E) İki vә daha çox firmanın açılan marketinq imkanlarının birgә mәnimsәnilmәsindә öz sәylәrinin birlәşdirilmәsi yolu ilә yaradılan marketinq
sistemidir
548) Sual:Üç sәviyyәli bölgü kanalı hansıdır?
A) Satıcı» satıcının dәrgahında beynәlxalq marketinq» dövlәtlәrarası kanallar xidmәti» dövlәtdaxili kanallar» son istehlakçılar
B) İstehsalçı» topdansatış taciri» topdansatış taciri» pәrakәndә satıcı» istehlakçı
C) Satıcının dәrgahında beynәlxalq marketinq» dövlәtlәrarası kanallar xidmәti» dövlәtdaxili kanallar» alıcılar
D) İstehsalçı» topdansatış taciri» pәrakәndә satıcı» istehlakçı
E) Dövlәtlәrarası kanallar xidmәti» satıcının dәrgahında beynәlxalq marketinq» satıcı» dövlәtdaxili kanallar» alıcılar
549) Sual:Geniş olmayan zәngin çeşidli topdansatış tacirlәri
A) Öz malgöndәrәnlәrinә vә müştәrilәrinә az sayda xidmәtlәr göstәrәn tacirlәrdir
B) Әmtәә ehtiyatlarının saxlanılması, satıcılara verilmәsi, kreditlәşdirmә, әmtәәnin çatdırılmasına tәminat vә idarәetmә sahәsindә yardım kimi
xidmәtlәr tәklif edәn tacirlәrdir
C) Hәm geniş qarışıq çeşidi olan pәrakәndә tacirlәrin, hәm dә dar ixtisaslaşmış әmtәә çeşidli pәrakәndә satış müәssisәlәrinin ehtiyaclarını ödәmәk
üçün bir neçә әmtәә çeşidi ilә mәşğul olan tacirlәr
D) Bir vә ya bir neçә, lakin böyük dәrinliyi olan әmtәә qrupları ilә mәşğul olan tacirlәrdir

E) Bu vә ya digәr әmtәә çeşidi qruplarının yalnız bir hissәsi ilә mәşğul olub, onu böyük dәrinliklә әhatә edәn tacirlәrdir
550) Sual:Bölgü kanalının maliyyәlәşdirilmә funksiyası nәdir?
A) Potensial alıcılarla rabitәnin nizamlaşdırılması vә saxlanılmasıdır
B) Mübadilәnin planlaşdırılması vә asanlaşdırılması üçün zәruri olan informasiyanın toplanmasıdır
C) Sahibkarlıq vә ya mülkiyyәt hüququnun verilmәsi aktının yerinә yetirilmәsi üçün qiymәtlәrin vә digәr şәrtlәrin razılaşdırılması cәhdlәridir
D) Kanalın fәaliyyәtinә görә cavabdehliyin öz üzәrinә götürülmәsidir
E) Kanalın fәaliyyәt göstәrmәsi xәrclәrinin ödәnilmәsi üçün vәsaitlәrin axtarılması vә istifadә olunmasıdır
551) Sual:Qarışıq çeşidli topdansatış tacirlәri
A) Öz malgöndәrәnlәrinә vә müştәrilәrinә az sayda xidmәtlәr göstәrәn tacirlәrdir
B) Әmtәә ehtiyatlarının saxlanılması, satıcılara verilmәsi, kreditlәşdirmә, әmtәәnin çatdırılmasına tәminat vә idarәetmә sahәsindә yardım kimi
xidmәtlәr tәklif edәn tacirlәrdir
C) Hәm geniş qarışıq çeşidi olan pәrakәndә tacirlәrin, hәm dә dar ixtisaslaşmış әmtәә çeşidli pәrakәndә satış müәssisәlәrinin ehtiyaclarını ödәmәk
üçün bir neçә әmtәә çeşidi ilә mәşğul olan tacirlәr
D) Bir vә ya bir neçә, lakin böyük dәrinliyi olan әmtәә qrupları ilә mәşğul olan tacirlәrdir
E) Bu vә ya digәr әmtәә çeşidi qruplarının yalnız bir hissәsi ilә mәşğul olub, onu böyük dәrinliklә әhatә edәn tacirlәrdir
552) Sual:Bölgü kanalının riskin qәbul edilmәsi funksiyası nәdir?
A) Potensial alıcılarla rabitәnin nizamlaşdırılması vә saxlanılmasıdır
B) Mübadilәnin planlaşdırılması vә asanlaşdırılması üçün zәruri olan informasiyanın toplanmasıdır
C) Sahibkarlıq vә ya mülkiyyәt hüququnun verilmәsi aktının yerinә yetirilmәsi üçün qiymәtlәrin vә digәr şәrtlәrin razılaşdırılması cәhdlәridir
D) Kanalın fәaliyyәtinә görә cavabdehliyin öz üzәrinә götürülmәsidir
E) Kanalın fәaliyyәt göstәrmәsi xәrclәrinin ödәnilmәsi üçün vәsaitlәrin axtarılması vә istifadә olunmasıdır
553) Sual:Dar ixtisaslaşmış topdansatış tacirlәri
A) Öz malgöndәrәnlәrinә vә müştәrilәrinә az sayda xidmәtlәr göstәrәn tacirlәrdir
B) Әmtәә ehtiyatlarının saxlanılması, satıcılara verilmәsi, kreditlәşdirmә, әmtәәnin çatdırılmasına tәminat vә idarәetmә sahәsindә yardım kimi
xidmәtlәr tәklif edәn tacirlәrdir
C) Hәm geniş qarışıq çeşidi olan pәrakәndә tacirlәrin, hәm dә dar ixtisaslaşmış әmtәә çeşidli pәrakәndә satış müәssisәlәrinin ehtiyaclarını ödәmәk
üçün bir neçә әmtәә çeşidi ilә mәşğul olan tacirlәr

D) Bir vә ya bir neçә, lakin böyük dәrinliyi olan әmtәә qrupları ilә mәşğul olan tacirlәrdir
E) Bu vә ya digәr әmtәә çeşidi qruplarının yalnız bir hissәsi ilә mәşğul olub, onu böyük dәrinliklә әhatә edәn tacirlәrdir
554) Sual: Beynәlxalq marketinqdә fәrqlәndirilmiş marketinq strategiyası nәdir?
A) Eyni bir әmtәәnin bütün alıcılar üçün kütlәvi istehsalı, yayılması vә stimullaşdırılmasıdır
B) Bazarın bir neçә seqmentdә çıxış edib, onların hәr biri üçün ayrıca tәklifin hazırlanmasıdır
C) Bazarın seqmentlәrinin sәrhәdlәşdirilmәsi, bu seqmentlәrdәn birinin vә ya neçәsinin seçilmәsi vә onların hәr biri üçün әmtәәlәr vә marketinq
komplekslәrinin işlәnib hazırlanmasıdır
D) Әmtәәnin, reklamın, bölgü kanallarının vә marketinq kompleksinin digәr elementlәrinin xarici bazara çıxarkәn standartlaşdırılmasıdır
E) Marketinq kompleksi elementlәrinin hәr bir mәqsәdli bazarın xüsusiyyәtlәrinә uyğunlaşdırılmasıdır
555) Sual: Qloballaşma strategiyasının üstünlüklәri hansılardır?
A) Xәrclәrin ixtisarı, dünya üzrә vahid reklam kompaniyasının keçirilmәsi imkanı, alıcı istәklәrinin möhkәmlәndirilmәsi, beynәlxalq rәqabәtdә
udmaq imkanı.
B) Uyğunlaşmaq sәviyyәsi, yeni texnologiyanın tәtbiqinin geniş imkanı, standartlaşma imkanları.
C) Regional miqyasda fәaliyyәt rәqiblәri yaxşı tanımaq imkanları.
D) Xarici bazarda aktivliyin artırılması, maraq kәsb edәn ölkәlәrә çıxış imkanı.
E) Daxili bazarın az cazibәdarlığı, beynәlxalq bazara çıxışın labüd olması vә dövlәtin bu fәaliyyәtdә maraqlı olması.
556) Sual: Qloballaşma strategiyası nәdә özünü göstәrir?
A) Eyni mәhsullar üzrә vahid standart marketinq proqramı olur.
B) Xarici lokal bazarlarda alıcıların üstünlük verdiyi cәhәtlәr nәzәrә alınmaqla marketinq strategiyası tәtbiq olunmasında
C) Bu mәrhәlәdә şirkәt rәhbәrliyinin diqqәti kommunikasiya axınına vә regionun şöbәlәrin sәlahiyyәtlәrinin ötürülmәsinә yönәldilmәsindә.
D) Әsas şirkәtin xarici bölmәlәrilә müәyyәn standartlar üzrә beynәlxalq biznesin hәyata keçirilmәsi baş vermәsindә.
E) Bu mәrhәlәdә şirkәtin xariciiqtisadi fәaliyyәtinә daxili bazara tabelilik nöqteyi nәzәrindәn baxılmasinda.
557) Sual: KokaKola şirkәti beynәlxalq bazarda hansı strategiya yürüdür?
A) Qlobaluyğunlaşdırılmış.
B) Diferensiallaşmış.
C) Multimilli, etnosentrik.
D) Fәrqlәndirilmiş.

E) Polisentrik, qlobal.
558) Sual:Şaquli marketinq sistemi
A) Vahid sistem kimi fәaliyyәt göstәrәn istehsalçıdan, bir vә ya bir neçә topdansatış vә pәrakәndә satış tacirindәn ibarәt olan sistemdir
B) İstehsalın vә bölgünün ardıcıl mәrhәlәlәrinin vahid tabeçilikdә olduğu marketinq sistemidir
C) Birbirilә müqavilә münasibәtlәri ilә bağlı olan vә öz fәaliyyәt proqramlarını әlaqәlәndirәn müstәqil firmalardan ibarәt olan marketinq sistemidir
D) ümumilikdә vahid sahibkara mәnsubiyyәtinә görә deyil, onun iştirakçılarından birinin iriliyi vә gücü sayәsindә әlaqәlәndirilәn marketinq
sistemidir
E) İki vә daha çox firmanın açılan marketinq imkanlarının birgә mәnimsәnilmәsindә öz sәylәrinin birlәşdirilmәsi yolu ilә yaradılan marketinq
sistemidir
559) Sual:Beynәlxalq marketinq kanallarında mübadilәlәrin üç yönümlülüyü әsasәn bunları әhatә edir
A) әmtәәlәri ( xidmәtlәri), maliyyә vәsaitlәrini, marketinq informasiyasını
B) havanı, suyu vә yeri
C) reklamı , satışı vә satışın hәvәslәndirilmәsini
D) mәhsulları, qiymәtlәri vә qiymәtlәrin әmәlә gәlmәsini
E) istehsalı, satışı vә istehlakı
560) Sual:Beynәlxalq marketinq zamanı bölgü kanallarının ümumi quruluşu hansıdır?
A) Satıcısatıcı qәrargahında beynәlxalq marketinq → Dövlәtlәrarası kanallar xidmәti → Dövlәtdaxili kanallar → Son istehlakçı.
B) Satıcı qәrargahında beynәlxalq marketinq → Satıcı → Dövlәtlәrarası kanallar → Dövlәtdaxili kanallar.
C) Dövlәtlәrarası kanallar → Satıcı → Dövlәtdaxili kanallar → Alıcı.
D) Dövlәtdaxili kanallar → Alıcı → Satıcı → Dövlәtdaxili kanallar.
E) Satıcı → Alıcı → Dövlәtdaxili kanallar → Dövlәtdaxili kanallar.
561) Sual:Beynәlxalq istehsal әmәkdaşlığı marketinqi:
A) Әksәr xarici bazarlar üçün standart marketinq texnologiya vә tәdbirlәrinin tәtbiqidir
B) Xarici bazarların ayrıayrı tәlәbatlarına uyğun olaraq marketinq texnologiya vә tәdbirlәrinin adaptasiya olunmasıdır
C) Bütün növ xarici iqtisadi әmәliyyatlarla mәşğul olan marketinqdir
D) Portfel vә birbaşa investisiyala ixracidxalı ilә mәşğul olan marketinqdir
E) Xaricdә obyektlәrin tikintisi, istehsal kooperasiyası ilә mәşğul olan marketinqdir

562) Sual:Beynәlxalq investisiya marketinqi:
A) Әksәr xarici bazarlar üçün standart marketinq texnologiya vә tәdbirlәrinin tәtbiqidir
B) Xarici bazarların ayrıayrı tәlәbatlarına uyğun olaraq marketinq texnologiya vә tәdbirlәrinin adaptasiya olunmasıdır
C) Bütün növ xarici iqtisadi әmәliyyatlarla mәşğul olan marketinqdir
D) Portfel vә birbaşa investisiyala ixracidxalı ilә mәşğul olan marketinqdir
E) Xaricdә obyektlәrin tikintisi, istehsal kooperasiyası ilә mәşğul olan marketinqdir
563) Sual:Xarici iqtisadi marketinq:
A) Әksәr xarici bazarlar üçün standart marketinq texnologiya vә tәdbirlәrinin tәtbiqidir
B) Xarici bazarların ayrıayrı tәlәbatlarına uyğun olaraq marketinq texnologiya vә tәdbirlәrinin adaptasiya olunmasıdır
C) Bütün növ xarici iqtisadi әmәliyyatlarla mәşğul olan marketinqdir
D) Portfel vә birbaşa investisiyala ixracidxalı ilә mәşğul olan marketinqdir
E) Xaricdә obyektlәrin tikintisi, istehsal kooperasiyası ilә mәşğul olan marketinqdir
564) Sual:Qlobal marketinq:
A) Әksәr xarici bazarlar üçün standart marketinq texnologiya vә tәdbirlәrinin tәtbiqidir
B) Xarici bazarların ayrıayrı tәlәbatlarına uyğun olaraq marketinq texnologiya vә tәdbirlәrinin adaptasiya olunmasıdır
C) Bütün növ xarici iqtisadi әmәliyyatlarla mәşğul olan marketinqdir
D) Portfel vә birbaşa investisiyala ixracidxalı ilә mәşğul olan marketinqdir
E) Xaricdә obyektlәrin tikintisi, istehsal kooperasiyası ilә mәşğul olan marketinqdir
565) Sual:Multimilli marketinq:
A) Әksәr xarici bazarlar üçün standart marketinq texnologiya vә tәdbirlәrinin tәtbiqidir
B) Xarici bazarların ayrıayrı tәlәbatlarına uyğun olaraq marketinq texnologiya vә tәdbirlәrinin adaptasiya olunmasıdır
C) Bütün növ xarici iqtisadi әmәliyyatlarla mәşğul olan marketinqdir
D) Portfel vә birbaşa investisiyala ixracidxalı ilә mәşğul olan marketinqdir
E) Xaricdә obyektlәrin tikintisi, istehsal kooperasiyası ilә mәşğul olan marketinqdir
566) Sual:әksәr xarici bazarlar üçün standart marketinq texnologiya vә tәdbirlәrinin tәtbiqi necә adlanır?
A) multimilli marketinqi

B) idxal marketinqi
C) xarici ticarәt marketinqi
D) qlobal marketinq
E) beynәlxalq iqtisadi marketinqi
567) Sual:Xarici bazarların ayrıayrı tәlәbatlarına uyğun olaraq marketinq texnologiya vә tәdbirlәrinin adaptasiya olunması necә adlanır?
A) multimilli marketinqi
B) idxal marketinqi
C) xarici ticarәt marketinqi
D) qlobal marketinq
E) beynәlxalq iqtisadi marketinqi
568) Sual:Bütün növ xarici iqtisadi әmәliyyatlarla mәşğul olan marketinq necә adlanır?
A) ixrac marketinqi
B) idxal marketinqi
C) xarici ticarәt marketinqi
D) beynәlxalq investisiya marketinqi
E) beynәlxalq iqtisadi marketinqi
569) Sual:Xaricdә obyektlәrin tikintisi, istehsal kooperasiyası ilә mәşğul olan marketinq necә adlanır?
A) ixrac marketinqi
B) idxal marketinqi
C) xarici ticarәt marketinqi
D) beynәlxalq investisiya marketinqi
E) beynәlxalq istehsal әmәkdaşlığı marketinqi
570) Sual:Portfel vә birbaşa investisiyala ixracidxalı ilә mәşğul olan marketinq necә adlanır?
A) ixrac marketinqi
B) idxal marketinqi
C) xarici ticarәt marketinqi
D) beynәlxalq investisiya marketinqi

E) innovasiya marketinqi
571) Sual:Mәhsul vә xidmәtlәrin ixracidxalı ilә mәşğul olan marketinq necә adlanır?
A) ixrac marketinqi
B) idxal marketinqi
C) xarici ticarәt marketinqi
D) investisiya marketinqi
E) innovasiya marketinqi
572) Sual:Mәhsul vә xidmәtlәrin ölkәyә gәtirilmәsi ilә mәşğul olan marketinq necә adlanır?
A) ixrac marketinqi
B) idxal marketinqi
C) xarici ticarәt marketinqi
D) investisiya marketinqi
E) innovasiya marketinqi
573) Sual:Mәhsul vә xidmәtlәrin ölkәdәn xaricә göndәrilmәsi ilә mәşğul olan marketinq necә adlanır?
A) ixrac marketinqi
B) idxal marketinqi
C) xarici ticarәt marketinqi
D) investisiya marketinqi
E) innovasiya marketinqi
574) Sual:Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu formasında firma riski heç kimlә bölüşmür:
A) ixracatda
B) lisenziyalaşdırmada
C) müqavlә üzrә idarәetmәdә
D) müştәrәk müәssisә yaratdıqda
E) xaricdә müәssisә yaratdıqda
575) Sual:Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu formasında firma mәnfәәti heç kimlә bölüşdürmür:

A) ixracatda
B) lisenziyalaşdırmada
C) müqavlә üzrә idarәetmәdә
D) müştәrәk müәssisә yaratdıqda
E) xaricdә müәssisә yaratdıqda
576) Sual:Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu forması müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәtnә aiddir:
A) idxalixrac kompaniyası
B) ixrac kompaniyası
C) lisensiyalaşdırma
D) törәmә kommersiya kompaniyası
E) xarici distribütorlar
577) Sual: Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu formasında istehsakçının satış kanalına nәzarәti digәrlәrinә nisbәtәn daha güclüdür:
A) ixracatda
B) lisenziyalaşdırmada
C) müqavlә üzrә idarәetmәdә
D) müştәrәk müәssisәdә
E) xaricdә özәl müәssisәdә
578) Sual:Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu formasında risk sәviyәsi digәrlәrinә nisbәtәn daha yüksәkdir:
A) ixracatda
B) lisenziyalaşdırmada
C) müqavlә üzrı idarәetmәdә
D) müştәrәk müәssisәdә
E) xaricdә özәl müәssisәdә
579) Sual: Beynәlxalq bazarlara çıxmanın bu formasında risk sәviyәsi digәrlәrinә nisbәtәn daha aşağıdır:
A) ixracatda
B) lisenziyalaşdırmada
C) müqavlә üzrә idarәetmәdә

D) müştәrәk müәssisәdә
E) xaricdә özәl müәssisәdә
580) Sual: Reklamverәnlәr beynәlxalq reklam agentliklәrini hansı meyarlara görә seçirlәr?
A) Әhatә genişliyi, tәsir gücü vә görünmә tezliyinә görә.
B) büdcәlәrinә görә.
C) doğru cavab yoxdur
D) әmtәәnin hәyat dövranına görә
E) qiymәt strategiyasına görә.
581) Sual: Beynәlxalq reklamın aktual problemi nәdir?
A) Reklamın standartlaşması vә uyğunlaşması arasındakı seçimidir.
B) Reklamın istehsalına xәrclәrin artırılması.
C) Müxtәlif ölkә bazarlarına sinxron çıxışı tezlәşdirmәk.
D) doğru cavab yoxdur
E) Әmtәәnin beynәlxalq imicinin yaradılması.
582) Sual: Beynәlxalq bazarda KİVin istifadә mәhdudiyyәtlәri hansılardır?
A) Reklamın reqlamentlәşmәsi, proteksionizm, monopolizasiya.
B) Ödәmә şәrtlәri
C) Xәrclәrin sәviyyәsi
D) Әhatәolunma haqqında mәlumatların düzgünlüyünün yoxlanması mümkünlüyü problemi.
E) Әldә olunmuş gәlirlәrin xәrclәnmәsi problemi.
583) Sual: Beynәlxalq dartma (pull) strategiyası nәdir?
A) Әsas satış, servis, reklam sәylәri bilavasitә xarici ölkәdәki son istehlakçıya yönәlir. Mәhsulun istehsalı vә irәlilәdilmәsi istehlakçının tәlәbatında
doğan istәklәrә yönәlmiş olur.
B) Bu zaman beynәlxalq şirkәt vasitәçilәrlә fәal işlәmәyi üstün tutur.
C) Beynәlxalq şirkәt istehsalçıya tәsir edir.
D) Beynәlxalq şirkәt rәqiblәrә istiqamәtlәnmiş fәaliyyәt göstәrir.
E) Beynәlxalq şirkәt malın son taleyini izlәmir.

584) Sual: Beynәlxalq itәlәmә (push) strategiyasının mahiyyәti nәdir?
A) Bu zaman beynәlxalq şirkәt vasitәçilәrlә fәal işlәmәyi üstün tutur. Mәhsulun istehsalı vә irәlilәdilmәsindә әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirilmiş planlar
әsas olur.
B) Әsas satış, servis, reklam sәylәri bilavasitә xarici ölkәdәki son istehlakçıya yönәlir
C) Beynәlxalq şirkәt istehsalçıya tәsir edir.
D) Beynәlxalq şirkәt rәqiblәrә istiqamәtlәnmiş fәaliyyәt göstәrir.
E) Beynәlxalq şirkәt malın son taleyini izlәmir.
585) Sual: Dempinq nәdir?
A) Ölkәyә gәtirilәn malların maya dәyәrindәn aşağı satılmasıdır.
B) Ölkәyә gәtirilәn malların maya dәyәrinә bәrabәr qiymәtlә satılmasıdır.
C) Ölkәyә gәtirilәn malların maya dәyәrindәn çox yüksәk qiymәtә satılmasıdır.
D) Antidempinq siyasәtidir.
E) İxracatçı ölkәnin antidempinq rüsumu ilә cәzalandırılmasıdır.
586) Sual: Haqsız rәqabәtin formalarına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
A) Dempinq
B) Bazarda üstünlük tәşkil edәn qaydaların bilәrәkdәn pozulması.
C) Qiymәtin diskriminasiyasından istifadә.
D) Torqlarda gizli razılaşma, rәqiblәrin mallarının surәtlәrini çıxartmaq.
E) İnhisarşı rәqabәt bazarında rәqabәt
587) Sual: әmtәәnin xarici bazara uyğunlaşdırılması nәdir?
A) Yerli şәrait vә ya verilәn üstünlüklәrә müvafiq olaraq әmtәәdә dәyişikliklәr aparılmasıdır
B) Әmtәәnin xarici bazarlara çıxarılarkәn onda heç bir dәyişiklik aparılmamasıdır
C) Nә isә tamamilә yeni bir şeyin yaradılmasıdır
D) Әmtәәnin bu vә ya digәr ölkәnin ehtiyaclarının ödәnilmәsi üçün yaxşı uyğunlaşmamış, keçmişdә mövcud olmuş formada buraxılışına yenidәn
başlanmasıdır
E) Başqa ölkәdә mövcud olan ehtiyacın ödәnilmәsi üçün tamamilә yeni әmtәәnin yaradılmasıdır

588) Sual:әmtәnin xarici bazarda dәyişdirilmәmiş şәkildә yayılması nәdir?
A) Yerli şәrait vә ya verilәn üstünlüklәrә müvafiq olaraq әmtәәdә dәyişikliklәr aparılmasıdır
B) Әmtәәnin xarici bazarlara çıxarılarkәn onda heç bir dәyişiklik aparılmamasıdır
C) Nә isә tamamilә yeni bir şeyin yaradılmasıdır
D) Әmtәәnin bu vә ya digәr ölkәnin ehtiyaclarının ödәnilmәsi üçün yaxşı uyğunlaşmış, keçmişdә mövcud olmuş formada buraxılışına yenidәn
başlanmasıdır
E) Başqa ölkәdә mövcud olan ehtiyacın ödәnilmәsi üçün tamamilә yeni әmtәәnin yaradılmasıdır
589) Sual: Beynәlxalq marketinqdә fәrdilәşdirilmiş marketinq kompleksi nәdir?
A) Eyni bir әmtәәnin bütün alıcılar üçün kütlәvi istehsalı, yayılması vә stimullaşdırılmasıdır
B) Bazarın bir neçә seqmentdә çıxış edib, onların hәr biri üçün ayrıca tәklifin hazırlanmasıdır
C) Bazarın seqmentlәrinin sәrhәdlәşdirilmәsi, bu seqmentlәrdәn birinin vә ya neçәsinin seçilmәsi vә onların hәr biri üçün әmtәәlәr vә marketinq
komplekslәrinin işlәnib hazırlanmasıdır
D) Әmtәәnin, reklamın, bölgü kanallarının vә marketinq kompleksinin digәr elementlәrinin hәr bir xarici bazara uyğunlaşdırılmasıdır
E) Marketinq kompleksi elementlәrinin hәr bir mәqsәdli bazarın xüsusiyyәtlәrinә uyğunlaşdırılmasıdır
590) Sual:Müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәtinin mahiyyәti hansı cavabda düzgün açılır?
A) Müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәti zamanı xarici ölkәdә bu vә ya digәr istehsal prosesi işә salınır.
B) İstehsal vә marketinq birliyinin yaradılması.
C) Digәr ölkәdә satışın hәyata keçirilmәsi.
D) İxrac әmәliyyatlarının müstәqil hәyata keçirilmәsi
E) Fәaliyyәtin xaricdә vasitәçilәrlә hәyata keçirilmәsidir.
591) Sual: Müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәti nәdir?
A) İstehsal vә marketinq birliyinin yaradılması üçün seçilmiş ölkәnin kommersiya müәssisәlәri ilә qüvvәlәrin birlәşdirilmәsidir.
B) Әmәliyyatların xarici ölkәdә birbaşa hәyata keçirilmәsidir.
C) birbaşa ixracdır.
D) Mal artıqlığı yarandıqca onun xarici bazara yeridilmәsidir.
E) dolayı ixracdır.
592) Sual: Birbaşa ixrac nәdir?

A) İxrac әmәliyyatlarını müstәqil surәtdә yerinә yetirilmәsidir.
B) İxrac әmәliyyatının vasitәçilәrinin xidmәtindәn istifadәdir.
C) Әmtәәlәrin distribütorlar vasitәsilә xarici ölkәyә çıxarılmasıdır.
D) Yerli sahibkarın kömәyi ilә onun ölkәsinә mal yeridilmәsidir.
E) Qeyrimüntәzәm vә epizodik ixracdır.
593) Sual:Dolayı ixrac nәdir?
A) Müstәqil beynәlxalq marketinq vasitәçilәrinin xidmәtindәn istifadә.
B) İxrac әmәliyyatlarının müstәqil hәyata keçirilmәsidir.
C) müәssisәnin xaricdә nümayәndәliyi vasitәsilә tәnzimlәnәn ixracdır
D) Yerli sahibkarın kömәyi ilә onun ölkәsinә mal yeridilmәsidir.
E) Qeyrimüntәzәm vә epizodik ixracdır.
594) Sual: Malın ixracının forması hansıdır?
A) Birbaşa vә dolayı ixrac.
B) Müntәzәm vә birbaşa ixrac.
C) Qeyrimüntәzәm vә epizodik ixrac.
D) Müntәzәm vә daimi ixrac.
E) Qeyrimüntәzәm vә epizodik ixrac.
595) Sual: әnәnәvi ticarәt formaları hansılardır?
A) Dolayı ixrac, birbaşa ixrac.
B) Әnәnәvi ticarәt formaları, beynәlxalq birgә fәaliyyәt formaları, birbaşa investisiya formaları, strateji alyanslar vә konsorsiumlar.
C) Şaquli marketinq sistemlәri, imtiyazlı tәşkilatlar, korporativ tәşkilatlar.
D) Lizinq, injinirinq
E) Mütәrәqqi, proqressiv, intensiv.
596) Sual:Firma ilk olaraq әlçatan bazarlara girir, daha sonra isә digәr bazarları әlә keçirmәyә çalışır
A) Cәng strategiyası
B) Köhnә mәhsulyeni bazar strategiyası
C) Yeni mәhsulyeni bazar strategiyası

D) Lazer şüası strategiyası
E) Döyüş hazırlığı strategiyası
597) Sual: Xarici bazarda fәaliyyәtә qoşulmağın әn dolğun forması hansıdır?
A) Müştәrәk müәssisәlәr yaradılması
B) Müqavilә üzrә idarәetmә
C) Xarici ölkәlәrdә yığım vә istehsal müәssisәlәri yaradılmasına investisiya qoyuluşu
D) İxrac
E) Podrat istehsalı
598) Sual:Xarici bazarda fәaliyyәtә başlamağın әn sadә üsulu hansıdır?
A) Müştәrәk müәssisәlәr yaradılmas
B) Müqavilә üzrә idarәetmә
C) Xarici ölkәlәrdә yığım vә istehsal müәssisәlәri yaradılmasına investisiya qoyuluşu
D) İxrac
E) Podrat istehsalı
599) Sual:Firma yeni bazrlara çıxmağa hazırlaşır, bunun üçün daxili bazarda hazırlıq görür, çıxmaq istәdiyi bazarı öyrәnir
A) Cәng strategiyası
B) Köhnә mәhsulyeni bazar strategiyası
C) Yeni mәhsulyeni bazar strategiyası
D) Lazer şüası strategiyası
E) Döyüş hazırlığı strategiyası
600) Sual:Firmanın xarici bazardakı ilk addımları necә xarakter daşıyır?
A) Tәsadüfi vә emprik (sınaq vә sәhvlәr).
B) Dayanıqlı vә tәsadüfi.
C) Daimi vә dolayı.
D) Tәsadüfi vә mövsümi.
E) İntensiv vә daimi.

601) Sual:Beynәlxalq marketinq strategiyalarının inkişafının birinci etapı necә baş verir?
A) Daxili bazardakı marketinq strategiyası ilә oxşar olaraq heç bir dәyişiklik edilmәdәn baş verir.
B) Firma beynәlxalq fәaliyyәtini multimillilәşmә vasitәsilә hәyata keçirir.
C) Uyğunlaşma strategiyasının standartlaşması baş verir.
D) Firma beynәlxalq marketinq strategiyasını tәkmillәşdirәrәk vahid, inteqrasiya olunmuş standart qlobal strategiya işlәyir.
E) Bu mәrhәlәdә şirkәtin xariciiqtisadi fәaliyyәtinә daxili bazara tabelilik nöqteyi nәzәrindәn baxılır.
602) Sual:Beynәlxalq marketinq strategiyalarının inkişafının ikinci etapında nә baş verir?
A) Firma beynәlxalq marketinq strategiyasını tәkmillәşdirәrәk vahid, inteqrasiya olunmuş standart qlobal strategiya hәyata kecirir.
B) Firma beynәlxalq fәaliyyәtini multimillilәşmә vasitәsilә hәyata keçirir.
C) Daxili bazardakı marketinq strategiyası ilә oxşar olaraq heç bir dәyişiklik edilmәdәn baş verir.
D) Uyğunlaşma strategiyasının standartlaşması baş verir.
E) Bu mәrhәlәdә şirkәtin xariciiqtisadi fәaliyyәtinә daxili bazara tabelilik nöqteyi nәzәrindәn baxılır.
603) Sual: Autsorsinq nәdir?
A) Autsorsinq müәssisәnin gördüyü ayrıayrı işlәri kәnar icraçıya ötürmәsidir.
B) Әmtәә istehsalı üçün yerli istehsalçılarla müqavilә bağlanmasıdır.
C) Firma öz xarici tәrәfmüqabilinә idarәetmә sahәsindә “Nouhau” verir, o isә zәruri kapitalı tәmin edir.
D) Xarici vә yerli sәrmayәçilәrin birgә mülkiyyәtindә olan vә birgә idarә olunan yerli kommersiya müәssisәsini yaratmaq mәqsәdi ilә qüvvәlәrin
birlәşdirilmәsidir.
E) İstehsal vә marketinq birliyinin yaradılması üçün qüvvәlәrin seçilmiş ölkәnin kommersiya müәssisәlәri ilә birlәşdirilmәsidir.
604) Sual: Elektron kommersiya nәdir?
A) Elektron kommersiya özündә marketinq tәdqiqatlarını, sәnәdlәrin dövriyyәsinin tәşkilini, malgöndәrәnlәrlә, istehlakçılarla maliyyә xidmәtini,
reklamı, hәm dә digәr fәaliyyәtlәri әks etdirәn elektron fәaliyyәtdir.
B) elektron kommersiya әlaqәlәrindә Françayzer müәyyәn olunmuş ödәmәlәr şәrti ilә operatora hәr hansı bir mәhsulun istehsalı vә satışı üzrә
konkret bazarda onun markasından istifadә hüququ verir.
C) elektron kommersiya sifarişçinin öz xammalı әsasında hazır mәhsulun işlәnmәsi vә satışıdır.
D) Әmtәә istehsalı üçün yerli istehsalçılarla müqavilә bağlanmasıdır.
E) Firma öz xarici tәrәfmüqabilinin idarәetmә sahәsindә “Nouhau” verir, o isә zәruri kapitalı tәmin edir.

605) Sual: Françayzinq nәdir?
A) Françayzinq әlaqәlәrindә Françayzer müәyyәn olunmuş ödәmәlәr şәrti ilә operatora hәr hansı bir mәhsulun istehsalı vә satışı üzrә konkret
bazarda onun markasından istifadә hüququ verir.
B) Әmtәә istehsalı üçün yerli istehsalçılarla müqavilә bağlanmasıdır.
C) Firma öz xarici tәrәfmüqabilinә idarәetmә sahәsindә “Nouhau” verir, o isә zәruri kapitalı tәmin edir.
D) Xarici vә yerli sәrmayәçilәrin birgә mülkiyyәtindә olan vә birgә idarә olunan yerli kommersiya müәssisәsini yaratmaq mәqsәdi ilә qüvvәlәrin
birlәşdirilmәsidir.
E) Françayzinq sifarişçinin öz xammalı әsasında hazır mәhsulun işlәnmәsi vә satışıdır.
606) Sual: Tollinq nәdir?
A) Tollinq sifarişçinin öz xammalının işlәtmәsi әsasında hazır mәhsulun istehsalı vә satışı sxemidir.
B) Müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәti zamanı xarici ölkәdә bu vә ya digәr istehsal prosesi işә salınır.
C) Әmtәә istehsalı üçün yerli istehsalçılarla müqavilә bağlanmasıdır.
D) Firma öz xarici tәrәfmüqabilinә idarәetmә sahәsindә “Nouhau” verir, o isә zәruri kapitalı tәmin edir.
E) Xarici vә yerli sәrmayәçilәrin birgә mülkiyyәtindә olan vә birgә idarә olunan yerli kommersiya müәssisәsini yaratmaq mәqsәdi ilә qüvvәlәrin
birlәşdirilmәsidir.
607) Sual: Müştәrәk mülkiyyәtdә olan müәssisәlәr nәdir?
A) Xarici vә yerli sәrmayәçilәrin birgә mülkiyyәtindә olan vә birgә idarә olunan yerli kommersiya müәssisәsini yaratmaq mәqsәdi ilә qüvvәlәrin
birlәşdirilmәsidir.
B) Әmtәә istehsalı üçün yerli istehsalçılarla müqavilә bağlanmasıdır.
C) xarici müәssisәnin nәzarәt sәhm paketini tam olaraq almaqdır.
D) Firma öz xarici tәrәfmüqabilinә idarәetmә sahәsindә “Nouhau” verir, o isә, zәruri kapitalı tәmin edir.
E) Әmәliyyatların xarici ölkәdә birbaşa hәyata keçirilmәsidir.
608) Sual: Müqavilә üzrә idarәetmә nәdir?
A) Firma öz xarici tәrәf müqabilinә idarәetmә sahәsindә “Nouhau” verir, o isә, zәruri kapitalı tәmin edir.
B) Әmәliyyatların xarici ölkәdә birbaşa hәyata keçirilmәsidir.
C) Yerli sahibkarlaın kömәyi ilә tәrәfdaşlıq formasıdır.
D) Mal artıqlığı yarandıqca onun xarici bazara yeridilmәsidir
E) Öz xammalı әsasında xarici bazarda istehsal tәrәfdaşlığıdır.

609) Sual:Firma öz mövcud mәhsullarını yeni bazarlara çıxarır
A) Cәng strategiyası
B) Köhnә mәhsulyeni bazar strategiyası
C) Yeni mәhsulyeni bazar strategiyası
D) Lazer şüası strategiyası
E) Döyüş hazırlığı strategiyası
610) Sual:Firma öz mövcud mәhsullarını yeni bazarlara çıxarır
A) Cәng strategiyası
B) Köhnә mәhsulyeni bazar strategiyası
C) Yeni mәhsulyeni bazar strategiyası
D) Lazer şüası strategiyası
E) Döyüş hazırlığı strategiyası
611) Sual:Firma fәal olaraq rәqiblәrinin üzәrinә hücuma keçir:
A) Cәng strategiyası
B) Köhnә mәhsulyeni bazar strategiyası
C) Yeni mәhsulyeni bazar strategiyası
D) Lazer şüası strategiyası
E) Döyüş hazırlığı strategiyası
612) Sual:Cәng strategiyasında:
A) Firma öz mövcud mәhsullarını yeni bazarlara çıxarır
B) Firma öz yeni mәhsullarını yeni bazarlara çıxarır
C) Firma ilk olaraq әlçatan bazarlara girir, daha sonra isә digәr bazarları әlә keçirmәyә çalışır
D) Firma yeni bazrlara çıxmağa hazırlaşır, bunun üçün daxili bazarda hazırlıq görür, çıxmaq istәdiyi bazarı öyrәnir
E) Firma fәal olaraq rәqiblәrinin üzәrinә hücuma keçir
613) Sual:Döyüş hazırlığı strategiyasında:
A) Firma öz mövcud mәhsullarını yeni bazarlara çıxarır

B) Firma öz yeni mәhsullarını yeni bazarlara çıxarır
C) Firma ilk olaraq әlçatan bazarlara girir, daha sonra isә digәr bazarları әlә keçirmәyә çalışır
D) Firma yeni bazrlara çıxmağa hazırlaşır, bunun üçün daxili bazarda hazırlıq görür, çıxmaq istәdiyi bazarı öyrәnir
E) Firma fәal olaraq rәqiblәrinin üzәrinә hücuma keçir
614) Sual:Lazer şüası strategiyasında:
A) Firma öz mövcud mәhsullarını yeni bazarlara çıxarır
B) Firma öz yeni mәhsullarını yeni bazarlara çıxarır
C) Firma ilk olaraq әlçatan bazarlara girir, daha sonra isә digәr bazarları әlә keçirmәyә çalışır
D) Firma yeni bazrlara çıxmağa hazırlaşır, bunun üçün daxili bazarda hazırlıq görür, çıxmaq istәdiyi bazarı öyrәnir
E) Firma fәal olaraq rәqiblәrinin üzәrinә hücuma keçir
615) Sual:Yeni mәhsulyeni bazar strategiyasında:
A) Firma öz mövcud mәhsullarını yeni bazarlara çıxarır
B) Firma öz yeni mәhsullarını yeni bazarlara çıxarır
C) Firma ilk olaraq әlçatan bazarlara girir, daha sonra isә digәr bazarları әlә keçirmәyә çalışır
D) Firma yeni bazrlara çıxmağa hazırlaşır, bunun üçün daxili bazarda hazırlıq görür, çıxmaq istәdiyi bazarı öyrәnir
E) Firma fәal olaraq rәqiblәrinin üzәrinә hücuma keçir
616) Sual:Köhnә mәhsulyeni bazar strategiyasında:
A) Firma öz mövcud mәhsullarını yeni bazarlara çıxarır
B) Firma öz yeni mәhsullarını yeni bazarlara çıxarır
C) Firma ilk olaraq әlçatan bazarlara girir, daha sonra isә digәr bazarları әlә keçirmәyә çalışır
D) Firma yeni bazrlara çıxmağa hazırlaşır, bunun üçün daxili bazarda hazırlıq görür, çıxmaq istәdiyi bazarı öyrәnir
E) Firma fәal olaraq rәqiblәrinin üzәrinә hücuma keçir
617) Sual:İstehsala dair beynәlxalq kontraktlar (contract manufakture) nәdir?
A) Bağlanan kontrakt üzrә xaricdә konkret mәhsul növünün istehsal edilmәsi.
B) Beynәlxalq ticarәt agentliklәrin isә hәyata keçirilәn fәaliyyәtidir.
C) Firma ixrac funksiyasını özü idarә edir, onu müstәqil vasitәçiyә tapşırmır.
D) Françayzinq, birbaşa investisiyalar.

E) Bölgü kanallarında әmәkdaşlıq münasibәti
618) Sual:Birbaşa ixrac nәdir?
A) Firma ixrac funksiyasını özü idarә edir, onu müstәqil vasitәçiyә tapşırmır.
B) Bağlanan kontrakt üzrә xaricdә konkret mәhsul növünün istehsal edilmәsi.
C) Beynәlxalq ticarәt agentliklәrin isә hәyata keçirilәn fәaliyyәtidir.
D) Vasitәçi firmaların dәstәyi ilә aşkar ixracdır.
E) Birbaşa firmanın özü tәrәfindәn hәyata keçirilәn epizodik ixracdır.
619) Sual: Müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәtinә hansı daxildir?
A) Lisenziyalaşma.
B) Tollinq
C) İxrac
D) Birbaşa marketinq.
E) Direkt meyl.
620) Sual: Müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәti ixracdan nә ilә fәrqlәnir?
A) Xarici ölkәdә istehsal güclәri işә salınır.
B) Xarici ölkәdә satış hәyata keçirilir
C) ixracdan fәrqli olaraq mәshullar dolayı formada xarici bazara çatdırılır
D) Xarici ölkә vasitәçilәri ilә paralel ixrac hәyata keçirilir
E) İxracdan fәrqli olaraq, vasitәçilәrlә müştәrәk satış müqavilәsi bağlanır.
621) Sual:Podrat istehsalı nәdir?
A) Әmtәә istehsalı üçün yerli istehsalçılarla müqavilә bağlanmasıdır.
B) Әmәliyyatların xarici ölkәdә birbaşa hәyata keçirilmәsidir.
C) mәhsulların ixarcı formasıdır.
D) Mal artıqlığı yarandıqca onun xarici bazara yeridilmәsidir
E) mәhsulların idxalı formasıdır.
622) Sual:Xarici bazara çıxmağın forma vә üsulları haqqında qәrar qәbul edәrkәn nәzәrә aldığı faktorlara aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

A) Bazara daxil olmağın motivlәri, xәrclәrin mәblәği.
B) Seçilmiş bazarda sahibkarlığın hüquqi әsaslarının öyrәnilmәsi.
C) Ölkә risklәri.
D) Әsas vә kömәkçi xәrc sәviyyәlәri vә gәlirin proqnoz mәblәği.
E) Seçilmiş ölkәnin mühәndistexniki sәviyyәsinin vәziyyәtini.
623) Sual:Beynәlxalq marketinq strategiyalarının inkişafının dördüncü etapında nә baş verir?
A) Firma beynәlxalq marketinq strategiyasını tәkmillәşdirәrәk vahid, inteqrasiya olunmuş standart qlobal strategiya işlәyir.
B) Daxili bazardakı marketinq strategiyası ilә oxşar olaraq heç bir dәyişiklik edilmәdәn baş verir.
C) Firma beynәlxalq fәaliyyәtini multimillilәşmә vasitәsilә hәyata keçirir.
D) Uyğunlaşma strategiyasının standartlaşması baş verir.
E) Bu mәrhәlәdә şirkәtin xariciiqtisadi fәaliyyәtinә daxili bazara tabelilik nöqteyi nәzәrindәn baxılır.
624) Sual:Rәqabәt dedikdә bunu başa düşürük:
A) (latınja jonjurrere – toqquşmaq) öz mәhsullarını satmaq üçün әn әlverişli imkanların tәmin edilmәsi, alıcı tәlәblәrinin ödәnilmәsi vә әn yüksәk
mәnfәәtin alınması mәqsәdilә bazarda çıxış edәn müәssisәlәr arasında qarşılıqlı әlaqә, qarşılıqlı fәaliyyәt vә mübarizәnin iqtisadi prosesi
B) (latınja jonjurs – yarış) öz mәhsullarını satmaq üçün әn әlverişli imkanların tәmin edilmәsi
C) (latınja jonjurrere – toqquşmaq) öz mәhsullarını istehsal etmәk üçün әn әlverişli imkanların tәmin edilmәsi
D) alıcı tәlәblәrinin ödәnilmәsi vә orta mәnfәәtin alınması mәqsәdilә bazarda çıxış edәn müәssisәlәr arasında qarşılıqlı әlaqә, qarşılıqlı fәaliyyәt vә
mübarizәnin iqtisadi prosesidir
E) öz mәhsullarınıbazara çıxarmaq üçün әn әlverişli imkanların tәmin edilmәsi, alıcı tәlәbinin ödәnilmәsi vә sabit mәnfәәtin alınması mәqsәdilә
bazarda çıxış edәn müәssisәlәr arasında qarşılıqlı әlaqә, qarşılıqlı fәaliyyәt vә mübarizәnin iqtisadi prosesidir
625) Sual:Bazar münasibәtlәri şәraitindә rәqabәt:
A) milli iqtisadiyyatın vә insanların fәaliyyәtlәrinin bütün sahәlәrini әhatә edәrәk qaçılmaz xarakter alır
B) milli iqtisadiyyatın vә insanların fәaliyyәtlәrinin bütün sahәlәrini әhatә edәrәk dağıdıcı xarakter alır
C) milli iqtisadiyyatın vә insanların fәaliyyәtlәrinin bütün sahәlәrini әhatә edәrәk dözülmәz xarakter alır
D) milli iqtisadiyyatın vә insanların fәaliyyәtlәrinin bütün sahәlәrini әhatә edәrәk inhisarçı xarakteri alır
E) milli iqtisadiyyatın vә insanların fәaliyyәtlәrinin bütün sahәlәrini әhatә edәrәk qeyri qanunu xarakter alır
626) Sual:Rәqabәtin bәrqәrar olması üçün:

A) insan azadlıqları elan edilib dövlәt orqanları tәrәfindәn tәmin edilir, iqtisadiyyat siyasәtdәn ayrılır vә iqtisadi maraqlar daxili vә xarici siyasәtin
әsasını tәşkil edir, din dövlәtdәn ayrılır,xüsusi qanunlar paketi qәbul edilir, vә s.
B) iqtisadiyyat siyasәtdәn ayrılmır vә şәxsi maraqlar daxili vә xarici siyasәtin әsasını tәşkil edir
C) insan azadlıqları elan edilir, lakin dövlәt orqanları tәrәfindәn tәmin edilmir, din dövlәtdәn ayrılır,xüsusi qanunlar paketi qәbul edilir, vә s.
D) iqtisadi azadlıqlar elan edilib dövlәt orqanları tәrәfindәn tәmin edilir, iqtisadiyyat siyasәtdәn ayrılır vә iqtisadi maraqlar daxili vә xarici siyasәtin
әsasını tәşkil edir
E) tәsәrrüfatçılıq azadlıqları elan edilsәdә dövlәt orqanları tәrәfindәn tәmin edilmir, iqtisadiyyat vә siyasәt birlәşir
627) Sual:Müәssisәnin vә mәhsulun rәqabәt üstünlüklәri әsasәn iki növә bölünür
A) mәsrәflәrin daha aşağı olması vә әmtәәlәrin differensasiyasını
B) gәlirlәrin daha aşağı olması vә әmtәәlәrin differensasiyasını
C) mәnfәәtin daha aşağı olması vә әmtәәlәrin differensasiyasını
D) mәsrәflәrin daha aşağı olması vә әmәyiin differensasiyasını
E) mәsrәflәrin daha yüksәk olması vә texnologiyaların differensasiyasını
628) Sual: Dövlәt satınalmaları haqqında Azәrbaycan Respublikasının 27 dekabr 2001ci il tarixli qanunu (2004cü il sentyabrın 1dәk olan
dәyişiklik vә әlavәlәrdә):
A) Azәrbaycan Respublikasında dövlәt satınalmalarının iqtisadi, hüquqi vә tәşkilati әsaslarını müәyyәnlәşdirir, satınalmalar zamanı dövlәt
vәsaitlәrindәn sәmәrәli vә qәnaәtlә istifadә edilmәsi, müsabiqә vә aşkarlıq әsasında bütün malgöndәrәnlәrә (podratçılara) bәrabәr rәqabәt mühiti
yaradılması prinsiplәri vә qaydalarını müәyyәn edir.
B) Azәrbaycan Respublikasında dövlәt satınalmalarının iqtisadi, hüquqi vә tәşkilati әsaslarını müәyyәnlәşdirir, satınalmalar zamanı dövlәt
vәsaitlәrindәn sәmәrәli vә qәnaәtlә istifadә edilmәsi, müsabiqә vә aşkarlıq әsasında bütün malgöndәrәnlәrә (podratçılara) bәrabәr rәqabәt mühiti
yaradılması prinsiplәri vә qaydalarını müәyyәn etmir.
C) Azәrbaycan Respublikasında dövlәt satınalmalarının yalnız hüquqi prinsiplәri vә qaydalarını müәyyәn edir.
D) Azәrbaycan Respublikasında dövlәt satınalmalarının tәkcә iqtisadi prinsiplәri vә qaydalarını müәyyәn edir.
E) Azәrbaycan Respublikasında dövlәt satınalmalar zamanı dövlәt vәsaitlәrindәn sәmәrәli vә qәnaәtlә istifadә edilmәsi qaydalarını müәyyәn edir.
629) Sual:Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Kontrakt Korporasiyası açıq tipli sәhmdar cәmiyyәtinin tәsisçisi budur:
A) Azәrbaycan Respublikası Dövlәt İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
B) Azәrbaycan Respublikası Dövlәt İqtisadi Tәhlükәsizlik Nazirliyi
C) Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Әdliyyә Nazirliyi
D) Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Korporasiyası

E) Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti
630) Sual:Rәqabәt üstünlüklәrinin qiymәtlәndirilmәsinә kompleks yanaşdıqda bu amil nәzәrә alınmamalıdır:
A) bütün cavablar düzdür
B) tәşkili;
C) hüquqi;
D) iqtisadi;
E) psixoloji vә s.
631) Sual:Nәqliyyat qabı nәdir?
A) Әmtәәdәn bilavasitә istifadә etdikdә tullanan materialdır
B) Әmtәәnin bilavasitә yerlәşdirildiyi hәcmdir
C) Әmtәәnin saxlanılması, eynilәşdirilmәsi vә daşınması üçün olan qabdır
D) Әmtәә üçün qabın vә ya örtüyün işlәnib hazırlanması vә istehsalıdır
E) Әmtәәnin yerlәşdirildiyi şüşә qabdır
632) Sual:Qeyri müntәzәm ixrac nәdir?
A) Öz ölkәsinin daxili bazarında satmaq üçün xarici әmtәәlәrin alınması vә ölkәyә gәtirilmәsidir
B) Әmtәәlәrin alqı satqısı ilә әlaqәdar olan kommersiya fәaliyyәtidir
C) Әmtәәnin xarici ölkәyә satışı vә onun üzәrindә sahibkarlıq hüququnun xarici kontragentә verilmәsidir
D) Firmanın hәrdәnbir öz artıq mallarını ixrac etmәsi vә onları xarici firmaları tәmsil edәn yerli firmalara satmasıdır
E) Firmanın öz qarşısına konkret bazarda ixrac әmәliyyatlarını genişlәndirmәk mәqsәdini qoyduğu hallarda baş verәn ixracdır
633) Sual:Mәhdud müstәsna lisenziya nәdir?
A) Xarici tәrәf müqavilә, qonorar vә ya müәyyәn haqq әvәzindә istehsal prosesindәn, әmtәә nişanından yaxud da dәyәrә malik olan hәr hansı bir
şeydәn istifadә etmәk hüququnun verilmәsidir
B) Lisenziyaların lisenziyada müәyyәn şәrt daxilindә ixtiradan vә ya istehsal sirrindәn istifadә etmәyә icazә vermәsi, lakin bu halda o hәmin
ixtiradan müstәqil istifadә etmәk, elәcә dә hәmin şәrt daxilindә başqa maraqlı şәxslәrә lisenziya vermәk hüququnu özündә saxlamasıdır
C) Lisenziyaların lisenziyada müәyyәn bir әrazidә, müәyyәn şәrtlәr daxilindә ixtiradan yaxud istehsal sirrindәn istifadә üçün inhisarçı hüququnu
vermәsidir
D) Lisenziyaların lisenziyada müәyyәn bir әrazidә, müәyyәn şәrtlәr daxilindә ixtiradan yaxud istehsal sirrindәn istifadә üçün inhisarçı hüququnu

vermәsi lakin sonradan müqavilәyә müxtәlif növ dәyişikliklәr etmәsidir
E) Müqavilәnin qüvvәdә olduğu bütün müddәt әrzindә lisenziyadan istifadә üçün tam müstәsna hüquq vermәsidir
634) Sual:Qloballaşma strategiyasının tәtbiq olunması amillәri.
A) Bazar amillәri, dәyәr amillәri, xarici mühit amillәri, rәqabәt amillәri, menecment vә marketinq amillәri.
B) Xәrclәrin ixtisarı, dünya üzrә vahid reklam kompaniyasının keçirilmәsi imkanı, alıcı istәklәrinin möhkәmlәndirilmәsi, beynәlxalq rәqabәtdә
udmaq imkanı.
C) Coğrafi amillәr, demoqrafik amillәr, iqtisadi amillәr, beynәlxalq mühit amillәr.
D) Bazar amillәri, әmәk haqqı, BӘB amillәri.
E) Beynәlxalq kapital bazarının, әmәk bazarının, beynәlxalq tәşkilatların tәsiri amillәri.
635) Sual:Beynәlxalq marketinq strategiyalarının inkişafının üçüncü etapında nә baş verir?
A) Uyğunlaşma strategiyasının standartlaşması baş verir
B) Daxili bazardakı marketinq strategiyası ilә oxşar olaraq heç bir dәyişiklik edilmәdәn baş verir
C) Firma beynәlxalq fәaliyyәtini multimillilәşmә vasitәsilә hәyata keçirir
D) Bu mәrhәlәdә şirkәtin xariciiqtisadi fәaliyyәtinә daxili bazara tabelilik nöqteyi nәzәrindәn baxılır
E) Firma beynәlxalq marketinq strategiyasını tәkmillәşdirәrәk vahid, inteqrasiya olunmuş standart qlobal strategiya işlәyir
636) Sual:Müstәsna olmayan ( adi) lisenziya nәdir?
A) Xarici tәrәf müqavilә, qonorar vә ya müәyyәn haqq әvәzindә istehsal prosesindәn, әmtәә nişanından yaxud da dәyәrә malik olan hәr hansı bir
şeydәn istifadә etmәk hüququnun verilmәsidir
B) Lisenziyaların lisenziyada müәyyәn bir әrazidә, müәyyәn şәrtlәr daxilindә ixtiradan yaxud istehsal sirrindәn istifadә üçün inhisarçı hüququnu
vermәsi lakin sonradan müqavilәyә müxtәlif növ dәyişikliklәr etmәsidir
C) Müqavilәnin qüvvәdә olduğu bütün müddәt әrzindә lisenziyadan istifadә üçün tam müstәsna hüquq vermәsidir
D) Lisenziyaların lisenziyada müәyyәn şәrt daxilindә ixtiradan vә ya istehsal sirrindәn istifadә etmәyә icazә vermәsi, lakin bu halda o hәmin
ixtiradan müstәqil istifadә etmәk, elәcә dә hәmin şәrt daxilindә başqa maraqlı şәxslәrә lisenziya vermәk hüququnu özündә saxlamasıdır
E) Lisenziyaların lisenziyada müәyyәn bir әrazidә, müәyyәn şәrtlәr daxilindә ixtiradan yaxud istehsal sirrindәn istifadә üçün inhisarçı hüququnu
vermәsidir
637) Sual:Tam lisenziya nәdir?
A) Xarici tәrәf müqavilә, qonorar vә ya müәyyәn haqq әvәzindә istehsal prosesindәn, әmtәә nişanından yaxud da dәyәrә malik olan hәr hansı bir
şeydәn istifadә etmәk hüququnun verilmәsidir

B) Lisenziyaların lisenziyada müәyyәn şәrt daxilindә ixtiradan vә ya istehsal sirrindәn istifadә etmәyә icazә vermәsi, lakin bu halda o hәmin
ixtiradan müstәqil istifadә etmәk, elәcә dә hәmin şәrt daxilindә başqa maraqlı şәxslәrә lisenziya vermәk hüququnu özündә saxlamasıdır
C) Lisenziyaların lisenziyada müәyyәn bir әrazidә, müәyyәn şәrtlәr daxilindә ixtiradan yaxud istehsal sirrindәn istifadә üçün inhisarçı hüququnu
vermәsidir
D) Lisenziyaların lisenziyada müәyyәn bir әrazidә, müәyyәn şәrtlәr daxilindә ixtiradan yaxud istehsal sirrindәn istifadә üçün inhisarçı hüququnu
vermәsi lakin sonradan müqavilәyә müxtәlif növ dәyişikliklәr etmәsidir
E) Müqavilәnin qüvvәdә olduğu bütün müddәt әrzindә lisenziyadan istifadә üçün tam müstәsna hüquq vermәsidir
638) Sual:Lisenziyalaşdırma nәdir?
A) Xarici tәrәf müqavilә, qonorar vә ya müәyyәn haqq әvәzindә istehsal prosesindәn, әmtәә nişanından yaxud da dәyәrә malik olan hәr hansı bir
şeydәn istifadә etmәk hüququnun verilmәsidir
B) istehsal sirrindәn istifadә etmәyә icazә vermәsi, lakin bu halda o hәmin ixtiradan müstәqil istifadә etmәk, elәcә dә hәmin şәrt daxilindә başqa
maraqlı şәxslәrә lisenziya vermәk hüququnu özündә saxlamasıdır
C) Lisenziyaların lisenziyada müәyyәn bir әrazidә, müәyyәn şәrtlәr daxilindә ixtiradan yaxud istehsal sirrindәn istifadә üçün inhisarçı hüququnu
vermәsi, lakin sonradan müqavilәyә müxtәlif növ dәyişikliklәr etmәsidir
D) Müqavilәnin qüvvәdә olduğu bütün müddәt әrzindә lisenziyadan istifadә üçün tam müstәsna hüquq vermәsidir
E) Lisenziyaların lisenziyada müәyyәn bir әrazidә, müәyyәn şәrtlәr daxilindә ixtiradan yaxud istehsal sirrindәn
639) Sual:Beynәlxalq lisenziyalaşma nәdir?
A) İnkişaf etmiş ölkәlәr arasında lisenziya mübadilәsidir
B) Xaricә lisenziya verilmәsidir
C) Dövlәtlәrarası lisenziya mübadilәsidir
D) Müxtәlif ölkә TMŞ nin biri birinә lisenziya satmasıdır
E) İxtiranın beynәlxalq alәmdә patentlәşdirimәsidir
640) Sual:Patent vә lisenziya üzrә beynәlxalq әmәliyyatlar
A) İxtiraların, qabaqcıl texnologiyanın, texniki bilik vә tәcrübәnin satılmasıdır
B) Bir ölkә müәssisәsinin yaxud ixtiracısının digәr ölkәnin müәssisә vә ixtiracısına patent satıb әvәzindә lisenziya almasıdır
C) Ölkәlәrarası lisenziya mübadilәsidir
D) Ölkәlәrarası patent alqı satqısıdır
E) TMŞ in birinin digәrinә istehsal sirrindәn vә әmtәә nişanından istifadә etmәyә hüquq vermәsidir

641) Sual:Müxtәlif obyektlәrin rәqabәt üstünlüklәrini tәmin edәn amillәrin әN başlıcası mәhz budur:
A) heyәt
B) Lobbiçilik
C) rәhbәr işçilәrin qohumluq әlaqәlәri
D) kapitalın olması
E) texnologiyanın olması
642) Sual:Şirkәtlәrin xarici bazarlara çıxmasına maneçilik törәdәn әsas ilkin şәrtlәr bunlardır:
A) 1.İstehsalın miqyasının artması ilә әlaqәdar qәnaәt; 2.Mәhsulun differensiasiyasıfәrdilәşdirilmәsi; 3.Kapitala olan ehtiyac; 4.Daha yüksәk olan
mәsrәflәr; 5.Bölgü kanallarına çıxış; 6.Dövlәtin siyasәti.
B) 1.Alıcılırın artması ilә әlaqәdar qәnaәt; 2.Mәhsulun differensiasiyası edilmәmәsi; 3.Kapitala olan ehtiyac; 4.Daha yüksәk olan mәsrәflәr; 5.Bölgü
kanallarına çıxış; 6.Dövlәtin siyasәti.
C) .İstehsalın miqyasının artması ilә әlaqәdar qәnaәt; 2.Mәhsulun differensiasiyasıfәrdilәşdirilmәsi; 3.Kapitalın olması; 4.Daha yüksәk olan
mәsrәflәr; 5.Bölgü kanallarının çox sayda olması; 6.Dövlәtin siyasәti.
D) 1.İstehsalın miqyasının artması ilә әlaqәdar mәnfәәtin çoxalması; 2.Mәhsulun differensiasiyasıfәrdilәşdirilmәsi; 3.Kapitala olan ehtiyac; 4.Daha
yüksәk olan mәsrәflәr; 5.Bölgü kanallarına çıxış; 6.Dövlәtin siyasәti.
E) 1.İstehsalın miqyasının azalması ilә әlaqәdar qәnaәt; 2.Mәhsulun planlaşdırılması; 3.Kapitala olan ehtiyac; 4.Daha yüksәk olan mәsrәflәr; 5.Bölgü
kanallarına çıxış; 6.Dövlәtin siyasәti.
643) Sual:Müәyyәn bir sahәdә rәqabәtin vәziyyәti aşağıdakı beş güc amillәri ilә müәyyәn edilir:
A) 1. Yeni iştirakçıların müdaxilә etmәsi tәhlükәsi;2. Әvәzedici  mәhsulların meydana gәlmәsi tәhlükәsi; 3. Әvәzedici xidmәtlәrin meydana gәlmәsi
tәhlükәsi;4. İstehlakçıların bazar hökmüranlığı; 5.Rәqiblәr arasında üstün mövqeyin әldә edilmәsi uğrunda bütün vasitәlәrdәn istifadә edilmәsi.
B) 1. Yeni iştirakçıların müdaxilә etmәsi tәhlükәsi;2. Әvәzedici  mәhsulların meydana gәlmәsi tәhlükәsi; 3. Әvәzedici xidmәtlәrin meydana
gәlmәmәsi tәhlükәsi;4. Vasitәçilәrın bazar hökmüranlığı; 5.Rәqiblәr arasında münaqişәlәrin artması.
C) 1. Yeni iştirakçıların sıradan çıxması tәhlükәsi;2. Әvәzedici  mәhsulların meydana gәlmәsi tәhlükәsi; 3. Әvәzedici xidmәtlәrin meydana gәlmәsi
tәhlükәsi;4. İstehlakçıların bazar hökmüranlığı; 5.Rәqiblәr arasında üstün mövqeyin әldә edilmәsi uğrunda bütün vasitәlәrdәn istifadә edilmәsi.
D) 1. Yeni iştirakçıların müdaxilә etmәsi tәhlükәsi;2. Әvәzedici  mәhsulların meydana gәlmәmәsi tәhlükәsi; 3. Әvәzedici xidmәtlәrin meydana
gәlmәsi tәhlükәsi;4. İstehlakçıların bazar hökmüranlığı; 5.Rәqiblәr arasında üstün mövqeyin әldә edilmәsi uğrunda bütün vasitәlәrdәn istifadә
edilmәsi.
E) 1. Yeni iştirakçıların varlanması tәhlükәsi;2. Әvәzedici  mәhsulların meydana gәlmәsi tәhlükәsi; 3. Әvәzedici xidmәtlәrin meydana gәlmәmәsi
tәhlükәsi;4. İstehlakçıların bazar hökmüranlığı; 5.Rәqiblәr arasında üstün mövqeyin әldә edilmәsi uğrunda bütün vasitәlәrdәn istifadә edilmәsi.
644) Sual:Rәqabәt budur:

A) tәbiәtdә, iqtisadiyyatda vә insan cәmiyyәtindә flora vә faunalar, mülkiyyәt formaları vә milli iqtisadiyyat sahәlәri, ölkәlәr millәtlәr vә xalqlar
arasında vә daxilindә hәyat üçün ümdә olan resurslar vә imkanlar uğrunda gedәn açıq vә gizli yarışdır  mübarizәdir
B) tәbiәtdә vә iqtisadiyyatda hәyat uğrunda gedәn açıq vә gizli yarışdır  mübarizәdir
C) flora vә faunalar arasındı gәlәcәk uğrunda gedәn açıq vә gizli mübarizәdir
D) insan әmiyyәtindә mülkiyyәt formaları vә milli iqtisadiyyat sahәlәri daxilindә әn ümdә olan resurslar vә imkanlar uğrunda gedәn açıq vә gizli
yarışdır
E) tәbiәtdә, iqtisadiyyatda vә insan cәmiyyәtindә idarә olunnan mübarizәdir
645) Sual:Rәqabәti labüd edәn әsas qanunlar bunlardır:
A) mülkiyyәt haqqında qanun; antiinhisar fәaliyyәti haqqında qanun; müflislәşmә vә iflas haqqında qanun; sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında qanun;
tender haqqında qanun vә s.
B) mülkiyyәt haqqında qanun; satış fәaliyyәti haqqında qanun; varlanmaq haqqında qanun; sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında qanun; tender haqqında
qanun vә s.
C) azad rәqabәt haqqında qanun; antiiböhran fәaliyyәti haqqında qanun; müflislәşmә vә iflas haqqında qanun; tender haqqında qanun vә s.
D) bank haqqında qanun; sәrmayyә haqqında qanun; müflislәşmә haqqında qanun; tender haqqında qanun vә s.
E) mülkiyyәt haqqında qanun; anti sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında qanun; iflas haqqında qanun; haqqında qanun; tender haqqında qanun vә s.
646) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin müsbәt tәrәfi hesab oluna bilәr:
A) dünya iqtisadiyyatının güclü idarә olunan qlobal sisteminin yaranması
B) yerli istehlakçılara istehlak standartının sırınması
C) bazarın TMŞlәrin xeyrinә tәnzimlәmәdәn imtinası
D) milli bazarlarda xarici mәhsulların daha geniş çeşidi
E) suveren ölkәlәrin hüquqlarının mәhdudlaşdırılması
647) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin müsbәt tәrәfi hesab edilә bilmәz:
A) әmәk bölgüsü vә mәhsuldarlığın artımı
B) miqyas verimi effektinә nail olma
C) dünya iqtisadiyyatının güclü idarә olunan qlobal sisteminin yaranması
D) milli bazarlarda xarici mәhsulların daha geniş çeşidi
E) yerli istehsalçıların güclü TMŞlәrin tәsiri altında sıradan çıxması

648) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin müsbәt tәrәfi hesab edilә bilmәz:
A) әmәk bölgüsü vә mәhsuldarlığın artımı
B) miqyas verimi effektinә nail olma
C) dünya iqtisadiyyatının güclü idarә olunan qlobal sisteminin yaranması
D) milli bazarlarda xarici mәhsulların daha geniş çeşidi
E) yerli istehlakçılara istehlak standartının sırınması
649) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin müsbәt tәrәfi hesab edilә bilmәz:
A) әmәk bölgüsü vә mәhsuldarlığın artımı
B) miqyas verimi effektinә nail olma
C) dünya iqtisadiyyatının güclü idarә olunan qlobal sisteminin yaranması
D) milli bazarlarda xarici mәhsulların daha geniş çeşidi
E) bazarın TMŞlәrin xeyrinә tәnzimlәmәdәn imtinası
650) Sual: Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin müsbәt tәrәfi hesab edilә bilmәz:
A) әmәk bölgüsü vә mәhsuldarlığın artımı
B) miqyas verimi effektinә nail olma
C) dünya iqtisadiyyatının güclü idarә olunan qlobal sisteminin yaranması
D) milli bazarlarda xarici mәhsulların daha geniş çeşidi
E) suveren ölkәlәrin hüquqlarının mәhdudlaşdırılması
651) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşdırma strategiyasının çatışmamazlığına aiddir?
A) xәrclәrin azaldılması
B) marketinq proqramının vә mәhsulların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
C) qlobal miqyasda vahid reklam kampaniyası aparmaq imkanı
D) kompaniyanın beynәlxlaq imicinin möhkәmlәnmәsi
E) texniki norma vә qaydalarda fәrqlilik
652) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşdırma strategiyasının çatışmamazlığına aiddir?
A) xәrclәrin azaldılması
B) marketinq proqramının vә mәhsulların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi

C) qlobal miqyasda vahid reklam kampaniyası aparmaq imkanı
D) kompaniyanın beynәlxlaq imicinin möhkәmlәnmәsi
E) dil problemlәri
653) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşdırma strategiyasının çatışmamazlığına aiddir?
A) xәrclәrin azaldılması
B) marketinq proqramının vә mәhsulların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
C) qlobal miqyasda vahid reklam kampaniyası aparmaq imkanı
D) kompaniyanın beynәlxlaq imicinin möhkәmlәnmәsi
E) mәdәni vә istehlakçı steorotiplәri
654) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşdırma strategiyasının çatışmamazlığına aiddir?
A) xәrclәrin azaldılması
B) marketinq proqramının vә mәhsulların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
C) marketinq proqramının vә mәhsulların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
D) kompaniyanın beynәlxlaq imicinin möhkәmlәnmәsi
E) tәşkilati struktur vә işgüzar mәdәniyyәt problemlәri
655) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşdırma strategiyasının üstünlüyünә aid deyil?
A) xәrclәrin azaldılması
B) marketinq proqramının vә mәhsulların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
C) qlobal miqyasda vahid reklam kampaniyası aparmaq imkanı
D) kompaniyanın beynәlxlaq imicinin möhkәmlәnmәsi
E) tәşkilati struktur vә işgüzar mәdәniyyәt problemlәrinә qalib gәlmә
656) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşdırma strategiyasının üstünlüyünә aid deyil?
A) xәrclәrin azaldılması
B) marketinq proqramının vә mәhsulların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
C) qlobal miqyasda vahid reklam kampaniyası aparmaq imkanı
D) kompaniyanın beynәlxlaq imicinin möhkәmlәnmәsi
E) texniki norma vә qaydalara bütünlükdә cavab verә bilmә

657) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşdırma strategiyasının üstünlüyünә aid deyil?
A) xәrclәrin azaldılması
B) marketinq proqramının vә mәhsulların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
C) qlobal miqyasda vahid reklam kampaniyası aparmaq imkanı
D) kompaniyanın beynәlxlaq imicinin möhkәmlәnmәsi
E) dil problemlәrinә üstün gәlә bilmә
658) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşdırma strategiyasının üstünlüyünә aid deyil?
A) xәrclәrin azaldılması
B) marketinq proqramının vә mәhsulların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
C) qlobal miqyasda vahid reklam kampaniyası aparmaq imkanı
D) kompaniyanın beynәlxlaq imicinin möhkәmlәnmәsi
E) mәdәni vә istehlakçı steorotiplәrinә üstün gәlә bilmә
659) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinq mühitinin inkişaf istiqamәtlәrinә aid deyil?
A) mürәkkәblәşir (daha çox şirkәtlәrin tәsirinә mәruz qalır)
B) qarşılıqlı әlaqәlәr güclәnir
C) qeyrimüәyyәnlik artır
D) qloballaşmanın tәsirinә mәruz qalır
E) qloballaşmadan kәnarda qalır
660) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinq mühitinin inkişaf istiqamәtlәrinә aid deyil?
A) mürәkkәblәşir (daha çox şirkәtlәrin tәsirinә mәruz qalır)
B) qarşılıqlı әlaqәlәr güclәnir
C) qeyrimüәyyәnlik artır
D) qloballaşmanın tәsirinә mәruz qalır
E) müәyyәnlik sәviyyәsi yüksәlir, daha yaxşı proqnozlaşdırmaq olur
661) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinq mühitinin inkişaf istiqamәtlәrinә aid deyil?
A) mürәkkәblәşir (daha çox şirkәtlәrin tәsirinә mәruz qalır)

B) qarşılıqlı әlaqәlәr güclәnir
C) qeyrimüәyyәnlik artır
D) qloballaşmanın tәsirinә mәruz qalır
E) qloballaşmadan kәnarda qalır
662) Sual:Beynәlxalq siyasihüquqi mühitә aid olmayan amili müәyyәnlәşdirin?
A) siyasi rejim vә siyasi sabitlik
B) xarici sahibkaralara münasibәt
C) idxal mәhdudiyyәtlәri
D) mәdәniyyәt
E) proteksionizm
663) Sual:Beynәlxalq siyasihüquqi mühitә aid olmayan amili müәyyәnlәşdirin?
A) siyasi rejim vә siyasi sabitlik
B) xarici sahibkaralara münasibәt
C) idxal mәhdudiyyәtlәri
D) tәhsil sәviyyәsi
E) proteksionizm
664) Sual:Beynәlxalq siyasihüquqi mühitә aid olmayan amili müәyyәnlәşdirin?
A) siyasi rejim vә siyasi sabitlik
B) xarici sahibkaralara münasibәt
C) idxal mәhdudiyyәtlәri
D) dövlәtlәrarası rәqabәtin vәziyyәti
E) proteksionizm
665) Sual:Beynәlxalq siyasihüquqi mühitә aid olmayan amili müәyyәnlәşdirin?
A) siyasi rejim vә siyasi sabitlik
B) xarici sahibkaralara münasibәt
C) idxal mәhdudiyyәtlәri
D) rәqabәt mühitinin vәziyyәti

E) proteksionizm
666) Sual: Beynәlxalq siyasihüquqi mühitә aid olmayan amili müәyyәnlәşdirin?
A) siyasi rejim vә siyasi sabitlik
B) xarici sahibkaralara münasibәt
C) idxal mәhdudiyyәtlәri
D) hәyat tәrzi
E) proteksionizm
667) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq elmitexniki mühitin amili deyil?
A) İnformasiya texnologiyasının inkişafı
B) İnternet, ekstranet vә intranetin inkişafı
C) idxal mәhdudiyyәtlәri
D) texniki vә texnoloji standartlar
E) texniki tәhlükәszilik standartları
668) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq valyuta mühitinin amilidir?
A) mәzәnnә dәyişmәsinin mәhsul qiymәtinә tәsiri
B) adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul
C) hәyat sәviyyәsi
D) gәlirlәrin әhali tәbәqәlәri arasında
E) istehlak sәviyyәsi
669) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq valyuta mühitinin amilidir?
A) real vә effektiv mәzәnnәlәr
B) adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul
C) hәyat sәviyyәsi
D) gәlirlәrin әhali tәbәqәlәri arasında
E) istehlak sәviyyәsi
670) Sual: Bazar imkanları genişdir vә cәlbedicidir, güclü iqtisadiyyata vә ixrac potensialına malikdirlәr xüsusiyyәti hansı iqtisadiyyatlara xasdır?

A) natural tәsәrrüfatlara
B) xammal ixracına әsaslanan iqtisadiyyatlara
C) sәnayecә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә
D) inkişaf etmiş ölkәlәrә
E) cavablarda qeyd olunan xüsusiyyәtә rast gәlinmir
671) Sual: Emal edilmәmiş tekstil, polad vә ağır maşınqayırma mәhsulları bazarıdır xüsusiyyәti hansı iqtisadiyyatlara xasdır?
A) natural tәsәrrüfatlara
B) xammal ixracına әsaslanan iqtisadiyyatlara
C) sәnayecә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә
D) inkişaf etmiş ölkәlәrә
E) cavablarda qeyd olunan xüsusiyyәtә rast gәlinmir
672) Sual: Alәt, avadanlıq, avtomobil vә bahalı mallar bazarıdır xüsusiyyәti hansı iqtisadiyyatlara xasdır?
A) natural tәsәrrüfatlar
B) xammal ixracına әsaslanan iqtisadiyyatlara
C) sәnayecә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә
D) inkişaf etmiş ölkәlәrә
E) cavablarda qeyd olunan xüsusiyyәtә rast gәlinmir
673) Sual: Bazar imkanları mәhdud, xarici ticarәt zәifdir xüsusiyyәti hansı iqtisadiyyatlara xasdır?
A) natural tәsәrrüfatlara
B) xammal ixracına әsaslanan iqtisadiyyatlara
C) sәnayecә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә
D) inkişaf etmiş ölkәlәrә
E) cavablarda qeyd olunan xüsusiyyәtә rast gәlinmir
674) Sual:Aşağıdakılardan hansı inkişaf etmiş ölkәlәrә xas xüsusiyyәtdir?
A) bazar imkanları mәhdud, xarici ticarәt zәifdir
B) alәt, avadanlıq, avtomobil vә bahalı mallar bazarıdır
C) emal edilmәmiş tekstil, polad vә ağır maşınqayırma mәhsulları bazarıdır

D) bazar imkanları genişdir vә cәlbedicidir, güclü iqtisadiyyata vә ixrac potensialına malikdirlәr
E) cavablarda qeyd olunan xüsusiyyәtә rast gәlinmir
675) Sual:Aşağıdakılardan hansı sәnayecә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә xas xüsusiyyәtdir?
A) bazar imkanları mәhdud, xarici ticarәt zәifdir
B) alәt, avadanlıq, avtomobil vә bahalı mallar bazarıdır
C) emal edilmәmiş tekstil, polad vә ağır maşınqayırma mәhsulları bazarıdır
D) bazar imkanları genişdir vә cәlbedicidir, güclü iqtisadiyyata vә ixrac potensialına malikdirlәr
E) cavablarda qeyd olunan xüsusiyyәtә rast gәlinmir
676) Sual:Aşağıdakılardan hansı xammal ixracına әsaslanan iqtisadiyyatlara xas xüsusiyyәtdir?
A) bazar imkanları mәhdud, xarici ticarәt zәifdir
B) alәt, avadanlıq, avtomobil vә bahalı mallar bazarıdır
C) emal edilmәmiş tekstil, polad vә ağır maşınqayırma mәhsulları bazarıdır
D) bazar imkanları genişdir vә cәlbedicidir, güclü iqtisadiyyata vә ixrac potensialına malikdirlәr
E) cavablarda qeyd olunan xüsusiyyәtә rast gәlinmir
677) Sual:Aşağıdakılardan hansı natural tәsәrrüfatlara xas xüsusiyyәtdir?
A) bazar imkanları mәhdud, xarici ticarәt zәifdir
B) alәt, avadanlıq, avtomobil vә bahalı mallar bazarıdır
C) emal edilmәmiş tekstil, polad vә ağır maşınqayırma mәhsulları bazarıdır
D) bazar imkanları genişdir vә cәlbedicidir, güclü iqtisadiyyata vә ixrac potensialına malikdirlәr
E) cavablarda qeyd olunan xüsusiyyәtә rast gәlinmir
678) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin müsbәt tәrәfi hesab oluna bilәr:
A) milli bazarlarda xarici mәhsulların daha geniş çeşidi
B) yerli istehlakçılara istehlak standartının sırınması
C) bazarın TMŞlәrin xeyrinә tәnzimlәmәdәn imtinası
D) milli bazarlarda xarici mәhsulların daha geniş çeşidi
E) suveren ölkәlәrin hüquqlarının mәhdudlaşdırılması

679) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinq mühitinin inkişaf istiqamәtlәrinә aid deyil?
A) mürәkkәblәşir (daha çox şirkәtlәrin tәsirinә mәruz qalır)
B) qarşılıqlı әlaqәlәr güclәnir
C) qeyrimüәyyәnlik artır
D) qloballaşmanın tәsirinә mәruz qalır
E) rәqabәt zәiflәyir
680) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin müsbәt tәrәfi hesab oluna bilәr:
A) miqyas verimi effektinә nail olma
B) yerli istehlakçılara istehlak standartının sırınması
C) bazarın TMŞlәrin xeyrinә tәnzimlәmәdәn imtinası
D) milli bazarlarda xarici mәhsulların daha geniş çeşidi
E) suveren ölkәlәrin hüquqlarının mәhdudlaşdırılması
681) Sual:Aşağıdakılardan hansı qloballaşma prosesinin müsbәt tәrәfi hesab oluna bilәr:
A) әmәk bölgüsü vә mәhsuldarlığın artımı
B) yerli istehlakçılara istehlak standartının sırınması
C) bazarın TMŞlәrin xeyrinә tәnzimlәmәdәn imtinası
D) milli bazarlarda xarici mәhsulların daha geniş çeşidi
E) suveren ölkәlәrin hüquqlarının mәhdudlaşdırılması
682) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazara çıxmanın çatışmamazlığı hesab oluna bilmәz?
A) firmanın ümumi idarә etmәsinin çәtinlәşmәsi
B) marketinq miksin modifikasiya vә adaptasiya etmә zәruriyyәti
C) firmanın nüfuzunun artırılması, tanıtımı vә xarici tәcrübәnin mәnimsәnilmәsi
D) marketinq tәdqiqatları xәrcinin yüksәkliyi
E) xarici tәrәfdaş tapma çәtinliyi
683) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazara çıxmanın çatışmamazlığı hesab oluna bilmәz?
A) firmanın ümumi idarә etmәsinin çәtinlәşmәsi
B) marketinq miksin modifikasiya vә adaptasiya etmә zәruriyyәti

C) ixtisaslaşma vә kooperasiyanın üstünlüklәrindәn faydalana bilmә imkanı
D) marketinq tәdqiqatları xәrcinin yüksәkliyi
E) xarici tәrәfdaş tapma çәtinliyi
684) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazara çıxmanın çatışmamazlığı hesab oluna bilmәz?
A) firmanın ümumi idarә etmәsinin çәtinlәşmәsi
B) marketinq miksin modifikasiya vә adaptasiya etmә zәruriyyәti
C) daxili tәlәbin azlığı probleminin hәlli vә tәrәddüdlәrin yumşaldılması
D) marketinq tәdqiqatları xәrcinin yüksәkliyi
E) xarici tәrәfdaş tapma çәtinliyi
685) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazara çıxmanın çatışmamazlığı hesab oluna bilmәz?
A) firmanın ümumi idarә etmәsinin çәtinlәşmәsi
B) marketinq miksin modifikasiya vә adaptasiya etmә zәruriyyәti
C) әmtәәnin hәyat tsiklinin uzadılması
D) marketinq tәdqiqatları xәrcinin yüksәkliyi
E) xarici tәrәfdaş tapma çәtinliyi
686) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazara çıxmanın çatışmamazlığı hesab oluna bilmәz?
A) firmanın ümumi idarә etmәsinin çәtinlәşmәsi
B) marketinq miksin modifikasiya vә adaptasiya etmә zәruriyyәti
C) daha yüksәk gәlirlilik sәviyyәsi
D) marketinq tәdqiqatları xәrcinin yüksәkliyi
E) xarici tәrәfdaş tapma çәtinliyi
687) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin әmәliyyat qәrarlarına aid deyil?
A) informasiyanın toplanması
B) marketinq miksin formalaşdırılması
C) mәqsәdin tәyin edilmәsi
D) әmәliyyat fәaliyyәti
E) icraata nәzarәt

688) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin әmәliyyat qәrarlarına aid deyil?
A) informasiyanın toplanması
B) bazara daxil olma qәrarı
C) mәqsәdin tәyin edilmәsi
D) әmәliyyat fәaliyyәti
E) icraata nәzarәt
689) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin әmәliyyat qәrarlarına aid deyil?
A) informasiyanın toplanması
B) bazara daxil olma vaxtını seçmәk
C) mәqsәdin tәyin edilmәsi
D) әmәliyyat fәaliyyәti
E) icraata nәzarәt
690) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin әmәliyyat qәrarlarına aid deyil?
A) informasiyanın toplanması
B) bazarı seçmәk
C) mәqsәdin tәyin edilmәsi
D) әmәliyyat fәaliyyәti
E) icraata nәzarәt
691) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazara çıxmanın çatışmamazlığı hesab oluna bilmәz?
A) firmanın ümumi idarә etmәsinin çәtinlәşmәsi
B) marketinq miksin modifikasiya vә adaptasiya etmә zәruriyyәti
C) coğrafi diversifikasiya nәticәsindә risk sәviyyәsinin azaldılması
D) marketinq tәdqiqatları xәrcinin yüksәkliyi
E) xarici tәrәfdaş tapma çәtinliyi
692) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazara çıxmanın müsbәt tәrәfinә aid deyil?
A) daha yüksәk gәlirlilik sәviyyәsi

B) әmtәәnin hәyat tsiklinin uzadılması
C) coğrafi diversifikasiya nәticәsindә risk sәviyyәsinin azaldılması
D) marketinq tәdqiqatları xәrcinin yüksәkliyi
E) daxili tәlәbin azlığı probleminin hәlli vә tәrәddüdlәrin yumşaldılması
693) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazara çıxmanın müsbәt tәrәfinә aid deyil?
A) daha yüksәk gәlirlilik
B) әmtәәnin hәyat tsiklinin uzadılması
C) coğrafi diversifikasiya nәticәsindә risk sәviyyәsinin azaldılması
D) firmanın ümumi idarә etmәsinin çәtinlәşmәsi
E) daxili tәlәbin azlığı probleminin hәlli vә tәrәddüdlәrin yumşaldılması
694) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazara çıxmanın müsbәt tәrәfinә aid deyil?
A) daha yüksәk gәlirlilik
B) әmtәәnin hәyat tsiklinin uzadılması
C) coğrafi diversifikasiya nәticәsindә risk sәviyyәsinin azaldılması
D) marketinq miksin modifikasiya vә adaptasiya etmә zәruriyyәti
E) daxili tәlәbin azlığı probleminin hәlli vә tәrәddüdlәrin yumşaldılması
695) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazara çıxmanın müsbәt tәrәfinә aid deyil?
A) daha yüksәk gәlirlilik
B) әmtәәnin hәyat tsiklinin uzadılması
C) coğrafi diversifikasiya nәticәsindә risk sәviyyәsinin azaldılması
D) xarici tәrәfdaş tapma çәtinliyi
E) daxili tәlәbin azlığı probleminin hәlli vә tәrәddüdlәrin yumşaldılması
696) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin strateji qәrarlarına aid deyil?
A) bazara daxil olmaq
B) bazarı seçmәk
C) bazara daxil olma vaxtını seçmәk
D) nәzarәt işini tәşkil etmәk

E) marketinq miks haqda qәrar qәbul etmәk
697) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin strateji qәrarlarına aid deyil?
A) bazara daxil olmaq
B) bazarı seçmәk
C) bazara daxil olma vaxtını seçmәk
D) planlaşdırma vә tәşkilati qәrarları qәbul etmәk
E) marketinq miks haqda qәrar qәbul etmәk
698) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin strateji qәrarlarına aid deyil?
A) bazara daxil olmaq
B) bazarı seçmәk
C) bazara daxil olma vaxtını seçmәk
D) uçot vә qeydiyyat sistemini tәşkil etmәk
E) marketinq miks haqda qәrar qәbul etmәk
699) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq marketinqin strateji qәrarlarına aid deyil?
A) bazara daxil olmaq
B) bazarı seçmәk
C) bazara daxil olma vaxtını seçmәk
D) motivasiyanı tәşkil etmәk
E) marketinq miks haqda qәrar qәbul etmәk
700) Sual:Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazara çıxmanın çatışmamazlığı hesab oluna bilmәz?
A) firmanın ümumi idarә etmәsinin çәtinlәşmәsi
B) marketinq miksin modifikasiya vә adaptasiya etmә zәruriyyәti.
C) başqa bazarları әhatә etmә vә aktivlәrdәn sәmәrәli istifadә imkanları
D) marketinq tәdqiqatları xәrcinin yüksәkliyi
E) xarici tәrәfdaş tapma çәtinliyi

