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AAA_3706#01#Q16#01EDUMAN testinin sualları
Fәnn : 3706 İstehsal müәssisәlәrindә kommersiya
1 Hesablaşma hesabları nә üçün açılır:

•

ciddi mәqsәdli tәyinatlı vәsaitlәrin saxlanılması üçün
xarici valyutada hesablaşmaların hәyata keçirilmәsi üçün
müvәqqәti sәrbәst vәsaitlәrin müәyyәn müddәtә vә faizlәr üzrә cәlb olunmasına
tәşkilatın sәrәncamına әsasәn cari ödәnişlәri hәyata keçirmәyә vә onun ünvanına daxil olan pul vәsaitlәrinin
hesaba daxil edilmәsi üçün
kommersiya idarәlәri vә hüquqi şәxs olmayan kommersiya tәşkilatları, mәsәlәn, filiallar üçün

2 Cari hesablar nә üçün açılır:

•

tәşkilatın sәrәncamına әsasәn cari ödәnişlәri hәyata keçirmәyә vә onun ünvanına daxil olan pul vәsaitlәrinin
hesaba daxil edilmәsi üçün
kommersiya idarәlәri vә hüquqi şәxs olmayan kommersiya tәşkilatları, mәsәlәn, filiallar üçün
ciddi mәqsәdli tәyinatlı vәsaitlәrin saxlanılması üçün
xarici valyutada hesablaşmaların hәyata keçirilmәsi üçün
müvәqqәti sәrbәst vәsaitlәrin müәyyәn müddәtә vә faizlәr üzrә cәlb olunmasına

3 Xüsusi hesablar istifadә olunurlar:

•

alınmış kreditlәr vә onların faizlәri üzrә banklarla hesablaşma, hәmçinin mәhkәmәnin qәrarı ilә ödәnişlәri
hәyata keçirmәk üçün
ciddi mәqsәdli tәyinatlı vәsaitlәrin saxlanılması üçün
xarici valyutada hesablaşmaların hәyata keçirilmәsi üçün
müvәqqәti sәrbәst vәsaitlәrin müәyyәn müddәtә vә faizlәr üzrә cәlb olunmasına
daxil olan pul vәsaitlәrinin hesaba daxil edilmәsi üçün

4 İstehsal müәssisәlәrindә İdarәetmәnin mәqsәdlәri hansılardır

•

Strateci, texniki, taktiki mәqsәdlәr
Strareci, texniki, operativ mәqsәdlәr
Strateci, texniki, texnoloci mәqsәdlәr
Strateci, marketinq, çari mәqsәdlәr
Strateci, texniki, çari mәqsәdlәr

5 Istehsal müәssisәlәrindә İdarәetmәnin funksiyaları hansılardır

•

Tәşkilati, rәhbәrlik, reklam, tәşviqat
Planlaşdırma, tәşkilati, rәhbәrlik vә nәzarәt
Planlaşdırma, nәzarәt, әmәliyyat
Planlaşdırma, reklam, nәzarәt, tәdqiqat
Tәdqiqat, bölgü, rәhbәrlik, tәşkilat

6 Istehsal müәssisәlәrindә plan göstәriçilәri hansılardır?

•

Dәyәr göstәriçilәri, tәdavül xәrçlәri
Kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәriçilәri vә iqtisadi tәsәrrüfat göstәriçilәri
Natural göstәriçilәr, mal dövriyyәsi göstәriçilәri
Әmәk planı, mal dövriyyәsi
Kәmiyyәt göstәriçilәri vә iqtisadi göstәriçilәr
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7 İdarәetmә metodları nәdir

•

Bu idarәetmәyә prinsipidir
Bu idarәetmә qanunauyğunluğudur
İdarәetmә fәaliyyәtinin hәyata keçirilәmsi üsuludur
Bu idarәetmә qanunudur
Bu idarәetmәyә yanaşma metodudur

8 Mәhdud mәsuliyyәtli çәmiyyәt formasında tәşkil olunmuş firmanın ali rәhbәr orqanı nә hesab
olunur

•

payçıların ümumi gәrargahı
sәhmdarların ümumi içlası
direktorluq
mәrkәzi apparat
departament rәisi

9 Kommersiya xidmәtnin tәşkilati strukturlarının qurulmasının әsas prinsiplәrindәn deyil:

•

vahid tabeçilik prinsipi
qarşılıqlı razılaşma prinsipi
azhәlqәlilik
aydın mәәqsәdi olması
fәaliyyәtin әlaqәlәndirilmәsi

10 Operativ kommersiya qruplarının xüsusiyyәtlәrinә nәlәr daxildir

•

reklam tәdbirlәri planının işlәnib hazırlanması, reklam kompaniyaları ilә müqavilәlәr bağlanması, reklam
materiallarının müstәqil paylanması
hәr bir qrup 24 nәfәrdәn ibarәt olur, rәsmi rәhbәr tәyin olunmur, qrup kollektiv surәtdә işlәyir, işin nәticәsinә
görә qrup birlikdә mәsuliyyәt daşıyır
tapşırıqların bölüşdürülmәsini hәyata keçirir, operativ kommersiya qrupları tәrәfindәn onların yerinә
yetirilmәsinә nәzarәt edir.
müraciәtә әsasәn firma tәrәfindәn alınan vә satılan әmtәәlәrin nәqliyyatla daşınmasının qәnaәtli şәrtlәrini
işlәyib hazırlayır
malgöndәrәnlәrin öyrәnilmәsi, sәrfәli variantın seçilmәsi, satış üzrә vasitәçilәrin seçilmәsi, yeni bazarlar
haqqında mәlumatın hazırlanması

11 Istehsal müәssisәlәrindә planlaşdırmanın metodları hansılardır

•

İdarәetmә, texnikiriyazi, statistiktәhlil, iqtisaditexniki
Strateci, marketinq, çari mәqsәdlәr
Strateci, texniki, çari mәqsәdlәr
Strateci, texniki, taktiki mәqsәdlәr
Istehsal müәssisәlәrindә İdarәetmәnin funksiyaları hansılardır

12 Istehsal müәssisәlәrindә müddәtinә vә sәviyyәsinә görә planlaşdırmanın növlәri hansılardır

•

Strateci vә uzunmüddәtli planla
Strateci, taktiki vә operativ
Strateci qısa müddәtli, uzunmüddәtli
Operativ planlar, kiçik mağazalar üzrә planlaşma
Orta müddәtli vә taktiki planlar

13 Istehsal müәssisәlәrindә idarәetmәnin prinsiplәri nәdir

•

Bu sosial metoddur
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•

Obyektiv iqtisadi qanunların vә inkişaf qanunauyğunluqlarının fәaliyyәtindәn irәli gәlәn idarәetmә qaydası
İqtisadi metodlar
Tәşkilati metodlar
Psixoloci metodlar

14 Istehsal müәssisәlәrindә İdarәetmәnin mahiyyәti nәdir

•

Meneçmentin loqik sxeminin işlәnmәsi
İdarәedәn sistemin idarә olunan sistemә şüurlu tәsir
İdarәetmә effektivliyinin yüksәlmәsi
İdarәetmә normasının müәyyәnlәşmәsi
İdarәetmә metodları sisteminin işlәnmәsi

15 Istehsal müәssisәlәrindә İdarәetmә mәqsәdi nәyin vasitәsilә hәyata keçirilir

•

Bazar mexanizmindәn keçmәklә
Göstәriçilәr bazasının yığılması
İdarәetmәnin texniki vasitәlәri ilә
İdarәetmә funksiyaları
İdarәetmә aparatının sәmәrәlәşdirilmәsi

16 İstehsal müәssisәsinin uzunmüddәtli planlaşdırılması neçә mәrhәlәni әhatә edir?

•

6
3
4
5
2

17 Kommersiya işinin sәmәrәsini qiymәtlәndirәrkәn nәlәr әhәmiyyәtlidir

•

bir icarәyә düşәn mәnfәәtinmәblәği
mәnfәәtlә çәkilәn xәrclәrin müqayisәsi
rentabellilik
rentabeliliyin 1 manatda düşәn hissәsi
mәnfәәtin әmәk haqqı fonduna nisbәti

18 Kommersiya fәaliiyәtinin tәşkilati strukturunun quruluşuna tәsir edәn amillәr hansılardır:

•

siyasi,iqtisadi,psixoqrafik
texniki ,iqtisadi,istehsalın tәşkilı
tәşkilati,siyasi,texniki
coğrafi,demoqrafik,iqtisadi
istehsalın tәşkili,texniki,sosial

19 Istehsal müәssisәlәrindә idarәetmәnin mәqsәdlәri hansılardır

•

Operativ, texniki, texnoloci
Strateci, taktiki, operativ
Strateci, texniki. texnoloci
Strateci, taktiki, texnoloci
Texniki, çari, operativ

20 Istehsal müәssisәlәrindә әmәyin idarә olunmasının predmeti nәdir
Texnika
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•

Materiallar
Mәlumat
Xammal
Әmtәә

21 Tәsir istiqamәtindәn asılı olaraq qәrarlar neçә ola bilәr

•

Daxili vә xariçi
Xariçi
Şәxsi vә xidmәti
Fәrdi
Daxili

22 Tәsirin dәrinliyinә görә qәrarlar neçә ola bilәr?

•

Sadә vә birsәviyyәli
Çoxsәviyyәli
Birsәviyyәli vә çoxsәviyyәli
Sәviyyәli
Mürәkkәb

23 İnformasiya nәdir?

•

Qәrar qәbulu texnologiyasıdır
Bu mәlumat texnikasıdır
Qәrar qәbulu mәrhәlәsidir
Qәrar qәbulu prosesidir
Mәnbәlәrarası әlaqә forması kimi çıxış edәn, mәlumatı ötürәn vә onu qәbul edәn mәnbәlәr arasında әlaqә
forması

24 Tәşkilati әlaqәlәrin xarakterindәn asılı olaraq münasibәtlәr neçә ola bilәr

•

Funksional
Paralel
Funksiyalararası
Xәtti
Xәtti, funksional vә funksiyalararası

25 Material ehtiyatlarına olan tәlәbatın öyrәnilmәsinin normativ metodu nәlәrin olmasını tәlәb edir

•

mәmulatın istehlak vә alış proqramını vә mәhsul vahidinә xәrc normasını
heç biri doğru deyil
idxal vә ixrac qiymәti üzrә mal ehtiyatı normativlәrini
yerli vә xarici istehsalatların mәhsul vahidinә çәkdiklәri xәrcin müqayisәli qiymәti
mәmulatın istehsal proqramını, mәhsul vahidinә material ehtiyalarının xәrc norması

26 Tәdarükün hәcmi necә müәyyәnlәşir? Th – tәdarükün hәcmi t – tәlәbat Qә  ilin әvvәlinә material
qalığı Es – ilin sonuna anbardakı qalıq Ms – sifariş olunmuş amma hәlә alınmamış mal

•

t = Th + Qә  Es  Ms
heç biri doğru deyil.
Th = Qә + Es + Ms – t
Th = t – Qә + Es  Ms
Th = t + Qә + Es + Ms

27 Bazar şәraitindә istehsal müәssisәlәrinin uzumüddәtli planlaşması prosesinin mәrhәlәsinә aid deyil
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•

Müәssisәnin iddia etdiyi göstәricilәrin proqnoz qiymәtlәrin arasında fәrqlәri aradan qaldırmaq mәqsәdilә
strategiyasının hazırlanması
Müәssisәnin mәqsәdlәri formalaşır
Mәlumatlar toplanır, göstәricilәr proqnozlaşdırılır
Bazarda müәssisәnin payı müәyyәnlәşdirilmәsi
Uzunmüddәtli planlaşmanın tәrkibindә firmanın yüksәliş strategiyası öz әksini tapması

28 Müәssisәnin material tәminatının cari planlaşması üçün nәlәri bilmәk lazımdır?

•

heç biri doğru deyil.
xammal bazarının öyrәnilmәsi, tәlәbatın müәyyәnlәşmәsi, tәdarük planının tutulması
cari planlaşmanın, strateji planlaşmanın düzgün tәşkili, bazarın seqmentlәşmәsi, mәqsәdli seqmentin
seçilmәsini
madditexniki tәchizat planını, ortaya çıxa bilәcәk risklәri, bazar mühitinin tәhlilini
cari planlaşmanın әsas mәrhәlә olduğunu, mal nomeklaturasına olan tәlәbatı

29 Material ehtiyatlarının tәsnifatına әsasәn mәhsulları necә fәrqlәndirirlәr

•

xammal, әsas materiallar, kömәkçi materiallar, dәstlәşdirici materiallar
heç biri doğru deyil.
xammal, materiallar, yarımfabrikatlar, xüsusi tәlәbat malları
xammal vә materiallar, sürtgü yağları, neft mәhsulları, dәstlәşdirici materiallar
yarımfabrikatlar, nüfuzlu mallar, xüsusi tәlәbat malları, dәstlәşdirici materiallar

30 Müәssisәnin sәrbәst bazar qiymәtlәri hansıdır?

•

dövlәt orqanlarının tәsirinә mәruz qalmayan qiymәtlәr
bazarın qismәn vә ya tam inhisarı şәraitindә qiymәtlәr
tәrәflәr arasında bağlanılan müqavilә әsasında müәyyәn edilәn qiymәtlәr
müәyyәn vaxt dövründә fәaliyyәt göstәrәn qiymәtlәr
müqavilәnin qüvvәdә olduğu bütün müddәt әrzindә dәyişilmәz qalan qiymәtlәr

31 Firma sözünün mәnası nәdir

•

66
imza
naxış
tәrәzi
açar
möhür

32 Mülkiyyәt mәnsubiyyәtinә görә necә bölünür

•

heç biri doğru deyil
dövlәt, xüsusi, kollektiv, qarışıq
dövlәt, xüsusi, fәrdi, qarışıq
dövlәt, qarışıq, kollektiv, şәxsi
şәxsi, fәrdi, müştәrәk, dövlәt

33 Firmanın müәssisәdәn fәrqi nәdir

•

firma müәssisәdәn fәrqli olaraq bir obyektdәn tәşkil olunur ki, onun bir әrazi vahidindә yerlәşmәsi әsas şәrtdir
firma özündә eyni vә müxtәlif profilli bir neçә müәssisәni birlәşdirmәklә istehsal vә kommersiya fәaliyyәti
göstәrәn iqtisadi subyektdir
firma özündә eyni vә müxtәlif profilli bir neçә müәssisәni birlәşdirmәklә fәaliyyәti ilә mәşğul olan iqtisadi
subyektdir
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firma özündә eyni vә müxtәlif profilli bir neçә müәssisәni birlәşdirmәklә yalnız istehsalla mәşğul olan
subyektlәrdir
heç biri doğru deyil

34 İstehsal müәssisәlәrinin birlәşmә formalarına görә firmaların növlәrinә aid deyil

•

heç biri düzgün cavab deyil
eyni mәhsul istehsalı ilә mәşğul olan vasitәçi firmalar
mәhsulunun iqtisadi tәyinatı eyni olan müәssisәlәrin birlәşmәsi
tәkrar istehsalın müxtәlif mәrhәlәlәrinә aid müәssisәlәrin birliyi
müxtәlif sahәlәrin müәssisәlәrini birlәşdirәn firmalar

35 Şәrikli (tam ortaqlı) müәssisә hansıdır

•

bir vә ya bir neçә fiziki vә hüquqi şәxs tәrәfindәn yaradılan, nizamnamә fondu tәsis müqavilәsi ilә müәyyәn
edilәn hәcmdә paylara bölünәn müәssisәdir
әn azı iki fiziki vә hüquqi şәxs tәrәfindәn müqavilә әsasında tәsis edilir ki, onlar müәssisәnin öhdәliklәri üçün
bütün әmlakları ilә mәsuliyyәt daşıyırlar
vәtәndaşın mülkiyyәtindә vә ya onun ailә üzvlәrinin ümumi pay mülkiyyәtindә olan müәssisәdir
müәssisә azı bir şәrikli vә bir payçı tәrәfindәn tәsis edilir
dövlәt әmlakını idarә etmәyә vәkil edilәn dövlәt orqanları tәrәfindәn yaradılır

36 Şәrikli (tam ortaqlı) müәssisәnin çatışmayan cәhәtlәri onun hansı formasında aradan qaldırılır

•

fәrdi müәssisәlәrdә
payçı vә şәrikli (komaudit ortaqlıqları) müәssisә
payçı vә tam ortaqlı müәssisәlәrdә
sәhmdar cәmiyyәtlәrdә
maliyyә sәnaye qruplarında

37 Sәhmdar cәmiyyәtin nizamnamә kapitalı necә formalaşır

•

heç biri doğru deyil
sadә vә imtiyazlı sәhmlәrin yerlәşdirilmәsi nәticәsindә
veksellәrin üçüncü şәxsә notarial formada ötürülmәsi nәticәsindә
xarici investorlardan sadә sәhmlәrin köçürülmәsi nәticәsindә
yalnız yerli sәrmayәdarların sadә vә köçürmә sәhmlәrinin yerlәşdirilmәsi nәticәsindә

38 İstehsal etdiklәri xammal vә materialların xarakterinә görә müәssisәlәr necә qruplaşdırılır

•

hasiledici vә emaledici
emaledici vә vasitәçi
istehsal vә kommersiya
birjalar
heç biri doğru deyil

39 Fәaliyyәt miqyasına görә müәssisәlәr necә bölünür

•

heç biri doğru deyil
kiçik, orta, iri
konqlomeratlar, trestlәr, sindiqatlar
şәxsi, fәrdi, kollektiv
orta, iri, çox iri

40 İxtisaslaşma dәrәcәsinә görә müәssisәlәr necә bölünür
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•

heç biri doğru deyil
ixtisaslaşmış, universal, qarışıq
ixtisaslaşmış, özünәxidmәt, qarışıq
xüsusi, dövlәt, bәlәdiyyә
xüsusi, özәl, dövlәt

41 İstehsalın tәşkili üsuluna görә necә qruplaşdırılır

•

heç biri doğru deyil
fәrdi, dәstәli, axınlı
fәrdi, şәxsi, seriyalı
kütlәvi, seriyalı, şәxsi
dәstәli, axınlı, ixtisaslaşmış

42 Mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması dәrәcәsinә görә sәnaye müәssisәlәri necә bölünür

•

heç biri doğru deyil
qismәn mexaniklәşmiş, kompleks mexaniklәşmiş, avtomatlaşmış
qismәn avtomatlaşmış, maksimum avtomatlaşmış, mexaniklәşmiş
az mexaniklәşmiş, tam kompleks mexaniklәşmiş
sәnaye müәssisәlәri sәviyyәsindә mexaniklәşdirilmiş, avtomatlaşdırılmış

43 Tәmәrküzlәşmәnin mahiyyәti nәdir

•

heç biri doğru deyil
mәhsul istehsalı üzrә iri istehsal müәssisәlәrinin xüsusi çәkilәrinin mütәmadi artmasıdır
toplaşma, cәmlәşmә
mәhsul istehsalı üzrә kiçik istehsal müәssisәlәrinin toplaşaraq iri müәssisәlәr yaratması
mәhsul istehsalı üzrә orta vә kiçik müәssisәlәrin xüsusi çәkisinin mütәmadi artırılmasıdır.

44 Tәmәrküzlәşmәnin hansı formaları var

•

heç biri doğru deyil
aqreqat, istehsaltexniki, texnoloji
dәyişәn, formalaşmış, texnoloji
dәyişkәn, texniki, texnoloji
iqtisadi, istehsal, texniki

45 Müәssisәnin optimal ölçüsünü müәyyәn edәn amillәr hansılardır

•

heç biri doğru deyil.
istehsal daxili vә xarici amillәr
mikro vә makro istehsal amillәri
zәif tәrәflәr, güclü tәrәflәr
ümumi vә xüsusi amillәr

46 Müәssisәnin tәrkibinә daxil olan struktur bölmәlәrinin vәhdәtlik formasına aid deyil

•

bütün variantlar doğrudur
mәdәni vәhdәtlilik
istehsaltexniki vәhdәtlilik
tәşkilati vәhdәtlilik
iqtisadi vәhdәtlilik

47 Mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә hansıdır
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•

sәhmdarların fәaliyyәtinin sadә formasıdır
nizamnamә fondu tәsis müqavilәlәri ilә müәyyәn edilәn hәcmdә paylara bölünәn müәssisәlәrdir
nizamnamә fondu tәsis müqavilәsi ilә müәyyәn edilәn hәcmdә paylara bölünmәyәn müәssisәlәrdir
sadә vә köçürmә veksellerin tәtbiqi ilә yaradılan müәssisәlәrdir
sahibkarlığın әsas formalarından olub müştәrәk müәssisәlәrdir

48 Sadә sәhmlәr sәhmdar cәmiyyәtin nizamnamә kapitalının neçә faizini tәşkil edir

•

60 faizdәn çox ola bilmәz
75 faizdәn az ola bilәr
75 faizdәn az ola bilmәz
70 faizdәn çox ola bilmәz
65 faizdәn az ola bilmәz

49 İmtiyazlı sәhmlәr sәhmdar cәmiyyәtin nizamnamә kapitalının neçә faizini tәşkil edir

•

23 %dәn çox ola bilmәz
25 %dәn çox ola bilmәz
20 %dәn az ola bilәr
10 %dәn çox ola bilmәz
20 %dәn çox ola bilәr

50 Minimal sәmәrәli ölçü nәdir

•

heç biri doğru deyil
müәssisәnin uzunmüddәtli orta istehsal xәrclәrini minimuma endirә bilәcәk әn aşağı istehsal xәrci başa
düşülür
müәssisәnin uzunmüddәtli, orta istehsal xәrclәrini minimuma endirә bilәcәk әn yüksәk istehsal texnologiyaları
başa düşülür
müәssisәnin uzunmüddәtli orta istehsal xәrclәrini maksimum sәviyyәsini tәmin edәn xәrc sәviyyәsi
müәssisәnin daimi orta istehsal sәviyyәsini tәmin edәn dәyişәn xәrclәrin sәviyyәsi

51 Kommersiya fәaliyyәti nәdir

•

әmtәәpul münasibәtlәri şәraitindә obyektin maliyyәsini tәmin edә bilәn mәqsәdyönlü tәdbirlәr sistemi
mal alqısatqısı ilә mәşğul olmaq vә mәnfәәt qazanmaq
istehlakçıların tәlәbini öyrәnmәk, mal istehsal edib bazara çıxarmaq
әmtәәpul münasibәtlәri şәraitindә obyektin rentabellәşdirilmәsini tәmin edә bilәn mәqsәdyönlü tәdbirlәr vә iş
növlәri sistemi
istehlakçının tәlәbini nәzәrә almadan daha çox satmaq tәdbirlәri

52 Kommersiya müvәffәqiyyәti nәdir

•

razılaşdırılmış vә әlaqәlәndirilmiş kommersiya işlәrinin yerinә yetirilmәsi
müәssisәnin, firmanın gәlirlәrinin alınmasını tәmin edәn mәqsәdyönlü hәrәkәtinin, tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
gözlәnilәn nәticәlәrin qazanılması
prosesin inkişaf yollarına, bazarın vәziyyәtinә dair dәqiq mәlumatlar
baş verә bilәcәk mәnfi nәticәlәrin aradan qaldırılması mәqsәdilә kommersiya fondu yaratmaq
müәssisәlәrin kommersiya baxımı ilә inkişafını mәqsәdlәrini müәyyәn etmәk

53 Kommersiya sözünün mәnası nәdir

•

Azәrbaycan sözü olub «baqqal» demәkdir
latın sözü olub «ticarәt» demәkdir
rus sözü olub «ticarәt» demәkdir
latın sözü olub «dәllal» demәkdir
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türk sözü olub «tacir» demәkdir

54 Nouxau kommersiya sirridirmi

•

qәdәr dә yox
bәli
xeyr
qәtiyyәn
bәli, amma bәzi şәrtlәrlә

55 İşgüzar informasiyaya nә daxil deyil

•

heyәtin siyahısı
ENMnın proqram tәminatı.
maliyyә mәlumatları
malın qiymәti haqqında mәlumat
marketinq haqqında mәlumat

56 Texniki mәlumata nә daxil deyil

•

EHM proqram tәminatı
razılaşma
elmitәdqiqat layihәsi
patent әrizәsi
informasiya prosesi

57 Sahibkarlıq nәdir

•

sahibkarın kapitalı әsasında yerinә yetirilәn hәr hansı fәaliyyәtdir
sahibkara gәlir gәtirәn iqtisadi, istehsal vә digәr fәaliyyәtin tәşkilidir
istehsal, emal alqısatqı ilә әlaqәdar olan fәaliyyәtdir
alqısatqı prosesinin hәyata keçirilmәsi vә mәnfәәtin әldә olunmasıdır
sahibkara gәlir gәtirmәyәn iqtisadi, siyasi vә digәr fәaliyyәtin tәşkilidir

58 Kontragentlәr kimdir

•

Dövlәt muәssisәlәrid
Müqavilә münasibәtlәrindә olan tәrәflәrdir
Malgöndәrәnlәrdir
Hәr hansı bir ölkәdәn mal alan xarici firmalardır
Әmtәә istehsal edәnlәr vә xidmәt göstәrәnlәrdir

59 Kommersiya sirri nәdir

•

yalnız alıcıya mәlum olmayan mәlumatlar
kommersiya nöqteyi nәzәrindәn bilәrәkdәn gizli saxlanan mәlumatlardır
yalnız sövdә iştirakçılarına mәlum olan, qalanlara isә elan edilmәyәn mәlumatların ifadәsi
yalnız mal istehsalçılarına mәlum olan mәlumat
hәm istehsalçıya, hәm satıcıya mәlum olan mәlumat

60 Kommersiya sirrinin daşıyıcısı kimdir

•

kommersiyaya aid olan bilgilәri bilәn podratçılardır
müәssisәnin vә ya firmanın kommersiya sirrlәri haqqında xәbәrdar olan şәxsdir
müәssisәnin vә ya firmanın kommersiya sirlәrini bilәn vә istehsala tәtbiq edәn şәxs
kommersiyaya aid olan mәxfiliyi qoruyan şәxsdir
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kommersiyaya aid olan bilgilәri bilәn nouxau daşıyıcıları

61 Kommersiya sirrini qorumaqdan ötrü nәdәn istifadә etmәk lazımdır

•

müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan işgüzar müqavilәlәr
müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan lokal qәrarlar
müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan qarşılıqlı anlaşmalar
müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan birbaşa sazişlәr
müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan normalar (әmrlәr, sәrәncamlar, tәlimatlar)

62 İşgüzar adamın etiketinә nәlәr daxildir

•

özünü tәqdim etmә, tanışlıq, işgüzar yazışmalar vә telefon danışıqları, xarici görünüşә, geyimә, maneralara
diqqәt etmәk, nitqә tәlәblәr, iqtisadi ,siyasi biliklәr
özünü tәqdim etmә, tanışlıq, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar yazışmalar vә telefon
danışıqları, xarici görünüşә, geyimә, maneralara diqqәt etmәk, nitqә tәlәblәr, işgüzar protokol biliklәri
özünü tәqdim etmә, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar yazışmalar vә telefon danışıqları, xarici
görünüşünә, geyimә, saç düzümünә diqqәt etmәk, nitqә tәlәblәr,marka vә әmtәә nişanlarını mәnimsәmәk
özünü tәqdim etmә, tanışlıq, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar yazışmalar vә telefon
danışıqları, xarici görünüşә, geyimә fikir vermәk, kargüzarlıq qabiliyyәti, sac düzümü
özünü tәqdim etmә, tanışlıq, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar yazışmalar vә telefon
danışıqları, xarici görünüşә, geyimә diqqәt etmәk, texniki biliklәr

63 Heçlәşmә nәdir

•

katastrofik riskdir
minimal riskdir
riskin azaldılması üsuludur
riskin artırılması üsuludur
mümkün riskdir

64 Risk nәdir

•

mәnfәәtin itirilmәsi vә gәlirlәrin bir hissәsinin geri alınmaması ehtimaldır
kommersiya fәaliyyәti nәticәsindә mümkün ziyana mәruz qalmaq vә ya itkilәrin olmasıdır
mümkün xeyirli xüsusiyyәtlәrә malik mәnfәәtә nail olmaq üçün atılan addımdır
mal alınması zamanı yükün korlanması vә itirilmәsidir
mәnfәәtin itirilmәsi ehtimalıdır

65 Mümkün risk nәdir

•

mәnfәәtin bir hissәsinin itirilmәsi, 2ci dәrәcәli gәlirlәrin artması ilә әlaqәdar riskdir
mәnfәәtin itirilmәsi ehtimal olunur
mәnfәәtlә bәrabәr, müәssisәnin lәğv olunması nәzәrdә tutulub
mәnfәәtin artması ehtimal olunur
müflislәşmә, tamamilә müәssisәnin dağılması ilә bağlı riskdir

66 Katastrofik risk nәdir

•

mәnfәәt itirilir
gәlirlәr itirilir
gәlirlәrin bir hissәsinin geri qaytarılmasıdır
ikinci dәrәcәli mәnfәәtlәrin itirilmәsidir
müflislәşmә ilә bağlı riskdir

67 Aşagıdakılardan hansı kommersiya mәxfiliklәrini fәrqlәndirәn amillәrә aid deyil?
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•

kommersiya sirrinin tәbiәtinә görә
siyasi xüsusiyyәtlәrinә görә
texnoloji, istehsal, tәşkilati, marketinq xüsusiyyәtlәrinә görә
tәyinatına görә
mülkiyyәt mәnsubiyyәtinә görә

68 Sәnaye şpionacı nәdir

•

müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn qәbul olunan normalardır.(әmrlәr, sәrәncamlar, tәlimatlar)
sәlahiyyәti olmayan şәxslәrin vә ya müәssisәlәrin qeyriqanuni yolla insafsız satıcılar tәrәfindәn mәlumatların
toplanmasıdır
sәlahiyyәti olmayan şәxslәrin vә ya müәssisәlәrin kommersiya sirrini tәşkil edәn mәxfi mәlumatların
toplanmasıdır
sәlahiyyәti olmayan şәxslәrin vә ya müәssisәlәrin qeyriqanuni yolla әliәyri satıcılar tәrәfindәn mәlumatların
toplanmasıdır
sәlahiyyәti olmayan şәxslәrin vә ya müәssisәlәrin qeyriqanuni yolla kommersiya sirrini tәşkil edәn
mәlumatları toplayan satıcılardır

69 Yüksәk sәviyyәli kommersantsahibkar necә olmalıdır

•

öz işinә inamlı, bacarıqlı, sәrvәi meylli olmalıdır
öz işinә, onun faydalılığına, ticarәt biznesinә inanmalı, rәqabәtin vacibliyini qәbul etmәli, bir şәxsiyyәt kimi
özünә vә başqalarına hörmәt etmәli, elmi texnikanı, tәhsili qiymәtlәndirmәlidir
öz işinin son nәticәsini tam mәnası ilә anlamalı, mәnfәәt әldә etmәk ücün çalışmalıdır
rәqabәti öyrәnәn, bazar imkanlarını tәhlil edәn, bacarıqlı mütәxәsis olmalıdır
texnikanı, tәhsili qiymәtlәndirәn, kommersiya vәrdişlәri olan şәxslәrdir

70 Azәrbayçan Respublikası haqsız rәqabәt haqqında qanun nә vaxt qәbul olunub?

•

10 mart 1959 cu il
2 iyun 1995 ci il
4 aprel 1992 ci il
9 mart 1992 ci il
23 fevral 1960 cı il

71 Kommersiya fәaliyyәtinin idarә edilmәsinin tәşkili elementlәrindәn deyil

•

ayrıayrı hәlqәlәrdә funksiyaların növlәri
kommersiya fәaliyyәtinә görә cavabdehliklәrin bölüşdürülmәsi
aydın formalaşdırımış mәqsәdin olması
informasiyanın ötürülmәsi sistemminin yaradılması
vәzifәlәr

72 Kommersiya fәaliiyәtinin tәşkilati strukturunun quruluşuna tәsir edәn iqtisadi amillәrә aid deyil

•

ixrac edilәn mәhsulun payı
mәhsulun tәyinatı vә mürәkkәbliyi
istehsalın hәcmi
mәhsula tәlәbatın sәviyyәsi
satınalmalara görә haqqhesabların formaları

73 Istehsal müәssisәlәrinin qiymәt strategiyası hansı hallarda çәtinlәşir?

•

Milli vergi qanunvericiliyi ilә, qәbul edәn ölkәnin gömrük siyasәti ilә, valyuta kursunun mәzәnnәsi ilә.
Milli vergi qanunvericiliyi ilә, әmtәәnin yaranma mәnbәyinә ölkәnin imicinin tәsiri ilә, gömrük rejimi ilә.
Xarici bazarın müxtәlif xüsusiyyәtlәrilә, rәqabәtin dәyişәn şәrtlәrilә, ölkәlәrdәn asılı olaraq qiymәtin bütün
amillәrinin müxtәlif şәkildә göstәrilmәsi ilә, dövlәt tәsirilә.
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ixrac gecikdirmәlәri ilә, daxili transfer qiymәtlәri ilә, milli vә gömrük rüsumları ilә.
Әmtәәnin yaranma mәnbәyinә ölkәnin imicinin tәsiri ilә, gәlirin bölüşdürülmәsinә aid olan vәziyyәti ilә

74 Istehsal müәssisәlәrinin qiymәt rәqabәtindәn istifadә nә ilә nәticәlәnә bilәr?

•

Rәqiblәrin çoxalmasına, rәqiblәrindә qiymәtlәrin aşağı endirmәsinә sәbәb olar.
Mәnfәәtin azalmasına, firma üçün zәrәrli ticarәtә sәbәb olar.
Firma üçün yüksәlişә sәbәb olar.
Firma üçün mәnfәәtin yüksәlmәsinә, rәqabәtin azalmasına sәbәb olar.
Rәqiblәrin azalmasına, zәrәrli xüsusiyyәtlәrә sәbәb olar.

75 Istehsal müәssisәlәrinin qeyriqiymәt rәqabәti hansı hallarda vacibdir?

•

Mal tәkrarolunmazdır, malın analoqu yoxdur, malı müqayisә etmәk çәtindir, qiymәt keyfiyyәtlә
әlaqәlәndirildikdә, mal defisit olduqda
Mәnfәәt azaldıqda, zәrәrli ticarәt mövcud olduqda .
Rәqiblәrin intensiv artdığı şәraitdә, әmtәәnin hәyat dövrünün enmә mәrhәlәsindә
Rәqabәt zәif olduqda, keyfiyyәt yüksәk olduqda
Rәqabәt yüksәldikdә, keyfiyyәt aşağı olduqda.

76 Istehsal müәssisәlәrindә Hanibal effekti nәdir?

•

Malın idxalçı ölkәyә daxil olana qәdәr ixrac maya dәyәrinin hesablanmasıdır.
Qiymәtin sәviyyәsinin sәhv müәyyәn edilmәsidir.
Xarici bazarlarda öz mallarının istehlakçıların yenilәşmәsilә әlaqәdardır.
Firmanın әmtәә nomenklaturasına yeni daxil olan malın bazarda artıq mövcud olan analoji malı sıxışdırıb
bazardan çıxarılmasıdır.
İxracçı ölkәdә malın maya dәyәrinin yüksәlmәsidir.

77 Istehsal müәssisәlәrinin rәqabәtә istiqamәtlәnәn qiymәtqoyma metodlarına hansı daxil deyil?

•

Beynәlxalq qiymәtqoymanın mübahisәli metodu.
Beynәlxalq tәcrübәdә qәbul olunmuş qiymәtqoyma metodları.
Dünya bazarının cari qiymәtlәrinә әmәletmә strategiyası.
Dünya ticarәtindә liderin mallarının qiymәtlәrinә riayәtetmә strategiyasıdır.
Rәqibin qiymәtlәri nәzәrә alınmadan әmtәәnin fәrqli xüsusiyyәtlәrinә görә qiymәtqoyma.

78 Istehsal müәssisәlәrinin bazara giriş strategiyası nәdir?

•

ӘHD birinci mәrhәlәsindә orta vә yüksәk qiymәtin qoyulmasıdır.
Firma yeni malın satışına aşağı qiymәtdәn başlayır vә bununla da kütlәvi bazarı әhatә etmәyә çalışır.
Xarici bazara tәtbiq edilәn yeni mәhsullara MHD birinci mәrhәlәsindә aşağı qiymәtin qoyulmasıdır.
Xarici bazara tәtbiq edilәn yeni mәhsullara MHD birinci mәrhәlәsindә yüksәk qiymәtin qoyulmasıdır.
ӘHDnin kamillik mәrhәlәsindә orta qiymәt qoyulmasıdır.

79 Hesablaşma çeki nәdir?

•

xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır
hesab sahibinin çekdә göstәrilәn pul mәblәğinin onun hesabından vәsaiti elanının hesabına köçürülmәsi
barәdә ona xidmәt göstәrәn banka verdiyi yazılı tapşırıqdır
hesab sahibinin onun hesablaşma hesabından pulalanın hesabına pul vәsaitinin köçürülmәsi barәdә banka
verdiyi sәrәncamlar
xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır
pul, hesablaşma, әmtәә sәnәdlәrinin vә yaxud әmtәәlәrin dәyәrlәrinin ödәnilmәsinә alıcının razılığı

80 Sadә veksel nәdir?

•
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•

bir tәrәfin ödәniş vaxtı çatdığı müddәtdә digәr tәrәfә müәyyәn pul mәblәği ödәnilmәsi barәdә yazılı borc pul
öhdәliyidir
müәyyәn mәblәğ göstәrilmәklә mütlәq tәәhüdlü pul ödәmәsi sәnәdi
bazar iqtisadiyyatına keçәn ölkәlәrdә özәllәşdirmә çeki
qiymәtli kağızların bir növü
müәyyәn müddәt göstәrilmәklә mütlәq tәәhhüdlü pul ödәmәsi sәnәdi

81 Qısamüddәtli kommersiya planlaşdırılması nәdir?

•

әsasәn kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir, illik müddәtә
cari operativ planlaşmadır vә müәssisәnin illik, yarımillik vә s. müddәtә vәzifәlәrini müәyyәnlәşdirir
әrzaq vә qeyriәrzaq mallarının satışını hәyata keçirir
әsasәn konkret mәqsәdlәr vә kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir
bir qayda olaraq 35 il müddәtini әhatә edir, rәhbәrlik tәrәfindәn işlәnib hazırlanır, strateci mәqsәdlәri ifadә
edir

82 FAS şәrti daxilindә satıcı öz öhdәliyini nә vaxt yerinә yetirmiş hesab olunur?

•

Әmtәәni daşıyıcıya verib, tәyinat yerinәdәk daşıma haqqını ödәmiş olsun
Öz hesabına gәmi icarәyә götürüb icarә haqqını ödәsin, sazişdә göstәrilәn vaxtda әmtәәni gәmiyә yüklәmiş
olsun
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermiş olsun
Әmtәәni öz hesabına alıcının göstәrdiyi limanda icarәyә götürdüyü gәminin bortu boyunca yerlәşdirdikdәn
sonra
Әmtәәni alıcının göstәrdiyi daşıyıcıya çatdırmış olsun

83 Kommersiya müәssisәsinin әsas maliyyә sәnәdlәrinә nәlәr daxildir?

•

mәnfәәt balansı, debitor vә kreditorlarla hesablaşmalar
balans, akkreditivlәr
maliyyә aktivlәri
balans, mәnfәәt vә itkilәrin hesabatı
tәdiyyә balansı, ticarәt balansı

84 Tәlәbin idarә edilmәsi nә demәkdir?

•

bazara tәsir vasitәlәrinә baxılması
marketinqә aid olan әsas vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinin idarә edilmәsi
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
firmanın marketinq sәylәrinin güclәndirilmәsi prosesi

85 Müәssisәnin firma adı alması üçün әsas şәrt nәdir

•

üfüqi sistem kimi aralıq satıcıların olması vacib şәrtdir
onun vasitәçilәrlә deyil, özünü birbaşa bazara çıxması әsas şәrtdir
vasitәçilәrin kömәyilә xarici bazara çıxmaq әsas şәrtdir
firmanın özünün firma mağazaları vasitәsilә xarici bazara çıxışıdır
şaquli sistem olaraq firmanın son istehlakçıya tәsiri vacib şәrtdir

86 İstehsal müәssisәlәrinin idarәetmә prinsiplәri sistemi hansılardır?

•

tәlәbatın ödәnilmәsi dәrәcәsinin maksimumlaşdırılrnası, geniş mal çeşidinin tәmin edilmәsi vә s.
tәşkilati davranış, sәmәrәlilik, nәzarәt vә uçot vә s.
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
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bazar mexanizminin qanunauyğunluğu, sәmәrәlı kommunikasiya sistemi

87 İstehsal müәssisәlәrinin idarәetmә obyektlәri hansılar ola bilәr?

•

bütün cavablar düzdür
rәqiblәr
istehlakçılar
mal, xidmәt
düzgün cavab yoxdur

88 İstehsal müәssisәlәrinin idarә edilmәsinin tәşkilatı strukturunun yaradılması hansı prinsiplәrә
әsaslanır?

•

tәşkiiatçılıq mәdәniyyәti, fәrdi mәsuliyyәt
hüquq vә vәzifәlәrin uyğunluğu, idarәetmә qәrarlarının әlaqәlәndirilmәsi
bazar problemlәrinә yönәlmә, idarәetmә sәviyyәsini minimumadәk aşağı salmaq
icranın vaxtına vә keyfıyyәtinә daimi nәzarәt
bütün cavablar düzdür

89 İstehsal müәssisәlәrinin planlaşdırılması prinsiplәri hansılardır?

•

düzgün cavab yoxdur
mәqsәdli yönәlmә, informasiya tәminatı, resurslar; planlaşdırmada hәvәslәndirmә vә ustalıq
analitik, risklәrin planlaşdırılması, müflislәşmә vә rәqabәt
sәmәrәlilik, komplekslilik, idarәetmә vә nәzarәt
bütün cavablar düzdür

90 Marka saxtalaşdırılmasında imitasiya nәdir?

•

Әmtәәnin cüzi dәyişdirilmәsi ilә üzünün köçürülmәsi.
Mәhsulun mәşhur marka adı altında satışı.
Mәhsulun әsas hissәlәrә ayrılması vә bütöv kopiyalanması.
Әmtәәnin mәşhur marka adı altında satışı.
Әmtәә markasının mәnimsәnilmәsi, formanın, görünüşün vә tәrtibatının saxtalaşdırılması.

91 Reqressiv ixtira nәdir?

•

Oxşarı olmayan әmtәәnin ixtirasıdır.
Әmtәәnin ölkәnin ehtiyaclarının ödәnilmәsi üçün әvvәlki formada buraxılışıdır
Әmtәәnin qismәn dәyişdirilmәsilә yeni bazara tәtbiqidir.
Yerli bazara xaricdә istehsal olunmuş әmtәәnin tәtbiqidir.
Başqa ölkәdә mövcud ehtiyacları ödәmәk üçün tamamilә yeni әmtәәnin yaradılmasıdır.

92 Mütәrәqqi ixtira nәdir?

•

Oxşarı olmayan әmtәәnin ixtirasıdır.
Başqa ölkәdә mövcud ehtiyacları ödәmәk üçün tamamilә yeni әmtәәnin yaradılmasıdır.
Yerli bazara xaricdә istehsal olunmuş әmtәәnin tәtbiqidir.
Enmә mәrhәlәsindә olan әmtәәnin zәif inkişaf etmiş xarici bazara tәtbiqidir.
Artım mәrhәlәsindә olan әmtәәnin inkişaf etmiş bazara tәtbiqidir.

93 Әmtәә nişanı nәdir?

•

Әmtәәnin istehsalçısının firma proqramıdır.
Sahibkarın öz әmtәәlәrini vә ya xidmәtlәrini fәrqlәndirәn qrafik tәsvir edilәn hüquqi cәhәtdәn әsaslandırılmış
nişandır.
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Assosiasiyanın hәr hansı bir birliyin adına qeydә alınan nişan vә nişanların kombinasiyasıdır.
Әmtәәnin markasıdır.
Әmtәәnin marka adıdır.

94 Kollektiv nişan nәdir?

•

Әmtәәnin istehsalçısının firma proqramıdır.
Assosiasiyanın hәr hansı bir birliyin adına qeydә alınan nişan vә nişanların kombinasiyasıdır.
Sahibkarın öz әmtәәlәrini vә ya xidmәtlәri fәrqlәndirәn qrafik tәsvir edilәn hüquqi cәhәtdәn әsaslandırılmış
nişandır.
Әmtәәnin markasıdır.
Әmtәәnin marka adıdır

95 Kiqanın әmtәә strategiyasına nә daxildir?

•

Dәyişdirilmiş şәkildә yayılma vә әlaqәlәrin uyğunlaşması strategiyası.
Әmtәәnin uyğunlaşmasının 3 strategiyası, stimullaşmanın 2 strategiyası.
Әmtәәnin uyğunlaşmasının 5 strategiyası.
İkiqat uyğunlaşma strategiyaları.
Әmtәәnin uyğunlaşmasının 2 strategiyası, stimullaşmanın 3 strategiyası.

96 Fәrdi marka adı ilә yanaşı ticarәt markasının da verilmәsinә hansı firma әmәl edir?

•

“Nestle”, “Carrefour”.
“Kelloq”, “Ford Motors”.
“Nestle”, “Elen Kerts”.
“Carrefour”, “Tutti Frutti”.
“Ceneral Elektrik”, “KokaKola”.

97 Elektron kommersiyanın üç sektoru hansılardır?

•

Biznes sektoru, biznesalıcı sektoru, alıcıalıcı sektoru.
Maliyyә sektoru, ticarәt sektoru, elektron ticarәt sektoru.
Biznesbiznes, biznesalıcı, biznesmaliyyә.
Alıcıbiznes, alıcıalıcı, sәnaye sektoru.
Elektron ticarәt sektoru, trade point.

98 Mәcburi uyğunlaşma tәlәblәri hansılardır?

•

Funksional xüsusiyyәtlәrә, bazarın hәcminә vә alıcılıq qabiliyyәtinә verilәn tәlәblәr.
Tәhlükәsizlik, gigiyena, texniki normalara verilәn tәlәblәr.
Qiymәtә, әmtәәnin keyfiyyәtinә, әtraf mühitә verilәn tәlәblәr.
Bazarın әlverişliyinә, qiymәtә vә stimullaşmaya verilәn tәlәblәr.
Daşınma, standartlaşma vә sertifikatlaşmaya verilәn tәlәblәr

99 Әmtәә yeniliklәrindә birbaşa yanaşmanın mahiyyәti nәdir?

•

Әmtәәnin yeni bazara tәkmil variantda tәtbiqidir.
Oxşarı olmayan, tamamilә yeni әmtәәnin yaranması.
Oxşarı olmayan mümkün әmtәә variantının yaradılması.
Yeni әmtәәnin tәkmillәşmә yolu ilә hazırlanması.
İstehsal sınağı mәrhәlәsindә әmtәәnin yenidәn hazırlanması.

100 Istehsal müәssisәlәrinin beynәlxalq reklamın hüquqi uyğunlaşması nәdir?

•

Standartlaşmış reklamın mәnfi qәbul edilmәsinә görә tәtbiq olunan hüquqi uyğunlaşmadır.
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•

Hәm milli, hәm dә xarici reklamverәnlәrә aid olan reklam tәcrübәsinә münasibәtdә qanunverici tәlәblәrә әmәl
olunmasıdır.
Cәmiyyәtin iqtisadi inkişafının xüsusiyyәtlәri vә sәviyyәsidir.
TV çarxlarının davamiyyәtinә, nümayiş vaxtına hüquqi yanaşmadır.
Tam standartlaşmış, yerli uyğunlaşmış, ikiqat uyğunlaşmış.

101 Reklamverәnlәr reklam agentliklәrini hansı meyarlara görә seçirlәr?

•

Xatırlatma, nәsihәtvermә, әmtәәnin hәyat dövrü mәrhәlәlәrinә yanaşmaya görә.
Bazarı әhatә etmәsinә, xidmәtin çeşidinә, beynәlxalq marketinqin masştabına görә, әlaqә sәviyyәsinә vә
agentliyin imicinә görә.
Әhatә genişliyi, tәsir gücü vә görünmә tezliyinә görә.
Cәlbetmә dәrәcәsi, әhatә genişliyi, görünmә tezliyi.
Tәsir gücü, imici, agentliklәrarası koordinasiya.

102 Aşağıdakılardan hansı birgә fәaliyyәtdә sahibkarın mәqsәdlәrinә aiddir?

•

partnyorun satış kanallarından istifadә edәrәk dünya bazarına çıxış imkanının açılması;
variantların hamısı aiddir.
xalq tәsәrrüfatlarına xarici texnologiyanın vә qabaqcıl idarәçilik tәcrübәsinin cәlb edilmәsi;
stabil valyuta gәlirinin alınması;
daxili bazarın keyfiyyәtli mәhsulda daha dolğun tәchiz edilmәsi;

103 Bİrgә müәssisәnin tәsis sәnәdlәrinә aiddir:

•

vergi ödәyicisi olmasını tәsdiq edәn sәnәd , tәsisçilәrin iclasının protokolu ,әrizә
Sifariş әrizәsi, tәsisçilәrin iclasının protokolu, cәmiyyәtin nizamnamәsi
tәsisçilәrin iclasının protokolu, vergi ödәyicisi olmasını tәsdiq edәn sәnәd, әrizә
firmanın bank kartı,rüblük limit kartı, әrizә
cәmiyyәtin nizamnamәsi, sifariş әrizәsi, vergi ödәyicisi olmasını tәsdiq edәn sәnәd , tәsisçilәrin iclasının
protokolu

104 Lisenziya ödәmәlәrinin düzgün verildiyi variant hansıdır?

•

pauşal,royalti,daimi ödәmәlәr.
pauşal,kombinasiya edilmiş vә dövri ödәmәlәr;
vaxtaşırı,daimi qarışıq tipli ödәmәlәr
pauşal,vaxtaşırı,daimi ödәmәlәr;
dövri,daimi,kombinasiya edilmiş ödәmәlәr;

105 Malların xaricә satılmasında birgә müәssisәlәrin risklәrinә aid deyil:

•

istehsal risklәri.
malların daşıması zamanı yarana bilәcәk risklәr;
tәlәbatın düşmәsi;alıcıların ödәmә qabiliyyәtinin olmaması;
risklәrin bölüşdürülmәsi üzrә sәnәdlәr;
kommersiya sәnәdlәri elmiteniki risklәr;

106 Xarici sazişlәrin hәyata keçirilmәsi üçün lazım olan ticarәt sәnәdlәrindәn deyil:

•

tәdiyyәbank әmәliyyatları üzrә sәnәdlәr.
risklәrin bölüşdürülmәsi üzrә sәnәdlәr;
ixrac malının tәmin edәn sәnәdlәr;
kommersiya sәnәdlәri;
malın boşaldılmasına hazırlıq üzrә sәnәdlәr;
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107 Françayzinqin әsas növlәrinә aid deyil.

•

françayzinq.
idxal françayzinqi;
ixrac françayzinqi;
şirkәtin malının vә ticarәt markasının françayzinqi;
biznes françayzinqi;

108 Beynәlxalq birgә müәssisәlәrin tiplәrinә aid deyil:

•

sәhmdar;
payçi müәssisәlәr.
müqavilәli;
quraşdırma zavodları;
istehsal müәssisәlәri;

109 Birgә müәssisәlәrin yaradılması mәrhәlәlәrinin düzgün ardıcıllıqla verildiyi variantı seçin:

•

mәqsәdin müәyyәn olunması,xarici kontagentin seçilmәsi,tәsis sәnәdinin hazırlanması,texnikiiqtisadi
әsaslandırma,tәrәfdaşlar arasında danışıqların aparılması.
mәqsәdin müәyyәn olunması,xarici kontragentin seçilmәsi,tәrәfdaşlar arasında danışıqların aparılması,texniki
iqtisadi әsaslandırma,tәsis sәnәdinin hazırlanması;
mәqsәdinin müәyyәn olunması xarici kontragentin seçilmәsi,texnikiiqtisadi әsaslandırma,tәrәfdaşlar arasında
danışıqların aparılması,tәsis sәnәdinin hazırlanması;
xarici kontragentin seçılmәsi,tәrәfdaşlar arasında danışıqların aparılması,mәqsәdin müәyyәn olunması,texniki
iqtisadi әsaslandırma,tәsis sәnәdinin hazırlanması;
xarici kontragentin seçilmәsi,mәqsәdin müәyyәn olunması,tәrәfdaşlar arasında danışıqların aparılması,texniki
iqtisadi әsaslandırma,tәsis sәnәdinin hazırlanması;

110 Birgә müәssisәlәrin fәaliyyәt növünә görә tәsnifatının düzgün verildiyi variant hansıdır?

•

istehsal,tәdarük,kompleks,istehlak,xidmәt
satış,kompleks,xidmәt,tәdarük,elmitәdqiqat xarakterli
elmitәdqiqat,istehsal,vasitәçi,tәdarük,satış
tәdarük,kompleks,vasitәçi,satış,istehsal.
istehsal,elmitәdqiqat xarakterli,tәdarük,satış,kompleks

111 Birgә sahibkarlığın tiplәrinә aid deyil:

•

podrat istehsal.
sәlahiyәtlәrin bölüşdürülmәsi üzrә idarәetmә;
lisenziyalı istehsal;
müqavilә üzrә idarәetmә;
kapitala birgә sahib olma;

112 Azәrbaycanın birgә müәssisәlәrindә istehsal edilmiş mәhsulların satışı nece hәyata keçirilir?

•

kombinasiya metodu,yәni xarici invertorlar әldә etdiklәri gәliri özlәri bildiklәri kimi istifadә edә bilәrlәr;
yuxarida göstәrilmiş variantların hәr birindәn istifadә edilә bilәr.
birgә müәssisәnin mәhsulu Azәrbaycanda satılır vә xarici tәsisçi gәliri manatla alır;
birgә müәssisәnin özü istifadә edilәnmәhsulunbir hissәsini beynәlxalq bazara çıxarılır vә orada valyutaya
realizә edilir;
xarici tәsisçi Azәrbaycanda gәliri mal formasında alır,sonra onu xaricә daşıyır vә orada satır;

113 Aşağıdakılardan hansı inteqrasiyalı әmәkdaşlıq formalarının fәallaşma sәbәblәrindәn deyil:

•

satışın çәtinliklәri.
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•

xammal vә materialların bahalaşması;
bazarın dolması;
böhran halları;
inkişaf vә tәdqiqat layihәlәrinin bahalaşması;

114 Beynәlxalq әmәkdaşlığın әsas mәqsәdlәrinә aiddir:

•

toplanmış biznes biliklәrindәn vә sahibkarlıq tәcrübәsindәn istifadә edilmәsi;
yuxarıdakı variantların hamısı aiddir.
әlavә maliyә vә digәr vәsaitlәr cәlb edilmәsi;
müxtәlif ölkәlәrdә satışın vә istehlakçılarla işin koordinasiyası
firmanın vә onun mallarının rәqabәt mövqeyinin yüksәldilmәsi;

115 İnjinirinqin növlәrinin düzgün verildiyi variant hansıdır?

•

mәslәhәtçi,bәrpa,texnoloji injnirinqi.
mәslәhәtçi,texnoloji,tikinti injnirinqi;
mәslәhәtçi,layihә tikinti injnirinqi;
tikinti,layihә,texniki injnirinqi;
bәrpa,mәslәhәtçi,texnoloji injnirinqi;

116 Aşağıdakılardan hansı strateji alyansların uğursuzluğunun sәbәblәrindәn deyil:

•

tәrәfdaşların servis öhdәliklәrinin sәviyyәsi.
seçilmiş tәrәfdaşların qarşılıqlı uyğunsuzluğu;
mәqsәdlәrin dәqiq olmaması;
psixoloji uyğunsuzluq;
qarşılıqlı etimadın kifayәt qәdәr olmaması ;

117 Alyansların tәsnifat tipinә aid olmayan variantı seçin:

•

iştirak edәn tәrәflәrin sayı üzrә tәsnifat.
mәqsәdinә görә tәsnifat;
sahәlәr üzrә tәsnifat;
funksiyalar üzrә tәsnifat;
fәaliyyәt vaxtı vә müddәtinә görә tәsnifat;

118 Kommersiya sövdәlәşmәsinin hәyata keşirilmәsi mәrhәlәlәrinin düzgün verildiyi variantı seçin;

•

alıcının sifariş tәrtib etmәsi, tәdarükә nәzarәt,hesabların hәyata keçirilmәsi,sifarişlәrin icrası,hesabların hәyata
keçirilmәsi,fәaliyyәtә nәzarәt.
partnyorlarla işgüzar kontraktin qurulması,alıcının sifarişi tәrtib etmәsi,satıcı tәrәfindәn sifarişin
icrası,hesablamaların hәyata keşirilmәsi;
partnyorlarla işgüzar kontraktın qurulması,satıcı tәrәfindәn sifarişlә icrası,hesabların hәyata keşirilmәsi;
alıcının sifariş tәrtib etmesi,satıcı tәrәfindәn sifariş icrası,hesabların hәyata keçirilmәsi;
partnyorlarla işgüzar kontraktın qurulması, alıcının sifarişlәrin tәrtib etmәsi,sifarişlәrin icrası,hesablaşmaların
hәyata keçirilmәsi,fәaliyyәtә nәzarәt;

119 Qarşılıqlı ticarәt haqqında verilәnlәrdәn hansıdüzgün deyil?

•

qarşılıqlı ticarәt zәmanәt verir ki,satıcı kontrakt bağladıqdan sonra vicdansız hәrәkәtlәr etmәyәcәk.
dünya әmtәә mübadilәsinin yarıdan çoxu qarşılıqlı ticarәtin payına düşür;
qarşılıqlı ticarәt nәzәrdә tutur ki,satıcı alıcıya malları vә xidmәtlәri mallar vә xidmәtlәr almaq öhdәliyi
әvәzindә verir;
qarşılıqlı ticarәtin yeddi müxtәlif mövü var;
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qarşılıqlı ticarәt adәtәn kifayәt qәdәr vәsaiti olmayan,öz mәhsullarını dünya bazarında sata bilmәyәn şirkәtlәr
üçün daha cәlbedici olur;

120 Forfeytorun әldә etdiyi borc öhdәliyinin rәsmilşdirilmә formalarına aiddir:

•

ödәmәyә möhlәt verilmәklә geri çağırılmayan akkreditiv şәklindә
verilәnlәrdәn hәr biri doğrudur
mәhsulun alıcısı tәrәfindәn buraxılmış vә aksept verilmiş sadә vә ya köçürmә bank zәmanәti olan veksel
şәklindә rәsmilәşdirilmәsi.
bank vә ya dövlәt zәmanәtilә tәmin edilmiş digәr maliyyә vәsaiti şәklindә
heç biri doğru deyil

121 Beynәlxalq marketinqdә strateji alyansların müvәffәqiyyәtinin amillәrinә aid deyil:

•

sazişin logistik kanalının.
nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi sisteminin adekvatlığı;
informasiya mübadilәsinin intensivliyi;
iştirakçıların rolunun dәqiq bölüşdürülmәsi;
sazişin lәğv edilmәsi şәrtlәri;

122 Istehsal müәssisәlәrinin qiymәtqoymanın әsas amillәrinә nәlәr daxildir?

•

Siyasi vәziyyәt, dövlәt tәnzimlәnmәsi vә alıcının psixoloji vәziyyәti.
Alıcı tәlәbi, seqmentin alıcılıq qabiliyyәti, alıcının psixoloji vәziyyәti, rәqib malların qiymәti.
Dövlәt tәnzimlәnmәsi vә alıcının psixoloji vәziyyәti.
İnflyasiya ,rәqib malların qiymәti.
Dövlәtin maliyyә vәziyyәti.

123 Istehsal müәssisәlәrinin qiymәtqoymanın spesifik amillәrinә nәlәr daxildir?

•

Malın xarakteri vә xarakteristikaları.
İstehlakçının psixoloji vәziyyәti.
Rәqib malların qiymәtlәri.
Dövlәt tәnzimlәnmәsi, inflyasiya meyllәri, dövlәtin maliyyә vәziyyәti, ölkәdә siyasi vәziyyәt, valyuta
kurslarının nisbәti.
Alıcı tәlәbi, seqmentin alıcılıq qabiliyyәti.

124 Istehsal müәssisәlәrinin qiymәt siyasәtinin mәqsәdlәrinin әsas istiqamәtlәri hansıdır?

•

Son qiymәtin maksimallaşmasına istiqamәtlәnәn.
Mәnfәәtә, satış hәcminin artmasına, bazarda cari vәziyyәtә istiqamәtlәnәn.
Bazara dәrindәn daxil olmağa istiqamәtlәnәn.
Bazar hüdudlarının genişlәnmәsinә istiqamәtlәnәn
Yalnız yeni, avanqard bazara istiqamәtlәnәn.

125 Antidempinq rüsumlarının növlәri hansıdır?

•

Daimi, dövrü.
Müvәqqәti, daimi.
Daimi, birdәfәlik.
İkiqat, tәnzimlәnәn.
Tәsadüfi, daimi.

126 İSO9000 beynәlxalq standartlarını hansı ölkәlәrin qanunvericiliyi qoymuşdur?
Almaniya, İspaniya, Avstriya.

•
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•

Avstriya, İsveçrә, Almaniya.
İtaliya, Fransa, İspaniya.
Avstriya, Almaniya, Fransa.
İsveçrә, Norveç, Danimarka.

127 Әmtәә nişanları vә coğrafi göstәricilәr haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu nә vaxt
qәbul edilmişdir?

•

01 iyun 2002ci il 501 saylı әmr.
12 iyun 1998ci il 504ŞQ saylı әmr.
18 iyun 1999cu il 504ŞQ saylı әmr.
22 aprel 2001ci il 504ŞQ saylı әmr.
01 iyun 2001ci il 504 ŞQ saylı әmr.

128 Transliterasiya nәdir?

•

Seçilmiş şriftlәrin mәtnә uyğun dәyişdirilmәsidir.
Bir yazı sistemindәki hәrflәrin başqa yazı sisteminin hәrflәri ilә verilmәsidir.
Sahibkarın öz әmtәәlәrini vә ya xidmәtlәri fәrqlәndirәn qrafik tәsvir edilәn hüquqi cәhәtdәn әsaslandırılmış
nişandır.
Assosiasiyanın hәr hansı bir birliyin adına qeydә alınan nişan vә nişanların kombinasiyasıdır.
Qaçan sәtrlәrdә rәnglәrin dәyişmәsidir.

129 Әmtәәnin beynәlxalq hәyat dövranının modellәri hansılardır?

•

Enmә, kamillik, artım, bazara daxilolma.
Ardıcıl, sinxron, avanqard, kumulyativ hәyat dövrü.
Daimi, dövrü, kumulyativ, sinxron.
İntensiv, mütәrәqqi, daimi, dövrü.
Kumulyativ, intensiv, mütәrәqqi, ekstensiv

130 Aşağıdakı hansı kompaniyalar yeni marka adlarının hazırlanması ilә mәşğul olan professional
kompaniyalardır?

•

“İnterbrond end Stormers”, Sirs, Kobak.
“İnterbrond”, “Namestormers”.
“Nestle”, “Elenkuts”, “Namestormers”.
“CocaCola”, “Namestormers”.
“Procter end Gembl”, “Nestle”.

131 Qrup marka adları strategiyasından hansı firmalar istifadә edir?

•

“Procter end Gembl”, “Nestle”.
“Vulvort”, “Litflewood”, “Sears”, “SEB qroup.
“Elen Kerts”, “Nestle”.
“Honda”, “Hundai”, “Fiat”.
“Malbro”, “CocaCola”.

132 Autsorsinq nәdir?

•

Başqa ölkәdә öz istehsalının bir hissәsini müqavilә yolu ilә istehsalıdır.
Autsorsinq istehsalın funksiyasının ayrıayrı hissәlәrinin xarici icraçıya verilmәsidir.
Xarici ölkәdә istehsal güclәri işә salınır.
Xarici vә yerli sәrmayәçilәrin birgә mülkiyyәtindә olan vә birgә idarә edilәn yerli kommersiya müәssisәsini
yaratmaq mәqsәdilә qüvvәlәrin birlәşdirilmәsidir.
Firma öz xarici tәrәfmüqabillәrinә nouhau verir, o isә, zәruri olan kapitalı tәmin edir.
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133 Istehsal müәssisәlәrinin “itәlә” (push) strategiyasının mahiyyәti nәdir?

•

Bu zaman beynәlxalq şirkәt vasitәçilәrlә fәal işlәmәyi üstün tutur.
Beynәlxalq şirkәt malın son taleyini izlәmir.
Әsas satış, servis, reklam sәylәri bilavasitә xarici ölkәdәki son istehlakçıya yönәlir.
Beynәlxalq şirkәt istehsalçıya tәsir edir.
Beynәlxalq şirkәt rәqiblәrә istiqamәtlәnmiş fәaliyyәt göstәrir.

134 Istehsal müәssisәlәrinin “dart” (pull) strategiyası nәdir?

•

Beynәlxalq şirkәt malın son taleyini izlәmir.
Әsas satış, servis, reklam sәylәri bilavasitә xarici ölkәdәki son istehlakçıya yönәlir.
Beynәlxalq şirkәt istehsalçıya tәsir edir.
Bu zaman beynәlxalq şirkәt vasitәçilәrlә fәal işlәmәyi üstün tutur.
Beynәlxalq şirkәt rәqiblәrә istiqamәtlәnmiş fәaliyyәt göstәrir.

135 Aşağıdakılardan hansı Dc. Kaikatinin saxta mal istehsalçılarına qarşıdurma0nın әsas
strategiyalarına aid deyil?

•

Diskussiya.
Saxta mal istehsalçıları tәrәfindәn müxalifçiliyi dәf etmәyә cәhd etmәk, rәqabәt aparmaq.
Konfliktdәn uzaqlaşmaq vә mübarizәyә girmәmәk.
Müxalifәtlә barışmaq, piratlarla әmәkdaşlıq.
Kompromis

136 Müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәtinә hansı daxildir?

•

Birbaşa marketinq.
Direkt meyl.
Lisenziyalaşma.
Tollinq.
İxrac.

137 Vasitәçilәrin әsas funksiyalarına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Satışa marketinq dәstәyi.
Yeni mәhsulun istehsalı.
Kommersiya işi.
Xarici ticarәt әmәliyyatına inflyasiya edilmiş mәntiqi dәstәk.
Sığorta.

138 Birbaşa ixrac nәdir?

•

Birbaşa firmanın özü tәrәfindәn hәyata keçirilәn epizodik ixracdır.
Firma ixrac funksiyasını özü idarә edir, onu müstәqil vasitәçiyә tapşırmır.
Bağlanan kontrakt üzrә xaricdә konkret mәhsul növünün istehsal edilmәsi.
Beynәlxalq ticarәt agentliklәrin isә hәyata keçirilәn fәaliyyәtidir.
Vasitәçi firmaların dәstәyi ilә aşkar ixracdır.

139 İstehsala dair beynәlxalq kontraktlar (contract manufakture) nәdir?

•

Bölgü kanallarında әmәkdaşlıq münasibәti.
Bağlanan kontrakt üzrә xaricdә konkret mәhsul növünün istehsal edilmәsi.
Beynәlxalq ticarәt agentliklәrin isә hәyata keçirilәn fәaliyyәtidir.
Firma ixrac funksiyasını özü idarә edir, onu müstәqil vasitәçiyә tapşırmır.
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Françayzinq, birbaşa investisiyalar.

140 Әnәnәvi beynәlxalq satış formaları hansılardır?

•

Müqavilә üzrә idarәetmә, autsorsinq.
Dolayı ixrac, birbaşa ixrac.
Sәnaye kooperasiyası, kontrakt üzrә istehsal, tollinq.
Konqlomeratlar, konsernlәr, yeni müәssisәlәrin tikilmәsi.
Strateji anlayışlar, konsersumlar.

141 Strateji ittifaqlara hansılar daxildir?

•

Konqlomeratlar, assosiasiyalar.
Strateji anlayışlar, konsorsumlar.
Autsorsinq, birgә müәssisәlәr.
Tollinq, podrat ittifaqlar.
Şaquli beynәlxalq sistemlәr.

142 Dolayı ixrac nәdir?

•

Dolayı olaraq mәhsul artıqlığı meydana gәldikdә yerli birbaşa agent vasitәsilә satışdır.
Dolayı ixrac beynәlxalq ticarәt şirkәtlәri, distribütor vә ticarәt agentlәri vasitәsilә hәyata keçirilәn fәaliyyәtdir.
Bağlanan kontrakt üzrә xaricdә konkret mәhsul növünün istehsal edilmәsi.
Beynәlxalq ticarәt agentliklәrin isә hәyata keçirilәn fәaliyyәtidir.
Firma ixrac funksiyasını özü idarә edir, onu müstәqil vasitәçiyә tapşırmır.

143 Istehsal müәssisәlәrinin satış kanallarının uzunluğu nә ilә müәyyәn edilir?

•

Ünsiyyәt auditoriyaları ilә.
Vasitәçilәrin sayı ilә.
Alıcıların sayı ilә.
İstehsalçıların sayı ilә.
Malgöndәrәnlәrin sayı ilә.

144 Istehsal müәssisәlәrindә girovalma nәdir?

•

Gömrük xidmәtidir.
Beynәlxalq satışın tәşkilinin formasıdır.
Logistik xüsusiyyәtdir.
Xidmәtin lazımi sәviyyәsidir.
Mala olan istehlakçı tәlәbinin ödәnilmәsi vasitәsidir.

145 Müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәti ixracdan nә ilә fәrqlәnir?

•

İxracdan fәrqli olaraq, vasitәçilәrlә müştәrәk satış müqavilәsi bağlanır.
Xarici ölkәdә istehsal güclәri işә salınır.
Xarici ölkәdә satış hәyata keçirilir.
İki xarici ölkә sahibkarının üçüncü ölkәdә müştәrәk fәaliyyәti olması ilә fәrqlәnir.
Xarici ölkә vasitәçilәri ilә paralel ixrac hәyata keçirilir.

146 Müştәrәk mülkiyyәtdә olan müәssisәlәr nәdir?

•

İnkişaf etmiş ölkәdә qarşılıqlı ticarәtdir.
Xarici vә yerli sәrmayәçilәrin birgә mülkiyyәtindә olan vә birgә idarә edilәn yerli kommersiya müәssisәsini
yaratmaq mәqsәdi ilә qüvvәlәrin birlәşdirilmәsidir.
Birbaşa xarici ölkәdә investisiya qoyuluşudur.
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İki xarici ölkә sahibkarının üçüncü ölkәdә müştәrәk fәaliyyәtidir.
Başqa ölkәdә öz istehsalının bir hissәsini müqavilә yolu ilә istehsalıdır.

147 Müqavilә üzrә idarәetmә nәdir?

•

Başqa ölkәdә öz istehsalının bir hissәsini müqavilә yolu ilә istehsalıdır.
Firma öz xarici tәrәfmüqabillәrinә nouhau verir, o isә zәruri olan kapitalı tәmin edir.
Xarici vә yerli sәrmayәçilәrin birgә mülkiyyәtindә olan vә birgә idarә edilәn yerli kommersiya müәssisәsini
yaratmaq mәqsәdi ilә qüvvәlәrin birlәşdirilmәsidir.
Birbaşa xarici ölkәdә investisiya qoyuluşudur.
İki xarici ölkә sahibkarının üçüncü ölkәdә müştәrәk fәaliyyәtidir.

148 Birbaşa investisiyalar hansı istiqamәtdә aparılır?

•

Dolayı ixrac beynәlxalq ticarәt fәaliyyәtinin distrribütor vә ticarәt agentlәri vasitәsilә hәyata keçirilәn
fәaliyyәtidir.
Konqlomeratlar, konsernlәr, yeni müәssisәlәrin tikilmәsi.
Dolayı ixrac, birbaşa ixrac.
Sәnaye kooperasiyası, kontrakt üzrә istehsal, tollinq.
Strateji anlayışlar, konsorsumlar.

149 Istehsal müәssisәlәrinin satışın mürәkkәb şaquli marketinq sistemi nәdir?

•

Müqavilә ilә öz aralarında әmәkdaşlıq edәn şirkәtlәrdir.
Öz aralarında müәyyәn şәrtlәrlә bağlı olur vә bütöv, vahid qarşılıqlı әlaqәli mexanizm kimi fәaliyyәt göstәrәn
beynәlxalq ticarәt iştirakçılarının sistemi.
Müstәqil istehsalçıdan bir vә bir neçә vasitәçi ticarәt tәşkilatından ibarәtdir.
Beynәlxalq korporativ sistemlәr, beynәlxalq müqavilәli sistemlәr vә beynәlxalq dolayı tәsir edәn sistemlәr.
Bir şirkәtә mülkiyyәt hüququ әsasında mәxsus olan satış bölmәlәri ilә ifadә edilir.

150 Konsorsiumlar nәdir?

•

Qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә uyğun etimada vә әmәkdaşlığa әsaslanmış sazişlәrdir, onların iştirakçıları
biznes imkanlarında birbirini tamamlayırlar.
İdarәçiliyin daha dәqiq tәsvir edilmiş tәşkilati strukturuna, ayrıayrı şirkәtlәrin strukturları üzәrindә xüsusi
birlәşmiş xidmәtә malikdir.
Әvvәlcәdәn icarәyә verici tәrәfindәn әldә edilmiş avadanlığın müәyyәn müddәtә vә müәyyәn haqq ödәmәklә
icarәyә verilmәsini nәzәrdә tutur.
Malların göndәrilmәsindә istifadә olunan borc sәnәdlәrinin xüsusi kredit institutu tәrәfindәn nağq hesablaşma
ilә satınalmasıdır.
Ondan ibarәtdir ki, rәqibin güclü tәrәflәrini neytrallaşdırmağa cәhd edilsin vә onun öz hәrәkәtindәn onun
özünә qarşı istifadә edilsin.

151 Forfeytinq nәdir?

•

İdarәçiliyin daha dәqiq tәsvir edilmiş tәşkilati strukturuna, ayrıayrı şirkәtlәrin strukturları üzәrindә xüsusi
birlәşmiş xidmәtә malikdir.
Malların göndәrilmәsindә istifadә olunan borc sәnәdlәrinin xüsusi kredit institutu tәrәfindәn nağq hesablaşma
ilә satınalmasıdır.
Әvvәlcәdәn icarәyә verici tәrәfindәn әldә edilmiş avadanlığın müәyyәn müddәtә vә müәyyәn haqq ödәmәklә
icarәyә verilmәsini nәzәrdә tutur.
Ondan ibarәtdir ki, rәqibin güclü tәrәflәrini neytrallaşdırmağa cәhd edilsin vә onun öz hәrәkәtindәn onun
özünә qarşı istifadә edilsin.
Qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә uyğun etimada vә әmәkdaşlığa әsaslanmış sazişlәrdir, onların iştirakçıları
biznes imkanlarında birbirini tamamlayırlar.

152 Cari lizinq nәdir?
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•

İdarәçiliyin daha dәqiq tәsvir edilmiş tәşkilati strukturuna, ayrıayrı şirkәtlәrin strukturları üzәrindә xüsusi
birlәşmiş xidmәtә malikdir.
Әvvәlcәdәn icarәyә verici tәrәfindәn әldә edilmiş avadanlığın müәyyәn müddәtә vә müәyyәn haqq ödәmәklә
icarәyә verilmәsini nәzәrdә tutur.
Malların göndәrilmәsindә istifadә olunan borc sәnәdlәrinin xüsusi kredit institutu tәrәfindәn nağq hesablaşma
ilә satınalmasıdır.
Ondan ibarәtdir ki, rәqibin güclü tәrәflәrini neytrallaşdırmağa cәhd edilsin vә onun öz hәrәkәtindәn onun
özünә qarşı istifadә edilsin.
Qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә uyğun etimada vә әmәkdaşlığa әsaslanmış sazişlәrdir, onların iştirakçıları
biznes imkanlarında birbirini tamamlayırlar.

153 Istehsal müәssisәlәrinin şaquli sisteminin növlәri hansıdır?

•

Müqavilә ilә öz aralarında әmәkdaşlıq edәn şirkәtlәrdir.
Beynәlxalq korporativ sistemlәr, beynәlxalq müqavilәli sistemlәr vә beynәlxalq dolayı tәsir edәn sistemlәr.
Müstәqil istehsalçıdan bir vә bir neçә vasitәçi ticarәt tәşkilatından ibarәtdir.
Öz aralarında müәyyәn şәrtlәrlә bağlı olur vә bütöv, vahid qarşılıqlı әlaqәli mexanizm kimi fәaliyyәt göstәrәn
beynәlxalq ticarәt iştirakçılarının sistemi.
Bir şirkәtә mülkiyyәt hüququ әsasında mәxsus olan satış bölmәlәri ilә ifadә edilir.

154 Istehsal müәssisәlәrinin korporativ şaquli sistemi nәdir?

•

Müqavilә ilә öz aralarında әmәkdaşlıq edәn şirkәtlәrdir.
Bir şirkәtә mülkiyyәt hüququ әsasında mәxsus olan satış bölmәlәri ilә ifadә edilir.
Müstәqil istehsalçıdan bir vә bir neçә vasitәçi ticarәt tәşkilatından ibarәtdir.
Öz aralarında müәyyәn şәrtlәrlә bağlı olur vә bütöv, vahid qarşılıqlı әlaqәli mexanizm kimi fәaliyyәt göstәrәn
beynәlxalq ticarәt iştirakçılarının sistemi.
Beynәlxalq korporativ sistemlәr, beynәlxalq müqavilәli sistemlәr vә beynәlxalq dolayı tәsir edәn sistemlәr.

155 Istehsal müәssisәlәrinin müqavilәli şaquli sistemlәri hansıdır?

•

Müqavilә ilә öz aralarında әmәkdaşlıq edәn şirkәtlәrdir.
İkitәrәfli әsasda müxtәlif ölkәlәrin kontragentlәrinin uzunmüddәtli sazişlәr әsasında birlәşmәsidir.
Müstәqil istehsalçıdan bir vә bir neçә vasitәçi ticarәt tәşkilatından ibarәtdir.
Öz aralarında müәyyәn şәrtlәrlә bağlı olur vә bütöv, vahid qarşılıqlı әlaqәli mexanizm kimi fәaliyyәt göstәrәn
beynәlxalq ticarәt iştirakçılarının sistemi.
Beynәlxalq korporativ sistemlәr, beynәlxalq müqavilәli sistemlәr vә beynәlxalq dolayı tәsir edәn sistemlәr.

156 Istehsal müәssisәlәrinin üfiqi satış sistemlәri nәdir?

•

Bir şirkәtә mülkiyyәt hüququ әsasında mәxsus olan satış bölmәlәri ilә ifadә edilir
Satış sahәsindә әmәkdaşlıq haqqında beynәlxalq saziş әsasında könüllü birlәşmәdir.
Müstәqil istehsalçıdan bir vә bir neçә vasitәçi ticarәt tәşkilatından ibarәtdir.
Öz aralarında müәyyәn şәrtlәrlә bağlı olur vә bütöv, vahid qarşılıqlı әlaqәli mexanizm kimi fәaliyyәt göstәrәn
beynәlxalq ticarәt iştirakçılarının sistemi.
Beynәlxalq korporativ sistemlәr, beynәlxalq müqavilәli sistemlәr vә beynәlxalq dolayı tәsir edәn sistemlәr.

157 İstehsalın beynәlxalq ixtisaslaşması haqqında saziş nәdir?

•

İri xarici valyuta ehtiyatı olmayan ölkә üçün xarici ölkәdәn әmtәәni almaq vә tәchiz etmәni hissәhissә pul vә
ya әmtәә ilә ödәmәk üsuludur.
Buraxılan mәhsulların әmtәә nomenklaturasının, bir qayda olaraq, bir sahәnin firmaları arasında
bölüşdürülmәsini, әmtәә bazarlarının bölüşdürülmәsini nәzәrdә tutur.
Öz şirkәtlәrinin öz güclәri ilә sәrbәst çıxarmanın tәşkil edilmәsi üçün kifayәt qәdәr tәcrübәsi, maliyyә
vәsaitlәri vә texnologiyaları olmayan, iqtisadi cәhәtdәn zәif ölkәlәrin әrazisindә inkişaf etmiş ölkәnin böyük
şirkәtlәri tәrәfindәn tәbii sәrvәtlәrin çıxarılmasına dair lisenziya.
Razılaşdırılmış әrazidә nisbәtәn uzun vaxt әrzindә faydalı qazıntıların kәşfiyyatı vә çıxardılması üçün xarici
şirkәtә dövlәt orqanları tәrәfindәn xüsusi icazә verilmәsidir.
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Satıcı alıcıya malı qabaqcadan müәyyәn edilmiş qiymәtә satmağı öhtәsinә götürür; zәruri şәrt ondan ibarәtdir
ki, satıcı alıcıya qarşılıqlı güzәştә getmәk üçün razılıq vermәlidir.

158 Faydalı qazıntılar çıxarılması zamanı mәhsulun bölünmәsi haqqında sazişlәr (MBS) nәdir?

•

İri xarici valyuta ehtiyatı olmayan ölkә üçün xarici ölkәdәn әmtәәni almaq vә tәchiz etmәni hissәhissә pul vә
ya әmtәә ilә ödәmәk üsuludur.
Öz şirkәtlәrinin öz güclәri ilә sәrbәst çıxarmanın tәşkil edilmәsi üçün kifayәt qәdәr tәcrübәsi, maliyyә
vәsaitlәri vә texnologiyaları olmayan, iqtisadi cәhәtdәn zәif ölkәlәrin әrazisindә inkişaf etmiş ölkәnin böyük
şirkәtlәri tәrәfindәn tәbii sәrvәtlәrin çıxarılmasına dair lisenziya.
Buraxılan mәhsulların әmtәә nomenklaturasının, bir qayda olaraq, bir sahәnin firmaları arasında
bölüşdürülmәsini, әmtәә bazarlarının bölüşdürülmәsini nәzәrdә tutur.
Razılaşdırılmış әrazidә nisbәtәn uzun vaxt әrzindә faydalı qazıntıların kәşfiyyatı vә çıxardılması üçün xarici
şirkәtә dövlәt orqanları tәrәfindәn xüsusi icazә verilmәsidir.
Satıcı alıcıya malı qabaqcadan müәyyәn edilmiş qiymәtә satmağı öhtәsinә götürür; zәruri şәrt ondan ibarәtdir
ki, satıcı alıcıya qarşılıqlı güzәştә getmәk üçün razılıq vermәlidir.

159 Istehsal müәssisәlәrinin konsessiya sazişi nәdir?

•

İri xarici valyuta ehtiyatı olmayan ölkә üçün xarici ölkәdәn әmtәәni almaq vә tәchiz etmәni hissәhissә pul vә
ya әmtәә ilә ödәmәk üsuludur.
Razılaşdırılmış әrazidә nisbәtәn uzun vaxt әrzindә faydalı qazıntıların kәşfiyyatı vә çıxardılması üçün xarici
şirkәtә dövlәt orqanları tәrәfindәn xüsusi icazә verilmәsidir.
Öz şirkәtlәrinin öz güclәri ilә sәrbәst çıxarmanın tәşkil edilmәsi üçün kifayәt qәdәr tәcrübәsi, maliyyә
vәsaitlәri vә texnologiyaları olmayan, iqtisadi cәhәtdәn zәif ölkәlәrin әrazisindә inkişaf etmiş ölkәnin böyük
şirkәtlәri tәrәfindәn tәbii sәrvәtlәrin çıxarılmasına dair lisenziya.
Satıcı alıcıya malı qabaqcadan müәyyәn edilmiş qiymәtә satmağı öhtәsinә götürür; zәruri şәrt ondan ibarәtdir
ki, satıcı alıcıya qarşılıqlı güzәştә getmәk üçün razılıq vermәlidir.
Buraxılan mәhsulların әmtәә nomenklaturasının, bir qayda olaraq, bir sahәnin firmaları arasında
bölüşdürülmәsini, әmtәә bazarlarının bölüşdürülmәsini nәzәrdә tutur.

160 Istehsal müәssisәlәrininqarşı ticarәti nәdir?

•

Satıcı alıcıya malı qabaqcadan müәyyәn edilmiş qiymәtә satmağı öhtәsinә götürür; zәruri şәrt ondan ibarәtdir
ki, satıcı alıcıya qarşılıqlı güzәştә getmәk üçün razılıq vermәlidir
Buraxılan mәhsulların әmtәә nomenklaturasının, bir qayda olaraq, bir sahәnin firmaları arasında
bölüşdürülmәsini, әmtәә bazarlarının bölüşdürülmәsini nәzәrdә tutur.
İri xarici valyuta ehtiyatı olmayan ölkә üçün xarici ölkәdәn әmtәәni almaq vә tәchiz etmәni hissәhissә pul vә
ya әmtәә ilә ödәmәk üsuludur.
Satış sahәsindә әmәkdaşlıq haqqında beynәlxalq saziş әsasında könüllü birlәşmәdir.
Buraxılan mәhsulların әmtәә nomenklaturasının, bir qayda olaraq, bir sahәnin firmaları arasında
bölüşdürülmәsini, әmtәә bazarlarının bölüşdürülmәsini nәzәrdә tutur.

161 Istehsal müәssisәlәrinin qarşılıqlı hesablanmaları nәdir?

•

Öz şirkәtlәrinin öz güclәri ilә sәrbәst çıxarmanın tәşkil edilmәsi üçün kifayәt qәdәr tәcrübәsi, maliyyә
vәsaitlәri vә texnologiyaları olmayan, iqtisadi cәhәtdәn zәif ölkәlәrin әrazisindә inkişaf etmiş ölkәnin böyük
şirkәtlәri tәrәfindәn tәbii sәrvәtlәrin çıxarılmasına dair lisenziya.
Satıcı alıcıya malı qabaqcadan müәyyәn edilmiş qiymәtә satmağı öhtәsinә götürür; zәruri şәrt ondan ibarәtdir
ki, satıcı alıcıya qarşılıqlı güzәştә getmәk üçün razılıq vermәlidir.
Buraxılan mәhsulların әmtәә nomenklaturasının, bir qayda olaraq, bir sahәnin firmaları arasında
bölüşdürülmәsini, әmtәә bazarlarının bölüşdürülmәsini nәzәrdә tutur.
İri xarici valyuta ehtiyatı olmayan ölkә üçün xarici ölkәdәn әmtәәni almaq vә tәchiz etmәni hissәhissә pul vә
ya әmtәә ilә ödәmәk üsuludur.
Razılaşdırılmış әrazidә nisbәtәn uzun vaxt әrzindә faydalı qazıntıların kәşfiyyatı vә çıxardılması üçün xarici
şirkәtә dövlәt orqanları tәrәfindәn xüsusi icazә verilmәsidir.

162 Istehsal müәssisәlәrindә biznes françayzinqi nәdir?
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•

Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinә görә tam mәsuliyyәt daşıyan, hüquqi şәxs statusuna malik olan istehsal
müәssisәlәridir.
Françayzerin әmtәәsindәn ödәmә normativlәrinin müәyyәn olunması vә ödәmә formalarının
dәqiqlәşdirilmәsidir.
Franşiz paketinә şirkәtin mәhsulundan, adından әlavә idarәetmәnin tәşkili vә keyfiyyәtә nәzarәt metodlarının
әlavә edilmәsi.
İstehsal sahәsindәn asılı olaraq miqdarı müәyyәn olunan ilkin ödәmәlәrinin hәcmi tanınmış ticarәt markası adı
altında iştirak etmәk formasıdır.
Alıcılar arasında nüfuzu olan böyük elmitexniki potensiala vә iri maliyyә ehtiyatlarına malik olan
müәssisәlәrin fәaliyyәtidir.

163 Istehsal müәssisәlәrinin bölgü kanallarının ümumi quruluşu hansıdır?

•

Satıcı qәrargahında → Satıcı → Dövlәtlәrarası kanallar → Dövlәtdaxili kanallar.
Satıcısatıcı qәrargahında → Dövlәtlәrarası kanallar xidmәti → Dövlәtdaxili kanallar → Son istehlakçı.
Satıcı → Alıcı → Dövlәtdaxili kanallar → Dövlәtdaxili kanallar.
Dövlәtdaxili kanallar → Alıcı → Satıcı → Dövlәtdaxili kanallar
Dövlәtlәrarası kanallar → Satıcı → Dövlәtdaxili kanallar → Alıcı.

164 Alyanslar nәdir?

•

Әvvәlcәdәn icarәyә verici tәrәfindәn әldә edilmiş avadanlığın müәyyәn müddәtә vә müәyyәn haqq ödәmәklә
icarәyә verilmәsini nәzәrdә tutur.
Malların göndәrilmәsindә istifadә olunan borc sәnәdlәrinin xüsusi kredit institutu tәrәfindәn nağq hesablaşma
ilә satınalmasıdır.
Qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә uyğun etimada vә әmәkdaşlığa әsaslanmış sazişlәrdir, onların iştirakçıları
biznes imkanlarında birbirini tamamlayırlar.
İdarәçiliyin daha dәqiq tәsvir edilmiş tәşkilati strukturuna, ayrıayrı şirkәtlәrin strukturları üzәrindә xüsusi
birlәşmiş xidmәtә malikdir.
Ondan ibarәtdir ki, rәqibin güclü tәrәflәrini neytrallaşdırmağa cәhd edilsin vә onun öz hәrәkәtindәn onun
özünә qarşı istifadә edilsin.

165 Istehsal müәssisәlәrinin “Aykido” strategiyasının mahiyyәti nәdir?

•

Ondan ibarәtdir ki, rәqibin güclü tәrәflәrini neytrallaşdırmağa cәhd edilsin vә onun öz hәrәkәtindәn onun
özünә qarşı istifadә edilsin.
Qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә uyğun etimada vә әmәkdaşlığa әsaslanmış sazişlәrdir, onların iştirakçıları
biznes imkanlarında birbirini tamamlayırlar.
İdarәçiliyin daha dәqiq tәsvir edilmiş tәşkilati strukturuna, ayrıayrı şirkәtlәrin strukturları üzәrindә xüsusi
birlәşmiş xidmәtә malikdir.
Әvvәlcәdәn icarәyә verici tәrәfindәn әldә edilmiş avadanlığın müәyyәn müddәtә vә müәyyәn haqq ödәmәklә
icarәyә verilmәsini nәzәrdә tutur.
Malların göndәrilmәsindә istifadә olunan borc sәnәdlәrinin xüsusi kredit institutu tәrәfindәn nağq hesablaşma
ilә satınalmasıdır.

166 Istehsal müәssisәlәrinin kompensasiya sazişlәri nәdir?

•

Elә saziş bağlanması nәzәrdә tutulur ki, ona әsasәn xarici şirkәtin idarәedilmәsi göstәrilәn dövr әrzindә yerli
şirkәtә verilir.
Bu sazişlәr adi әmtәә mübadilәsindәn elmitexniki vә sәnaye әmәkdaşlığına qәdәr geniş әmәkdaşlıq dairәsinә
toxunan hüquqi sәnәdlәri әhatә edir.
Gömrük rüsumlarının qeyritarif tәnzimlәnmәsi sazişlәridir.
Malın ixracı zamanı ödәmәlәrin gecikdiyi halda reklamasiya haqqında sazişdir.
Patentlәr, nouhau, әmtәә nişanları, sәnaye nümunәlәri şәklindә elmitexniki biliklәri 20 ilә qәdәr olan dövr
әrzindә mübadilәsini nәzәrdә tutur.

167 Istehsal müәssisәlәrinin beynәlxalq lisenziya sazişi nәdir?

•
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•

Patentlәr, nouhau, әmtәә nişanları, sәnaye nümunәlәri şәklindә elmitexniki biliklәri 20 ilә qәdәr olan dövr
әrzindә mübadilәsini nәzәrdә tutur.
Bu sazişlәr adi әmtәә mübadilәsindәn elmitexniki vә sәnaye әmәkdaşlığına qәdәr geniş әmәkdaşlıq dairәsinә
toxunan hüquqi sәnәdlәri әhatә edir.
Elә saziş bağlanması nәzәrdә tutulur ki, ona әsasәn xarici şirkәtin idarәedilmәsi göstәrilәn dövr әrzindә yerli
şirkәtә verilir.
Malın ixracı zamanı ödәmәlәrin gecikdiyi halda reklamasiya haqqında sazişdir.
Gömrük rüsumlarının qeyritarif tәnzimlәnmәsi sazişlәridir.

168 Istehsal müәssisәlәrindә әmәliyyatın obyekti üzrә françayzinqin növü hansıdır?

•

satış françayzinqi, istehsal françayzinqi.
Şirkәtin malının vә ticarәt markasının françayzinqi, biznes françayzinqi.
İstehsal françayzinqi, sәnaye françayzinqi.
Strateji françayzinq, әmәliyyat françayzinqi.
Daxili françayzinq, ticarәt françayzinqi.

169 Istehsal müәssisәlәrinin paralel ixracı nәdir?

•

Bu sazişlәr adi әmtәә mübadilәsindәn elmitexniki vә sәnaye әmәkdaşlığına qәdәr geniş әmәkdaşlıq dairәsinә
toxunan hüquqi sәnәdlәri әhatә edir.
Paralel ixrac vasitәçilәrin daxili bazarda әmtәә satışından daha sәrfәli olan әmtәә satışı üzrә qeyrirәsmi
fәaliyyәtdir.
Xarici bazara yeni әmtәә ilә çıxan firmaların “qaymaq yığma” strategiyasıdır.
Xarici bazara yeni әmtәә ilә çıxan firmaların “yarıb keçmә” strategiyasıdır.
Patentlәr, nouhau, әmtәә nişanları, sәnaye nümunәlәri şәklindә elmitexniki biliklәri 20 ilә qәdәr olan dövr
әrzindә mübadilәsini nәzәrdә tutur.

170 Müәssisәnin Pablik Rileyşnzi nәdir?

•

Xarici bazarın ictimaiyyәt ilә әlaqә üsuludur.
Firmanın müsbәt imicinin yaradılmasına vә qorunub saxlanmasına yönәlәn fәaliyyәtdir.
Әmtәә vә xidmәtlәrin xarici bazara irәlilәdilmәsi prosesidir.
Xarici tәrәfdaşlığın möhkәmlәndirilmәsi vasitәsidir.
Pressrelizlәrin paylanması üçün ixtisaslaşmış nәşriyyatdır.

171 Dövlәt sәviyyәsindә ilk Pablik Rileyşnz kompaniyası nә vaxt, harada keçirilib?

•

1988ci ildә ABŞda.
1911ci ildә ABŞda.
1901ci ildә İngiltәrәdә.
1912ci ildә ABŞda.
1918ci ildә Almaniyada.

172 Satışın stimullaşması nәdir?

•

Satışın, xüsusilә istehlakçı bazarlarındakı satışın stimullaşmasıdır.
Alıcıların mal alışına cәlb etmәk üçün tәtbiq olunan sövqedici amillәrdir.
Stimullaşma proqramının hazırlanmasıdır.
Xarici tәrәfdaşlığın möhkәmlәndirilmәsi vasitәsidir.
Pressrelizlәrin paylanması üçün ixtisaslaşmış nәşriyyatdır.

173 Satışın stimullaşması kimlәrә tәtbiq olunur?

•

Ali icraedici orqanlara vә reklam agentlәrinә
Alıcıya, vasitәçiyә vә satıcılara.
Xarici tәrәfdaşa, vasitәçiyә, beynәlxalq müşahidәçiyә.
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Mühәndistexniki heyәtә, ticarәt agentlәrinә.
Satışın stimullaşması proqramını hazırlayan heyәtә.

174 Istehsal müәssisәlәrinin agentlәrinin iki növü hansıdır?

•

Dolayı vә eksteritorial agentlәr.
Dolayı vә birbaşa agentlәr.
Muzdlu agentlәr, dolayı agentlәr.
Birbaşa agentlәr, yerli agentlәr.
Yerli vә xarici agentlәr.

175 Birbaşa agentlәr hansılardır?

•

Missioner agentlәr, dolayı agentlәr, yerli agentlәr
Yerli, eksteritorial, kosmopolitlәr
Dolayı, birbaşa, yerli agentlәr.
Eksteritorial, dolayı vә yerli agentlәr.
Birbaşa, dolayı vә yerli agentlәr.

176 Qәzet reklamının qiymәti hansı üsullarla hesablanır?

•

Әhatә genişliyinә görә.
Millayn, trulayn.
Ödәmә vә akkreditiv.
Tiraj vә abunәçilәrin sayının müәyyәnlәşdirilmәsi.
Konkret reklamdaşıyıcıya görә.

177 Millayn nәdir?

•

Trulayn metodu.
Reklamın qiymәtlәndirilmәsi növü.
Reklamın yayılma kanalı.
Ticarәt markası.
Qәzet tariflәrinin müqayisәli kriteriyaları.

178 Nәqliyyatda reklam hansı ölkәlәr üçün aktualdır?

•

Bütün bunların hamısında.
Şәxsi avtomobillәr az olan ölkәlәrdә.
Piyadaların az olduğu ölkәlәrdә.
Piyadaların vә avtomobillәrin çox olduğu ölkәlәrdә.
Turizmin inkişaf etdiyi ölkәlәrdә.

179 Elektron reklam vә telemarketinq yayaılma imkanı nә ilә mәhdudlaşır?

•

Sәyahәt edәnlәrin sayı ilә.
Ölkәnin iqtisadi vә texniki inkişaf sәviyyәsi ilә.
Piyadaların, avtomobillәrin sayı ilә.
Televizora baxanların sayı ilә.
Nәqliyyatdan istifadә edәnlәrin sayı ilә.

180 Istehsal müәssisәlәrinin beynәlxalq reklamın aktual problemi nәdir?

•

Әmtәәnin beynәlxalq imicinin yaradılması.
Reklamın standartlaşması vә uyğunlaşması arasındakı seçimidir.
Reklamın istehsalına xәrclәrin azaldılması.
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Müxtәlif ölkә bazarlarına sinxron çıxışı tezlәşdirmәk.
İstehlakçının bir ölkәdәn digәrinә hәrәkәti vә KİVdә mәlumatın qarışdırılmasından kәnar qaçmaq.

181 Reklamın standartlaşmasının mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Reklamın standartlaşması vә uyğunlaşması arasındakı seçimi.
Әmtәәnin beynәlxalq imicinin yaradılması.
Reklamın istehsalına xәrclәrin azaldılması.
Müxtәlif ölkә bazarlarına sinxron çıxışı tezlәşdirmәk.
İstehlakçının bir ölkәdәn digәrinә hәrәkәti vә KİVdә mәlumatın qarışdırılmasından kәnar qaçmaq.

182 Istehsal müәssisәlәrininin beynәlxalq reklamı hansı formada hәyata keçirilir?

•

İkiqat uyğunlaşdırılmış, hüquqi uyğunlaşmış.
Reklamı tamamilә standartlaşdırılır, hissәhissә standartlaşdırılır, milli şәraitә uyğunlaşmış formada.
Tam standartlaşmış, yerli uyğunlaşmış, ikiqat uyğunlaşmış.
Tamamilә uyğunlaşmış, hüquqi uyğunlaşmış
Qismәn uyğunlaşmış, ikiqat uyğunlaşmış

183 Miqdar barәdә alıcının iradı hansı qaydada ödәnilir

•

çatışmayan miqdarda әmtәәnin göndәrilmәsi yaxud ödәnilmiş pulun geri qaytarılması vasitәsi ilә
çatışmayan miqdarda әmtәәnin göndәrilmәsi vә qiymәtin aşağı salınması ilә
çatışmayan әmtәә üçün ödәnilmiş pulun bir hissәsinin geri qaytarılması vasitәsi ilә
әmtәәnin qiymәtinin artırılması ilә
qüsurların aradan qaldırılması ilә

184 Qarşılıqlı mal göndәrmәlәr üzrә qiymәtlәr әsasәn hansı qiymәtlәr әsasında müәyyәnlәşdirilir?

•

transfer qiymәtlәr әsasında
dünya bazarında tәşәkkül tapmış qiymәtlәr әsasında
mәhsul istehsal olunan ölkәnin bazarında tәşәkkül tapmış qiymәtlәr әsasında
çevik qiymәtlәr әsasında
tәrәflәrin razılaşdıqları qiymәtlәr әsasında

185 Hesablaşmalar müәssisәlәr tәrәfindәn hansı üsullarla aparılır

•

akreditivlәrlә, ödәniş tapşırıqları ilә
nәqd vә nәqdsiz
hesablaşmalarda iştirak etmәklә
hesablaşmalarda iştirak etmәmәklә
çeklә, veksellәrlә

186 Standartlaşma strategiyasını kim, nә vaxt formalaşdırmışdır?

•

M.Amplen – 1984cü il.
T.Levitt – 1983cü il
C.Lennon – 1985ci il
K.Ansoff – 1992ci il
L.Karqof – 1993cü il

187 Әmtәәnin uyğunlaşmasının iki növü hansıdır?

•

Lazımi vә müntәzәm
Mәcburi, lazımi.
Mәcburi, kömәkçi.
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Lazımi, mümkün.
Aşkar vә epizodik.

188 Әmtәә yeniliklәrinә 2 cür yanaşma.

•

Lazımi, kömәkçi.
Birbaşa, zәncirvari.
Әsas, kömәkçi.
Lazımi, mәcburi
Әsas, zәncirvari.

189 Aşkar saxtakarlıq nәdir?

•

Әmtәә markasının mәnimsәnilmәsi, formanın, görünüşün vә
Әmtәә markasının mәnimsәnilmәdәn, formanın, görünüşün vә tәrtibatının saxtalaşdırılması.
Mәhsulun әsas hissәlәrә ayrılması vә onun bütöv kopyalanması.
Mәhsulun mәşhur marka adı altında satılması.
Әmtәәnin cüzi dәyişdirilmәsi ilә üzünün köçürülmәsi.

190 Marka saxtalaşdırılmasında korkoranә köçürmә nәdir?

•

Әmtәәnin cüzi dәyişdirilmәsi ilә üzünün köçürülmәsi
Mәhsulun әsas hissәlәrә ayrılması vә bütöv kopyalanması.
Әmtәәnin mәşhur marka adı altında satışı.
Әmtәә markasının mәnimsәnilmәsi, formanın, görünüşün vә tәrtibatının saxtalaşdırılması.
Mәhsulun mәşhur marka adı altında satılması.

191 Istehsal müәssisәlәrinin qiymәtlәrin tәşәbbüslә artırılmasının әsas amillәri hansıdır?

•

Bazarda üstün vәziyyәt qazanılması strategiyasını hәyata keçirmәk
Mәnfәәtin artırılması, maliyyә vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması, hәddindәn artıq tәlәb, az sәriştәli alıcıya
münasibәtdә xarici ölkәlәrdә qanunvericiliyin dәyişmәsi.
Xarici ölkәlәrdәki vasitәçilәrin anbarlarında mәhsulun yığılıb qalması.
Xarici ölkәdәki idxal vә ixrac rejimindәki dәyişikliklәr.
Sәrt rәqabәtin tәsiri ilә bazar payının azalması

192 Istehsal müәssisәlәrindә “Hanibal” effekti nәdir?

•

Firmanın әmtәә nomenklaturasına yeni daxil olan malın bazarda artıq mövcud olan analoji malı sıxışdırıb
bazardan çıxarılmasıdır.
Malın idxalçı ölkәyә daxil olana qәdәr ixrac maya dәyәrinin hesablanmasıdır.
İxracçı ölkәdә malın maya dәyәrinin yüksәlmәsidir.
Qiymәtin sәviyyәsinin sәhv müәyyәn edilmәsidir.
Xarici bazarlarda öz mallarının istehlakçıların yenilәşmәsilә әlaqәdardır.

193 Istehsal müәssisәlәrinin İxrac qiymәtinin eskalasiyası amillәri hansıdır?

•

Sığorta xәrclәri, gәlirlik rüsumları, xidmәt xәrclәri.
İxracçı ğlkәdә malın maya dәyәri, malın idxalçı ölkәyә daxil olana qәdәr ixrac maya dәyәri, mal idxalçı
ölkәyә daxil olan zaman idxal maya dәyәri.
Kommersiya kreditinin maliyyәsi, satış üzrә xәrclәr, ticarәt heyәtinin işinin ödәnilmәsi xәrclәri.
Gömrük rüsumları, saxlama xәrclәri, satış üzrә xәrclәr.
İxrac xidmәtinin fәaliyyәti xәrclәri, yüklәmә vә nәqliyyat xәrclәri.

194 Istehsal müәssisәlәrinin bazarda “qaymağın götürülmәsi” (skimminq) strategiyasının mahiyyәti
nәdir?
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•

ӘHD birinci mәrhәlәsindә orta vә yüksәk qiymәtin qoyulmasıdır.
Xarici bazara tәtbiq edilәn yeni mәhsullara MHD birinci mәrhәlәsindә yüksәk qiymәtin qoyulmasıdır.
Xarici bazara tәtbiq edilәn yeni mәhsullara MHD birinci mәrhәlәsindә aşağı qiymәtin qoyulmasıdır.
ӘHDnin kamillik mәrhәlәsindә orta qiymәt qoyulmasıdır.
ӘHD enmә mәrhәlәsindә yüksәk qiymәtin qoyulmasıdır.

195 Transfert qiymәtlәri nәdir?

•

Beynәlxalq qiymәtqoymanın mübahisәli metodu.
TMŞ çәrçivәsindә, şirkәt daxili göndәrmәlәrin qiymәtlәridir.
Fәal himayәçilik olan ölkәlәrdәki filiallar üçün gömrük rüsumlarının aşağı salınmasıdır.
Xarici bazara tәtbiq edilәn yeni mәhsullara MHD birinci mәrhәlәsindә yüksәk qiymәtin qoyulmasıdır.
Xarici bazara tәtbiq edilәn yeni mәhsullara MHD birinci mәrhәlәsindә aşağı qiymәtin qoyulmasıdır.

196 Transfert qiymәtqoymanın mәqsәdlәrinә hansılar daxildir?

•

Borc faizinin, siyasi sәviyyәnin sabitliyinin yaradılması.
Fәal himayәçilik olan ölkәlәrdәki filiallar üçün gömrük rüsumlarının aşağı salınmasıdır.
Vergi qoyulması sәviyyәsindә fәrqlәrә nail olmaq.
İnflyasiya sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә çalışmaq.
Valyuta kurslarının nisbәtini artırmaq.

197 “Azercell“ şirkәtinin fәlaiyyәtinin bazar yönümlü tәsviri necә olacaq?

•

Bütün cavablar doğrudur
Biz insanlar arasında ünsiyyәt vasitәçisiyik
Biz GSM operatoruyuq
Biz rabitә şirkәtiyik
Biz insanlara telefon satırıq

198 “Şirkәt” mikromühit elementi nәyi ifadә edir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Digәr departamentlәri
Şirkәtin satış gücünü
Şirkәtin marketinq işçilәrini
Heç birini

199 Bunlardan hansı makromühit elementidir

•

Bütün cavablar doğrudur
Mәdәniyyәt
Şirkәt
Rәqiblәr
İctimaiyyәt

200 Missiya

•

Bütün cavablar doğrudur
şirkәtin daha konkret olaraq müәyyәn etdiyi hәdәfdir
şirkәtin cәmiyyәtә baxışını bildirir
şirkәtin cәmiyyәtdә hansı mәqsәdlәrә nail olmaq istәdiyini bildirir
bütün cavablar sәhvdir

201 Şirkәtin mәqsәdi 
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•

Bütün cavablar doğrudur
şirkәtin cәmiyyәtdә hansı vәzifәlәrә nail olmaq istәdiyini bildirir
şirkәtin daha konkret olaraq müәyyәn etdiyi hәdәfdir
şirkәtin cәmiyyәtdә hansı mәqsәdlәrә nail olmaq istәdiyini bildirir
bütün cavablar sәhvdir

202 Mәhsul

•

Bütün cavablar doğrudur
istehlak vә ehtiyacı ödәyә bilәn vә bazarın diqqәtinә yönәlәn bir şeydir
şirkәtin daha konkret olaraq müәyyәn etdiyi hәdәfdir
satış üçün tәklif olunan fәaliyyәtdir
bütün cavablar sәhvdir

203 Davranışa görә seqmentasiyaya aiddir:

•

Bütün cavablar doğrudur
hәkimlәr, müәllimlәr, fermerlәr, iqtisadçılar
alıcılar mәhsulu almaq bәrәdә fikirә gәlmәyi, doğurdan da onu almağı düşünür
Avstriya, İtaliya, AFR, Braziliyada yaşayan alıcılara görә qruplaşdırılır
bütün cavablar sәhvdir

204 Psixoloji seqmentasiyaya aiddir:

•

Bütün cavablar doğrudur
ictimai tәbәqә, hәyat tәrzi vә şәxsiyyәtin tipi
hәkimlәr, müәllimlәr, fermerlәr, iqtisadçılar
alıcılar mәhsulu almaq bәrәdә fikirә gәlmәyi, doğurdan da onu almağı düşünmәsi
bütün cavablar sәhvdir

205 Şirkәtin mikromühiti ibarәtdir

•

Bütün cavablar doğrudur
şәxs, tәşkilat, şirkәt vә qurumlar
faktorlar
idarәçilәr, işçilәr, mәslәhәtçilәr
sosial ünsürlәr

206 Planlaşdırılan mәsrәflәrә aiddir:

•

tәbii fәlakәt nәticәsindә maddi vәsaitin yararsız hala düşmәsi
respublika vә yerli büdcәlәrә ödәnәn vergilәr
debütor borcların silinmәsi
malların normadan artıq әskik gәlmәsi
cәrimәlәrin ödәnilmәsi

207 Vasitәçi fәaliyyәtin bütöv göstәricilәri neçә qrupa bölünür?

•

6
2
3
5
4

208 Vasitәçiticarәt vasitәlәrinin ümumi nәticәlәri әks edilmir:
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•

tәdavülün ümumi xәrclәri
xidmәtin sәviyyәsi
reallaşdırılmış mәhsulun hәcmi
çeşid strukturu
әmәyin mәhsuldarlığı

209 Maliyyә sabitliyi nece müәyyәn olunur?

•

şәxsi,borc vәsaiti vә kreditor borclarının cәmi
şәxsi vәsaitlәrin borc vәsaitlәri vә kreditor borclarının cәminә nisbәti
şәxsi vәsaitlәrlә borc vәsaitinin nisbәti
kreditor borclarla borc vәsaitinin cәmi
şәxsi vәsaitlәrin kreditor borclarına nisbәti

210 Mәqsәdli bazar seqmentindә 800 min ailәnin televizoru var. Amma reklam yerlәşdirmәk
istәdiyimiz proqrama 160 min ailә baxır. Radio vә televiziyada reklam auditoriyasının әhatә olunması
kriteriyası hansıdır?

•

30
60
20
50
40

211 Beynәlxalq bazarda KİVin istifadә mәhdudiyyәtlәri hansılardır?

•

Әldә olunmuş gәlirlәrin xәrclәnmәsi problemi.
Reklamın reqlamentlәşmә, proteksionizm, monopolizasiya.
Ödәnilmә şәrtlәri, yerlәşmә şәrtlәri, beynәlxalq nәşrlәrin mәhdudiyyәtlәri.
Xәrclәrin sәviyyәsi, mәqsәdli auditoriyanın seçilmәsi.
Әhatәolunma haqqında mәlumatların düzgünlüyünün yoxlanması mümkünlüyü problemi

212 Beynәlxalq reklamın aktual problemi nәdir?

•

Әmtәәnin beynәlxalq imicinin yaradılması.
Reklamın standartlaşması vә uyğunlaşması arasındakı seçimidir.
Müxtәlif ölkә bazarlarına sinxron çıxışı tezlәşdirmәk.
Reklamın istehsalına xәrclәrin azaldılması.
İstehlakçının bir ölkәdәn digәrinә hәrәkәti vә KİVdә mәlumatın qarışdırılmasından kәnar qaçmaq.

213 Standartlaşmış reklam nә vaxt effektlidir?

•

Әmtәәnin üstünlüyü istәnilәn ölkәdә eyni ilә qarşılanmadığı halda.
Universal tәlәbat malları üçün effektlidir.
Milli xüsusiyyәtlәrә çox bağlı әmtәәlәr üçün.
İşsizlik xüsusiyyәtli әmtәәlәr üçün.
İstifadәsi adәt halını almamış әmtәәlәri reklam etmәk üçün.

214 Beynәlxalq reklam hansı formada hәyata keçirilir?

•

İkiqat uyğunlaşdırılmış, hüquqi uyğunlaşmış
Reklamı tamamilә standartlaşdırılır, hissәhissә standartlaşdırılır, milli şәraitә uyğunlaşmış formada.
Tam standartlaşmış, yerli uyğunlaşmış, ikiqat uyğunlaşmış.
Tamamilә uyğunlaşmış, hüquqi uyğunlaşmış
Qismәn uyğunlaşmış, ikiqat uyğunlaşmış.
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215 Beynәlxalq reklamın hüquqi uyğunlaşması nәdir?

•

Beynәlxalq bazarda reklama görә cavabdehliyi yerli şirkәtin öz üzәrinә götürmәsidir.
Hәm milli, hәm dә xarici reklamverәnlәrә aid olan reklam tәcrübәsinә münasibәtdә qanunverici tәlәblәrә әmәl
olunmasıdır.
Cәmiyyәtin iqtisadi inkişafının xüsusiyyәtlәri vә sәviyyәsidir.
TV çarxlarının davamiyyәtinә, nümayiş vaxtına hüquqi yanaşmadır.
Standartlaşmış reklamın mәnfi qәbul edilmәsinә görә tәtbiq olunan hüquqi uyğunlaşmadır.

216 “CocaCola” şirkәti üçün marketinq vasitәçisi saymaq olmaz

•

Bütün cavablar doğrudur
Azersun şirkәti
Neptun supermarketi
Topdan satış şirkәti
McDonalds restoranı

217 Xidmәt

•

şirkәtin daha konkret olaraq müәyyәn etdiyi hәdәfdir
istehlak vә ehtiyacı ödәyә bilәn vә bazarın diqqәtinә yönәlәn bir şeydir
bütün cavablar sәhvdir
Bütün cavablar doğrudur
satış üçün tәklif olunan fәaliyyәt, fayda vә ya alıcının razı salınması, hәmçinin heç bir әşyaya fiziki sahibliklә
nәticәlәnmәyәn mәhsullar

218 Mәn 10 ayda bir telefonumu dәyişirәm, hәr dәfә tәxminәn 150 manat dәyәrindә bir telefon
alıram, ilk telefonumu 20 yaşımda aldığımı vә 65 yaşımacan telefon işlәdәcәyimi nәzәrә alaraq,
Mobitel üçün ömür boyu müştәri dәyәrini hesablayın.

•

3400 manat
8100 manat
8500 manat
12000 manat
6750 manat

219 Doğru cavabı tapın

•

Bütün cavablar doğrudur
Marketinq ehtiyac vә tәlәbatlarını ödәmәsi üçün sosial vә idarәetmә prosesidir
Marketinq sadәcә malların bazarda satışıdır
Marketinq tәqdimatdır
Marketinq reklamdır

220 Marketinq qәrarlarının qәbul edilmәsindә aşağıdakı şәxslәrdәn hansılar daha çox mәsuliyyәt
daşıyır?

•

Bütün cavablar doğrudur
Marketinq direktor
Alıcı
Satıcı
Planlaşdırma şöbәsi müdiri

221 4P modeli kimin adı ilә bağlıdır?

•

Bütün cavablar doğrudur
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•

Jerom Makkarti
Cek Makkartni
Filip Kotler
Con Armstronq

222 Aşağıdakılardan hansı doğrudur?

•

müsbәt sәmәrәgәlir xәrcә bәrabәrdir
mәnfi sәmәrәgәlir xәrcdәn azdır
sıfır sәmәrәgәlir xәrcdәn azdır
mәnfi sәmәrәgәlir xәrcә bәrabәrdir
sıfır sәmәrәgәlir xәrcdәn yüksәkdir

223 Firmanın kommersiyavasitәçilik fәaliyyәtinin effektivliyi nece müәyyәn olunur?

•

tәdavülün ümumu xәrclәrinin satışın hәcmi vә xidmәtlәri ümumi hәcminin cәminә nisbәti
satışışn hәcmi ilә göstәrilmiş xidmәtlәrin ümumi hәcminin cәminin tәdavülün ümumi xәrclәrinә nisbәti
satışın hәcminin tәdavülün ümumi xәrclәrinә nisbәti
göstәrilmiş xidmәtlәrlә satış hәcminin tәdavülün ümumi xәrclәrinә nisbәti
göstәrilmiş xidmәtlәrin ümumi hәcminin tәdavülün ümumi xәrclәrinә nisbәti

224 Firmanın sәmәrәliliyi necә müәyyәn olunur?

•

mәnfәәtlә xәrcin cәminin yarısı
müәssisәnin mәnfәәtinin tәdavül xәrclәrinә nisbәti
mәnfәәtlә xәrcin fәrqi
mәnfәәtin әmtәә mal dövriyәsinin ümumi hәcminә nisbәti
mәnfәәtlә xәrcin hasilinin yarısı

225 Hansı variantda ticarәtvaitәçilik firmalarının reytinqi göstәricisi qrupu düzgün verilib?

•

bazarda davranış:firmanın imici,işgüzar fәallıq
bazarda davranış:firmanın imici vә müştәrilәrә xidmәtin keyfiyyәti
fәaliyyәtin xәrclәri,fәaliyyәtin gәlirlәri,bazarda davranış
maliyyә vәziyyәti:işgüzar fәallıq,firmanın imici
maliyyә vәziyyәti:sәmәrә,ictimaiyyәtlә әlaqә

226 Müstәqillik әmsalının minimum qiymәti hansı sәviyyәdә qәbul edilir?

•

x Km <0.1
0.6 x Km ≥0.6
0.6 x Km≤0.6
2.0xKm≥
0.8 x Km > 0.8

227 Ticarәtvasitәçilik fәaliyyәtinin effektivliyini xarakterizә etmir:

•

alının mәnfәәt norması vә kütlәsilә tam reallaşdırılma
elmitexniki tәrәqqi
sürәtlә dәyişәn bazar konyukturuna uyğunlaşma
mal ehtiyyatlarının dövriyәsinin sürәti
xarici bazarda alının vә satılanların sayı

228 Vasitәçilik fәaliyyәti üçün başlıca rolu hansı sәmәrәlilik göstәricisi tutur?

•

şәxsi әmlakın sәmәrәliliyi vә mәnfәәtin әmәkhaqqı fonduna münasibәdtinә görә sәmәrәlilik
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•

mәhsulun satılmasının gәlirliyinin sәmәrәliliyi
şәxsi әmlakın sәmәrәliliyi
mәhsulun satılmasının gәlirliyi vә şәxsi әmlakın sәmәrәliliyi
mәnfәәtin әmәkhaqqı fonduna münasibәtinә görә sәmәrәlilik

229 Qablaşma nәdir?

•

reklam funksiyasını hәyata keçirir
malları әtraf mühitin zәrәrli tәsirindәn qoruyur
qablaşma malın üzәrinә cәkilәn polietilen örtükdür
anbar vә nәqliyyat әmәliyyatlarını asanlaşdırır
özünәxidmәtә zәruri şәrait yaradır

230 Materialına görә taraların tәsnifatı

•

metal, şüşә, taxta, selofan
taxta, karton, parça, polimer, kombinәlәşmiş tara, şüşә, metal
kağız, parça, dәri, saman
dәri, polimer, karton, kağız
taxta, karton, kağız, parça, dәri, polimer

231 Xarici tara nәdir?

•

bәrk formada olan nәqliyyat tarasıdır
xarici tara nәqliyyat tarası olaraq, daxili tarası olan vә yaxud olmayan malların daşınması vә saxlanması üçün
istifadә edilәn taradır
xarici tara içәrisinә qoyulmuş içliklә 1509000lә tәsdiqlәnmiş formadı
daxili tara (butılka, banka, flakon, qutu, paket) malın bilavasitә alıcıya çatdırıldığı istehlak tarasıdır
müәyyәn bir müәssisәnin sәrәncamında olan inventarlarda

232 Daxili tara nәdir?

•

nәqliyyatda daşımalar zamanı istifadә edilәn xüsusi taralardır
daxili tara (butılka, banka, flakon, qutu, paket) malın bilavasitә alıcıya çatdırıldığı istehlak tarasıdır
anbarlarda malların uzunmüddәt saxlanması üçün istifadә olunan taradır
daxili tara nәqliyyat tarası olaraq, daxili tarası olan vә yaxud olmayan malların daşınması vә saxlanması üçün
istifadә edilәn taradır
daxili tara içәrisinә qoyulmuş içliklә 1509000lә tәsdiqlәnmiş formadı

233 Marka nişanı nәdir?

•

maddi resursların dövlәtin mülkiyyәtindә olduğu şәraitdә mәrkәzlәşdirilmiş planlaşmanı tәmin edәn idarә
heyәti
markanın tanınan, lakin tәlәffüz oluna bilinmәyәn hissәsidir (rәmz, rәsm, fәrqlәndirici rәng vә ya
özünәmәxsus şrift tәyinatı)
müәssisәnin vә ya firmanın kommersiya sirlәrini bilәn vә istehsala tәtbiq edәn şәxs
istehlakına әmәk sәrf olunan hәr şey
hәrhansı bir satıcının vә ya satıcılar qrupunun әmtәәlәrini yaxud xidmәtlәrini eynilәşdirmәk, bunlara
rәqiblәrin әmtәәlәri vә xidmәtlәrindәn fәrqlәndirmәk tәyinatı olan ad termin, nişan, rәmz, rәsm vә ya onların
birlәşmәsidir

234 Aşağıdakı şirkәtlәrdәn hansılar fәrdi marka adlarına әmәl edir?

•

“Ceneral Elektrik”, SEB Qroup”
“Ceneral Elektrik”, “Sears”
“Nestle”, “Prokter & Qemble”
“Prokter End Qemble”, “Unilever”
36/99

30.12.2015

“Cocacola”, “Elen Kerts”

235 Tez xarab olan mәhsullar mәnşәyinә görә necә qruplaşdırılır?

•

әrzaq malları,siqaretlәr, duz vә s.
bitgi mәnşәli, heyvanat mәnşәli, emal edilmiş mәhsul yüklәri, canlı bitki yüklәri
bitgi mәnşәli, heyvanat mәnşәli, tәdarük edilmiş k/t mәhsulları
heyvanat mәnşәli tez xarab olan mәhsullar
emal edilmiş mәhsul yüklәri

236 Tәyinatına görә taraların tәsnifatı?

•

şüşә tara, daxili vә xarici tara
xarici vә daxili tara
nәqliyyat tarası, şüşә tara
xarici tara, flakonlar
daxili tara, nәqliyyat tarası

237 İnventar tara nәdir?

•

açıq, qapalı, qatlanan formada tәtbiq edilәn taradı
tara müәyyәn bir müәssisәnin sәrәncamındadırsa, ona inventar tara deyilir
tara sәrbәstdirsә o inventar taradır
inventar tara xarici qablaşmada istifadә edilәn taradır
bәrk, yarımbәrk formada olan taradır

238 Xarici tәsirlәrin müqavimәtinә görә taralar necә tәsniflәşdirilir?

•

sökülmәyәn, yarımbәrk
bәrk, yarımbәrk, yumşaq
dağılan, yığılan
bәrk, yarımbәrk, yumşaq
üstüstә yığıla bilәn, bәrk

239 Konstruksiyasına görә taraların tәsnifatı

•

sökülmәyәn, qatlanmayan, açıq
sökülmәyәn, sökülәn, qatlanan
dağılan, yığılan, açıq, qapalı
üstüstә qalaqlanmış, bәzәn sökülә bilәn
qatqat yığıla bilәn

240 Tara nәdir?

•

malın xaricinә 3 qatda örtüyün çәkilmәsi
әmtәәnin netto vә brutto çәkisi arasındakı fәrqdir
mәhsulun dәyәrinә tәsir edәn vasitә
malın ölçülәrinә, konsistensiyasına uyğun qablaşma
malınkeyfiyyәtinin qorunub saxlanmasına xidmәt edәn qablaşma

241 Aşağıdakılardan hansı strateji planlaşdırmaya aid deyil?

•

strateji planlaşdırmanın әsas mәqsәdinin әsaslandırılması üç әsas amilә istinad etmәklә işlәnib hazırlanır
strateji planlaşdırma prosesi altı mәrhәlәdә hәyata keçirilir
strateji planlaşdırma prosesi keçmiş praktiki tәcrübәnin öyrәnilmәsini,nәzәri әsaslandırmanı vә gәlәcәyә
strateji qәrarların qәbulu üçün hesablaşmaların sistemini daxil edir
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bütün firmanın inkişaf konsepsiyasının işlәnib hazırlanmasnın daimi prosesidir
başlıca mәqsәdi minimum ümumu xәrclәrdә maksimum gәlirin әldә edilmәsidir

242 Firmanın strateji planının başlıca mәqsәdinin әsaslandırılması neçә amilә istinadәn hazırlanır?

•

4
3
2
5
6

243 Strateji planlaşdırma neçә mәrhәlәdә hәyata keçirilir?

•

3
6
4
5
2

244 Strateji planlaşdırmanın üçüncü mәrhәlәsi aşağıdakılardan hansıdır?

•

strateji planın hәyata keçirilmәsi vә onun yerinә yetirilmәsinә nәzarәt
informasiya bazasının yaradılması
firmadaxili imkanların mövcudluğunu qiymәtlәndirmәk
firmanın әldә etdiyi kommersiya müvәffәqiyyәtinә xarici amillәrin tәsiri dәrәcәsini qiymәtlәndirmәk
firmanın inkişafının strateji mәqsәdinin son seçimi

245 Boston mәslәhәt qrupunun matrisası nәyә әsaslanır?

•

tәlәbatın hәcminin artımı vә mәsrәflәr
bazar payı vә tәlәbatının hәcminin artımı
tәlәbatın hәcmi vә tәklifin hәcminin artımı
bazar payı vә mәsrәflәr
bazar payı vә rәqiblәrin fәaliyyәti

246 BMQ matrisindә neçә qrup ayrılır?

•

3
4
6
2
8

247 Aşağıdakılardan hansı “Beş Pi”yә aid deyil?

•

hökumәt siyasәti
rәqiblәr
mәhsul
olduğu yer
qiymәt

248 Hansı strateji planlaşdırmanın ikinci mәrhәlәsinә aiddir?

•

firmanın inkişafının strateji mәqsәdinin son seçimi
firmadaxili imkanların mövcudluğunu qiymәtlәndirmәk
firmanın әldә etdiyi kommersiya müvәffәqiyyәtinә xarici amillәrin tәsiri dәrәcәsini qiymәtlәndirmәk
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informasiya bazasının yaradılması
strateji planın hәyata keçirilmәsi vә onun yerinә yetirilmәsinә nәzarәt

249 Aşağıdakılardan hansı BMQna aid deyil?

•

”Ulduz”
”Buqәlәmun”
”Çәtin uşaqlar”
”İt”
”Sağılan inәk”

250 Vasitәçi firmanın fәaliyyәtinin strateji zonasının hәyat qabiliyyәtinin tipik yolu necәdir?

•

”İt”→”Sağılan inәk”→”Ulduz”
”Çәtin uşaq”→”Ulduz”→”Sağılan inәk”
”İt”→”Ulduz”→”Çәtin uşaq”→”Sağılan inәk”
”Çәtin uşaq”→”Sağılan inәk”→”Ulduz”
”Ulduz”→”Çәtin uşaq”→”İt”

251 Aşağıdakılardan hansı “Çәtin uşaq”a aid deyil?

•

adәtәn bazarda qalması üçün “Sağılan inәk” tәrәfindәn yardım lazımdır
yüksәk gәlirlidir
bazarda az paylıdır
”Yaya da” vәziyyәti yaranır
sürәtlә artan tәlәbat mövcuddur

252 Operativ planlaşdırmanın әsas elementlәrindәn deyil?

•

problemin hәllinin dәqiq alqoritmini vermәk
resursların bölüşdürülmәsinin uçotu
әsas mәsәlәnin qoyulması
biznes әmәliyyatının mәqsәd vә vәzifәlәrini hәcmlәrini qarşılıqlı әlaqәlәndirmәk
bazarda davranışın,hәm dә satış vә gәlirin taktikasını nәzәrdә tutmaq

253 Hansı variantda biznes planın әsas bölmәlәrinin ardıcıllığı düzgün verilib?

•

ümumi xülasә→ümumi bölmә→ marketinq üzrә plan →tәşkilatın planının hazırlanması →riskin
qiymәtlәndirilmәsi→maliyyә planının hazırlanması.
ümumi xülasә→ümumi bölmә→ marketinq üzrә plan →daxili vә xarici mühitin konkret amillәrinin tәsirinin
analizi →tәşkilatın planının hazırlanması →riskin qiymәtlәndirilmәsi→maliyyә planının hazırlanması.
ümumi xülasә→ümumi bölmә→tәşkilatın planının hazırlanması→maliyyә planının hazırlanması.
ümumi bölmә→ marketinq üzrә plan →daxili vә xarici mühitin konkret amillәrinin tәsirinin analizi
→tәşkilatın planının hazırlanması .
ümumi xülasә→ümumi bölmә→ marketinq üzrә plan →daxili vә xarici mühitin konkret amillәrinin tәsirinin
analizi →tәşkilatın planının hazırlanması →maliyyә planının hazırlanması.

254 ”Dörd Si”nin amillәrinin düzgün verildiyi variant hansıdır?

•

şirkәt,hәvәslәndirmә,mәhsul,müştәrilәr
müştәrilәr,istehlakçıların dairәsi,şirkәt,rәqiblәr
müştәrilәr,şirkәt,qiymәt,rәqiblәr
istehlakçıların dairәsi,mәhsul,rәqiblәr,olduğu yer
rәqiblәr,şirkәt,müştәrilәr,hökumәt siyasәti

255 Vasitәçi ticarәt firmasının fәaliyyәtindә әsas olan risklәrdәn deyil:
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•

bazarda tәlәbatın qeyri sabitliyi
siyasi qeyrisabitlik
inflyasiyanın artımı
alıcıların ödәmә qabiliyyәtinin olmaması
tәdarükçülәr tәrәfindәn mәhsulun qeyritәkmil tәdarükü

256 Bianes planının son bölmәsindә açılan maliyyә sәnәdlәrinә aid deyil:

•

pul xәrclәrinin vә gәlirlәrin balansı
satış hәcminin proqnozu
gәlirlәrin vә xәrclәrin cәdvәli
satışın hәvәslәndirilmәsinin effektivlik balansı
firmanın aktiv vı passivlәrinin azad balansı vә itkisizliyin vә mәnfәәtliliyin qrafiki

257 Biznes әmәliyyatının aparılması mәrhәlәlәri hansı variantda düzgündür?

•

ideya,planlaşdırılma,resurs tәminatı, nәzәrdә tutulan effektә çatmaq
ideya,fikrin formalaşması,planlaşdırma,müqavilәlәrin bağlanması,resurs tәminatı, mәhsulun alınması vә
realizasiya,nәzәrdә tutulan effektә çatmaq
ideya,fikrin formalaşması,resurs tәminatı,planlaşdırma,mәhsulun alınması vә realizasiya,nәzәrdә tutulan
effektә çatmaq
fikrin formalaşması,ideya,planlaşdırma,müqavilәnin bağlanması,mәhsulun alınması, nәzәrdә tutulan effektә
çatmaq
fikrin formalaşması,müqavilәnin bağlanması,resurs tәminatı,mәhsulun alınması vә realizasiya,nәzәrdә tutulan
effektә çatmaq

258 Dövriyyә vәsaitlәri maddi mәzmununa görә bölünürlәr:

•

aktiv vә passiv
materiallar vә qeyrimateriallar
normalaşdırılan vә normalaşdırılmayan
material vә normalaşdırılmayan
qeyrimaterial vә normalaşdırılan

259 Aşağıdakılardan hansı tәdavül xәrclәrinin strukturuna daxil deyil:

•

qısa müddәtli tәdavülә görә faizlәr
vergilәr
nәqliyyat xәrclәri
binalar,tikililәr,anbarların saxlanması ilә bağlı xәrclәr
idarә vә anbar işçilәrinin әmәk haqqı

260 Biznes әmәliyyatlarının әsas iştirakçıları hansı variantda daha doğru göstәrilib?

•

әmәk resursları,vasitәçi vә alıcı
satıcı,vasitәçi vә alıcı
satıcı,vasitәçi
әmәk resursları,әsas vәsaitlәr,satıcı vә alıcı
alıcı vә satıcı

261 Bazar mexnizminin әsas ünsürlәrindәn biri

•

İnformasiyadır
Tәklifdir
Xidmәtdir
Kapitaldır
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Müәssisәlәrdir

262 Bazar tutumu nәdir?

•

Malların keyfiyyәtinin, struktur tәrkibinin yaxşılaşması, qiymәt amillәri, qeyri qiymәt amillәr
Mövçud qiymәtlәr sәviyyәsi şәraitindә әhalinin tәdiyyә qabiliyyәtli tәlәbinin miqdarı ilә müәyyәn edilәn mal
satışının ümumi hәçmi başa düşülür
Mövçud qiymәtlәr sәviyyәsindә әhalinin hüquqi tәlәbinin miqdarı ilә müәyyәn edilәn mal satışıdır
Mövçud qiymәtlәr sәviyyәsindә әhalinin tәxirәsalınmış tәlәbatlarının ödәnilmәsi üçün mal satışının hәçmi
başa düşülür
Әhalinin il әrzindә tәlәbatının tam ödәnilmәsi üçün istehsal edilәn bütün mallar başa düşülür

263 Tәlәbin ümumi hәçmi nәdir

•

Mal dövriyyәsinin alıçılıq qabiliyyәtinә hasili
Bütün alıçıların әmtәәlәrә yaxud xidmәtlәrә tәlәb әyrisi
Tәlәbin pula ifadәsi
Mәçmu tәklifin tәlәbә nisbәti
Mәçmu tәlәbatın pula ifadәsi

264 Dünya bazarı qiymәti nәdir?

•

Dünya tiçarәtinә yönәldilәn әmtәәlәrin satış qiymәtidir
Dünya tiçarәtinә yönәldilәn malın beynәlxalq dәyәrinin pul ilә ifadәsidir
İstehsal mövsümi xarakter daşıyan malların dünya tiçarәtidir
Dünya tiçarәtinә yönәldilәn әmtәәnin ixraç qiymәtidir
Dünya tiçarәtinә yönәldilәn әmtәәnin idxal qiymәtidir

265 Tәklifin sәviyyәsi hansı iqtisadi qanunun tәsiri altında formalaşır

•

Tәlәbin inkişaf qanunauyğunluqlarının
Tәklif qanununun
Tәlәbatın artma qanununun
İstehlakın inkişaf qanunauyğunluqlarının
Dәyәr qanununun

266 Tәklifin qiymәt elastikliyi әmsalı neçә müәyyәnlәşdirilir

•

Tәklif kәmiyyәtinin dәyişmә faizinin tәlәb kәmiyyәtinin dәyişmә faizi ilә çәmi kimi
Tәklif kәmiyyәtinin dәyişmә faizinin qiymәtin dәyişilmә faizinә olan nisәti ilә
Tәlәb kәmiyyәtinin tәklif kәmiyyәtinә nisbәti ilә
Tәkli kәmiyyәtinin qiymәt kәmiyyәtinin dәyişmә faizi ilә hasili kimi
Qiymәt kәmiyyәtinin tәklif kәmiyyәtinә nisbәti kimi

267 Tәdiyә tәlәbi nәdir

•

Әmtәә istehsalının qanunu olub iqtisadiyyat sahәsindә tәlәb vә tәklif arasında әlaqәni ifadә edir
Әmtәә göndәrәnin әmtәә göndәrilmәsi müqabilindә tәdiyyәçinin onun hesabına keçirilmәsi barәdә tәlәbi
Satıçının müәyyәn müddәt әrzindә müxtәlif qiymәtlәrin miqdarını göstәrәn әyri
Qiymәt istisna olmaqla әmtәәlәr tәklifi miqdarının parametrlәrini müәyyәn edәn amillәr
Müәyyәn dövr әrzindә әmtәә yaxud xidmәtә tәklifin hәçmi ilә qiymәt arasında birbaşa asılılıq

268 Elastik tәlәb nәdir

•

Hec biri doğru deyil
Qiymәtdәn asılı olaraq dәyişәn tәlәb
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•
Qiymәtdәn asılı olaraq dәyişmәyәn tәlәb
Qiymәtdәn asılı olaraq öz dәyәrini dәyişmәyәn tәlәb
Qiymәtdәn asılı olaraq az dәyişәn tәlәb

269 Tәklifin hәçm vә strukturuna tәsir edәn amillәrә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Malların keyfiyyәtinin, struktur tәrkibinin yaxşılaşması, qiymәt amillәri, qeyri qiymәt amillәr
İstehsalın hәçmi vә strukturu, ixtisaslaşması, tәmәrküzlәşmәsi
Müәyyәn dövr әrzindә әmtәә yaxud xidmәtә tәklifin hәçmi ilә qiymәt arasında birbaşa asılılıq
Bütün maddi vә mәnәvi ehtiyatlar, xüsusi ehtiyatlar, kömәkçi materiallar, gündәlik mal ehtiyatları
Çәmiyyәtin inkişaf sәviyyәsi, ETTnin inkişafı vә onun nailiyyәtlәrinin tәtbiqi

270 Tәlәbin ödәnilmә dәrәçәsinә görә hansı tәsnifatı doğrudur

•

Hәqiqi vә epizotik tәlәb
Hәqiqi vә ödәnilmәmiş tәlәb
Realizә olunmuş vә tәxirә salınmış
Hәqiqi vә tәdiyyә qabiliyyәtli tәlәb
Maddi vә mәnәvi tәlәb

271 Tәlәbin inkişhaf qanunauyğunluqları hansıdır

•

Bu qanunauyğunluq respublikanın pәrakәndә satış mal dövriyyәsindә özünü göstәrir
Tәlәbin hәçmi durmadan artır vә onun strukturunda kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişikliklәri baş verir
Tәlәbin hәçmi durmadan genişlәnir vә onun infrastrukturunda kәmiyyәt dәyişikliklәri baş verir
Tәklifin hәçmi artır vә strukturda kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişikliklәri baş verir
Bu qanunauyğunluq sosialiqtisadi vәziyyәti vә sabit siyasi vәziyyәti әks etdirir

272 Tәlәb vә tәklif qanunu nәdir

•

Mübadilә, tәdavül vә bölgü sferasında әlaqә yaradır
әmtәә istehsalının iqtisadi qanunu olub, tәdavül sahәsindә tәlәb vә tәklif arasında olan qarşılıqlı tәsiri vә
әlaqәsini ifadә edir
Bütün alıçılara әmtәәlәrә vә ya xidmәtlәrә tәlәb әyrisi
Bazar iqtisadiyyatında әsas iqtisadi infrastrukturu
Bazarda alıçının alıçılıq qabiliyyәti

273 Tәklif әyrisi nәdir

•

әmtәә istehsalının iqtisadi qanunu olub, tәdavül sahәsindә tәlәb vә tәklif arasında olan qarşılıqlı tәsiri vә
әlaqәsini ifadә edir
satıçının müәyyәn müddәt әrzindә müxtәlif qiymәtlәrinin miqdarını göstәrәn әyri
әmtәә göndәrәnin әmtәә göndәrilmәsi müqabilindә tәdiyyәçinin onun hesabına keçirilmәsi barәdә tәlәb
qiymәt istisna olmaqla әmtәәlәr tәklifi miqdarının parametrlәrini müәyyәn edәn amillәr
müәyyәn dövr әrzindә әmtәә, yaxud xidmәtә tәklifin hәçmi ilә qiymәt arasında birbaşa asılılıq

274 Tәklifin qeyriqiymәt amili nәdir

•

aşağı qiymәtlә daha çox mal satmaq
qiymәt istisna olmaqla әmtәәlәr tәklifi miqdarının parametrlәrini müәyyәn edәn amillәr
müәyyәn dövr әrzindә әmtәә, yaxud xidmәtә tәklifin hәçmi ilә qiymәt arasında birbaşa asılılıq
әmtәә göndәrәnin әmtәә göndәrilmәsi müqabilindә tәdiyyәçinin onun hesabına keçirilmәsi barәdә tәlәb
müqavilәlәrin tәrtib olunması

275 Mәhsulun tam maya dәyәri nәdir
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•

Orta xәrçlәr vә mәnfәәtavab
Fabrikzavod maya dәyәri ilә qeyriistehsal xәrçlәri
İstehsal xәrçlәri
Maya dәyәri vә qeyri xәrçlәr
Onun dәyәri vә xәrçlәri

276 Fabrikzavod maya dәyәri nәdir

•

Mәhsulun bilavasitә istehsalına sәrf olunan, ümumzavod xәrçlәri
Mәhsulun bilavasitә istehsalına sәrf olunan istehsal mәsrәflәri
Xammal vә әsas materiallar
Mәhsulun bilavasitә istehsalına sәrf olunan içtimai sığorta üçün ayırmalar
Mәhsulun bilavasitә istehsalına sәrf olunan enerci, yanaçaq daşıyıçıları

277 Aşağıdakılardan hansı marketinq kommunikasiyasına daxil deyil?

•

pablik rileyşnz
markalanma
tәbliğat
reklam
stimullaşma

278 Firma üslubu sisteminә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

firma rәngi
markalı әmtәә
firma şüarı
әmtәә nişanı
firma loqotipi

279 "Reklam haqqında qanun" nә vaxt qәbul edilib?

•

2003
1997
1996
2000
2001

280 Mәlumatverici reklam nәdir?

•

әvvәllәr reklamlaşdırılmış әmtәәyә olan tәlәbatın sәviyyәsinin saxlanması mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn
reklamdır
istehlakçılarda yeni әmtәәyә qarşı ilkin tәlәbatı yaratmaq vәzifәsini yerinә yetirmәk üçün istifadә olunan
reklamdır
firma qarşısında seçmә tәlәbatı yaratmaq vәzifәsi baş qaldırdıqda istifadә olunan reklamdır
istehlakçının yaddaşında әmtәә barәdә mәlumatların yenidәn canlandırılması vә onu әmtәәni yada salmağa
mәcbur etmәkdә olan reklamdır
reklam edilәn әmtәәni rәqib firmaların istehsal etdiyi çoxlu sayda әmtәәlәrdәn fәrqlәndirәn vә onun müsbәt
tәrәfini göstәrәn reklamdır

281 Reklamın istehlakçılarla istehsalçılar arasında rolu nәdәn ibarәtdir

•

Ünsiyyәtin yaranması
Danışıqların tәşkil edicisi
Tanışlığın yaranması
Müqavilәlәrin bağlanması
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Münasibәtlәrin möhkәmlәnmәsi

282 Biznes fәaliyyәtinә reklamın tәsiri nәdәn ibarәtdir

•

Malın keyfiyyәtinә tәsir göstәrir
Tәlәbatın artırılmasına
Ehtiyacın ödәnilmәsinә
Yüksәk gәlir әldә etmәyә imkan verir
İstehsalın artırılmasına sәbәb olur

283 Reklam vasitәsinә sifariş verәnin funksiyası hansıdır

•

Satış xidmәtinin keyfiyyәtidir
Reklam vasitәsinә sifariş verәnin funksiyası hansıdır
İstehsal olunan malın keyfiyyәtinin tәyinidir
İstehlakçının tәlәbatının ödәnilmәsidir
Mağazanın tәşkil olunmasıdır

284 Reklam informasiya agentliklәrinin quruluşunda әhәmiyyәtli sahә hansıdır

•

İstehsalın artırılması
Yaradıçı şöbә
Satış bazarı
Malın tәbliğatı
Malın keyfiyyәtliliyi

285 Reklam proqramının әsasının tәşkili nәdәn ibarәtdir

•

İstehsalın tәkmillәşdirilmәsidır
Reklam fәaliyyәtinin tәşkilidir
Biznes proqramının hazırlanmasıdır
Bazar münasibәtlәrinin tәşkilidir
Marketinq fәaliyyәtinin tәşkilidir

286 Reklam sifarişçilәri ilә reklam agentliklәri arasında bağlanan müqavilәnin mahiyyәti nәdәn
ibarәtdir

•

Reklam işinin planlaşdırılması
Reklam әmәliyyatında iştirak edәn tәrәflәr arasında qarşılıqlı әlaqә
Reklamın istiqamәtlәndirilmәsinin tәşkili
Reklamın ideyalılığının formalaşması
Reklamın doğrululuğu

287 Çap reklamının nәşrinin novü hansıdır

•

Kalendar bloknot nәşri
Reklam kataloq nәşri
Dәrgi (jurnal) nәşri
Qәzet nәşri
Kitabça nәşri

288 Vitrinasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir

•

Malların keyfiyyәtinә olan münasibәt
Geyim mәdәniyyәti vә mәişәt estetikasını tәdbiq etmәk
Küçәdәn keçәn alıcıların münasibәti
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İstehsal olunan malın tәbliğatı, yayımlanması
İstehlakçıların tәlәbat, ehtiyaclarının marağı

289 Reklamın müәssisә üçün xidmәti nәdәn ibarәtdir

•

Mәhsul istehsalının mәhdudlaşdırılması
Müәssisәnin imicini artırmaq, onu mәşhurlaşdırmaq, bazara sahib çıxmaqdır
Strateji planlaşmanın hәyata keçirilmәsi
İstehsalçılarla istehlakçıların arasında әlaqәnin yaranması
İstehlakçılarla istehsalçılar arasında qarşılıqlı әlaqә

290 Reklamın istiqamәti nәdәn ibarәtdir

•

İstehsalçılarla istehlakçılar arasında qarşılıqlı әlaqә yaratmaqla bazara istiqamәlәndirmә
Bazarda әmtәәnin realizәsi
İstehsal bazarında әmtәә mübadilәsi
İstehlakçılarla istehsalçılar arasında qarşılıqlı әlaqә
Bazar münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi

291 Beynәlxalq marketinqdә agentlәrin iki növü hansıdır?

•

Dolayı vә eksteritorial agentlәr.
Dolayı vә birbaşa agentlәr.
Muzdlu agentlәr, dolayı agentlәr.
Birbaşa agentlәr, yerli agentlәr.
Yerli vә xarici agentlәr.

292 Reklamverәnlәrin xarici bazarlarda üzlәşdiklәri әsas problemlәrә hansılar daxil deyil?

•

Reklam növünün seçimi.
Әldә olunmuş gәlirlәrin xәrclәnmәsi problemi.
KİVin әldә olunmasının mümkünlük dәrәcәsi.
Xәrclәrin sәviyyәsi, mәqsәdli auditoriyanın әhatә olunması çәtinlik dәrәcәsi.
Әhatәolunma haqqında mәlumatların düzgünlüyünün yoxlanması mümkünlüyü problemi.

293 Şirkәtlәr hansı reklam agentliklәri ilә әlaqәdә olmurlar?

•

Milli reklam agentliklәri.
Vasitәçilәrlә әlaqәli yerli reklam agentliklәri.
Mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә ilә multimilli reklam agentliyi.
Zәif mәrkәzlәşmiş idarәetmә sistemli beynәlxalq reklam agentliklәri birliyi.
Yerli bazar әrazisindә yerlәşәn agentliklәr.

294 Reklamverәnlәr beynәlxalq reklam agentliklәrini hansı meyarlara görә seçirlәr?

•

Xatırlatma, nәsihәtvermә, әmtәәnin hәyat dövrü mәrhәlәlәrinә yanaşmaya görә.
Bazarı әhatә etmәsinә, xidmәtin çeşidinә, beynәlxalq marketinqin masştabına görә, әlaqә sәviyyәsinә vә
agentliyin imicinә görә.
Әhatә genişliyi, tәsir gücü vә görünmә tezliyinә görә.
Cәlbetmә dәrәcәsi, әhatә genişliyi, görünmә tezliyi.
Tәsir gücü, imici, agentliklәrarası koordinasiya.

295 Sosial marketinq

•

hökumәtin sosial islahatlarının әsas istiqamәtidir
Bütün cavablar sәhvdir
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•

cәmiyyәtin rifahı ilә bağlı marketinq konsepsiyasıdır
marketinq strategiyasıdır
brendin pozisiyalaşdırılmasıdır

296 4P modeli

•

Bütün cavablar sәhvdir
mәhsul, yer, qiymәt vә tәqdimat
mәhsul, yer, qiymәt vә PR
mәhsul, yer, qablaşdırma vә qiymәt
mәhsul, qiymәt, reklam vә keyfiyyәt

297 4C modeli

•

Bütün cavablar sәhvdir
müştәri hәlli, müştәrinin xәrci, rahatlıq vә әlaqә
mәhsul, yer, qiymәt vә tәqdimat
müştәri hәlli, müştәrinin xәrci, qiymәt vә tәqdimat
mәhsul, müştәrinin xәrci, rahatlıq vә әlaqә

298 Marketinq tәdqiqatı

•

Bütün cavablar sәhvdir
mәlumatların toplanması, sistemlәşdirilmәsi, tәhlili vә hesabatının hazırlanmasıdır
mәlumatların toplanması, sistemlәşdirilmәsi
mәlumatların sistemlәşdirilmәsi vә hesabatların hazırlanması
mәlumatların toplanması, sistemlәşdirilmәsi vә tәhlilidir

299 İstehlakçı davranışına tәsir göstәrәn amillәr hansılardır?

•

Bütün cavablar sәhvdir
demoqrafik, iqtisadi, tәbii, texnoloji
mәdәni, sosial, fәrdi vә psixoloji
mәdәni, fәrdi vә psixoloji
iqtisadi, tәbii, istehlakçının ehtiyacı

300 Ehtiyac

•

Bütün cavablar doğrudur
insanın nәdәnsә mәhrum olunma hissiyatıdır
istehlakçının davranış modelidir
istehsalçının alıcılıq qabiliyәtidir
istehlakçının hüquqlarının müdafisәdir

301 Marketinq konsepsiyası dedikdә nә başa düşülür?

•

Bütün cavablar doğrudur
müştәrinin tәqdim edilәn mәhsula rәqib firmanın mәhsulu ilә müqayisәdә mәmnunluq sәviyyәsinin
artırılmasıdır
istehlakçılar daha çox münasib vә istifadәsi yüksәk sәviyyәdә olan mәhsullara meyilli olurlar
istehlakçı yaxşı keyfiyyәtә, görünüşә vә novator xüsusiyyәtlәrinә malik mәhsullara üstünlük verir
müәssisә vә tәşkilatların irimiqyaslı satış vә hәvәslәndirmә tәdbirlәrini hәyata keçirmәsini ön plana çәkir

302 Bazarın seqmentasiyası

•

Bütün cavablar doğrudur
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•

bazarın fәrqli alıcılar qrupuna bölünmәsidir
demoqrafik bölgü
psixoloji amillәrin tәsiri altında bazarın seçilmәsi
bazarın pozisiyalaşdırılmasıdır

303 Ömür boyu müştәri dәyәri nәdir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Müştәrinin ömür boyu şirkәtdәn әldә etdiyi dәyәr
Müştәrinin ömür boyu şirkәtdәn aldığı mәhsul vә xidmәtlәrin ümumi dәyәri
Müştәrinin ömür boyu şirkәtә verdiyi gәlir
Müştәrinin ömür boyu şirkәtdәn aldığı mәhsulların hәcmi

304 Aşağıdakı cavablardan hansı marketinqin konsepsiyası hesab edilmir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Mühasibat vә vergi uçotu qaydaları
Sosial marketinq vә Marketinq
Mәhsul, İstehsal vә Sosial marketinq
İstehsal, Satış vә Mәhsul

305 Aşağıdakılardan hansılar mikromühitә aid edilir?

•

Bütün cavablar doğrudur
şirkәt, tәchizatçılar, müştәrilәr, rәqiblәr
şirkәt vә tәchizatçılar
şirkәt, tәchizatçılar, reklam mütәxәssislәri
şirkәt, tәchizatçılar, rәqiblәr vә satıcılar

306 Doğru cavabı tapın. Şirkәtin biznes portfeli

•

Bütün cavablar doğrudur
şirkәtin mövcud biznes vә mәhsullarının toplusunun planlaşdırılması
şirkәtin missiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi
reklam vә mәhsulların tәbliği
şirkәtin marketinq strategiyasnını müәyyәnlәşdirilmәsi

307 Bazarın seqmentasiyasına aid edilir

•

Bütün cavablar doğrudur
bazarın fәrqli alıcılar qrupuna bölünmәsidir
demoqrafik bölgü
psixoloji amillәrin tәsiri altında bazarın seçilmәsi
bazarın pozisiyalaşdırılmasıdır

308 Bunlardan hansı mikromühit elementi deyil?

•

Bütün cavablar doğrudur
Mәdәniyyәt
Şirkәt
Rәqiblәr
İctimaiyyәt

309 “Palsüd” süd istehsalçısı üçün “Neptun” market zinciri nәdir?

•

Bütün cavablar doğrudur
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•

Agent
Marketinq vasitәçi
Şaquli marketinq sistemi
Son istehlakçı

310 Coğrafi seqmentasiyaya aiddir:

•

Bütün cavablar doğrudur
millәt, region, ştat, ölkә, şәhәr
alıcılar mәhsulu almaq bәrәdә fikirә gәlmәyi, doğurdan da onu almağı düşünür
hәkimlәr, müәllimlәr, fermerlәr, iqtisadçılar
bütün cavablar sәhvdir

311 Aşağıdakı әmsallardan hansı firmanın vәziyyәti haqqında mühakimә yürütmәyә imkan verir?

•

şәxsi vәsaitlәrlә tәminat
bank kreditlәri
müstәqillik
maliyyә sabitliyi
cari satış

312 Aşağıdakılardan hansı xüsusiyyәtlәr qeyrimal aktivlәrinә aid deyil?

•

uzun müddәt istifadә edilә bilәrlәr
başqa firmalar tәrәfindәn alına vә satıla bilmәzlәr
firmalara gәlir gәtirirlәr
aşağı qiymәtә vә pulsuz әldә edilә bilәr
materialmaddi struktura malik deyillәr

313 Firmanın planlaşdırılmayan gәlirlәrinә aiddir:

•

mәhsul satışından әldә olunan vәsait
inventarizasiya aparılarkәn maddi vәsaitlәrin artıq çıxması
iddia pulları
müddәtinin qurtarmasına görә kreditor borcu
müxtәlif tәşkilatlardan alınan cәrimәlәr

314 Qeyrimaterial aktivlәrinә aid deyil:

•

lisenziyalar
taralar
patent
mal nişanları
ticarәt markaları

315 Maliyyә vәziyyәtinin müstәqillik әmsalı nece müәyyәn olunur?

•

kreditor borclarının ümuni mәblәğә nisbәti
şәxsi vәsaitlәrin(M) mәnbәlәrin ümumi mәblәğinә(Mn) nisbәti
borc vәsaitlәrinin(B) mәnbәlәrin ümumi mәblәğinә nisbәti
şәxsi vә borc vәsaitlәrinin cәmi
kreditor borclarla(K) şәxsi vәsaitin cәmi

316 Vasitәçi bazarın effektivliyini xarakterizә eden әsas göstәricilәr deyil:

•

topdansatış tәşkilatların materialtexniki bazası
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hesablaşmaların xarakteri
tәşkilatların ümumi sayı
mal ehtiyyatınn vәziyyәti
tәdavül xәrclәrinin sәviyyәsi

317 Vasitәçi fәaliyyәtinin bütöv göstәricilәri hansılardır?

•

dәyәr,sәrbәst,kәmiyyәt vә keyfiyyәt
dәyәr vә sәrbәst
kәmiyyәt vә keyfiyyәt
dәyәr,keyfiyyәt vә sәrbәst
sәrbәst vә kәmiyyәt

318 Vasitәçilәrin hәvәslәndirilmәsindә әn geniş yayılmış üsullarına aşağıdakıların hansı aid deyil?

•

dilerlәrin qurultaylarının tәşkil olunması
әmtәәnin surәtinin imicinin yaradılması, reklamın tәşkil olunması
müәyyәn sayda әmtәә alması şәrtilә vasitәçiyә danışılmış sayda әmtәә vahidinin pulsuz tәqdim olunması
әvvәlcәdәn danışılmış hәcmdә әmtәә partiyalarına qiymәtdә güzәştlәrin edilmәsi
dilerlәrin müsabiqәlәrinin tәşkil olunması

319 Rәqabәt reklamı nәdir?

•

әvvәllәr reklamlaşdırılmış әmtәәyә olan tәlәbatın sәviyyәsinin saxlanılması mәqsәdilә hәyata keçirilәn
reklamdır
reklam edilәn әmtәәni rәqib firmaların istehsal etdiyi çoxlu sayda әmtәәlәrdәn fәrqlәndirәn vә onun müsbәt
tәrәfini göstәrәn reklamdır
firma qarşısında seçmә tәlәbatı yaratmaq vәzifәsi baş qaldırdıqda istifadә olunan reklamdır
istehsalçılarda yeni әmtәәyә qarşı ilkin tәlәbatı yaratmaq vәzifәsini yerinә yetirmәk üçün istifadә olunan
reklamdır
istehlakçının yaddaşında әmtәә barәdә mәlumatların yenidәn canlandırılması vә onu әmtәәni yada salmağa
mәcbur etmәk olan reklamdır

320 Pablik Rileyşnz nәdir?

•

Pressrelizlәrin paylanması üçün ixtisaslaşmış nәşriyyatdır.
Xarici bazarın ictimaiyyәt ilә әlaqә üsuludur.
Firmanın müsbәt imicinin yaradılmasına vә qorunub saxlanmasına yönәlәn fәaliyyәtdir
Әmtәә vә xidmәtlәrin xarici bazara irәlilәdilmәsi prosesidir.
Xarici tәrәfdaşlığın möhkәmlәndirilmәsi vasitәsidir.

321 Kupon nәdir?

•

Hәr hansı bir malın alınmasına görә hәvәslәndirici kimi tәklif olunan әmtәәdir
Konkret malı alarkәn göstәrilәn mәblәğdә qәnaәt etmәyә imkan verәn sertifikatdır.
Xüsusi dәyәri olmayan, zahiri hәvәslәndirmә vasitәsidir.
Özünәxas mükafat növü olub, istehlakçılara verilir, sonradan әmtәәyә dayişdirilir.
Әmtәәnin adi qiymәti ilә müqayisәdә istehlakçıya müәyyәn qәnaәtin tәklif olunmasıdır

322 Güzәştli qiymәtlә qablaşma nәdir?

•

Xüsusi dәyәri olmayan, zahiri hәvәslәndirmә vasitәsidir.
Әmtәәnin adi qiymәti ilә müqayisәdә alıcıya müәyyәn qәnaәtin tәklif edilmәsidir.
Konkret malı alarkәn göstәrilәn mәblәğdә qәnaәt etmәyә imkan verәn sertifikatdır.
Hәr hansı bir malın alınmasına görә hәvәslәndirici kimi tәklif olunan әmtәәdir.
Özünәxas mükafat növü olub, istehlakçılara verilir, sonradan әmtәәyә dayişdirilir.
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323 Mükafat nәdir?

•

Özünәxas mükafat növü olub, istehlakçılara verilir, sonradan әmtәәyә dayişdirilir.
Әmtәәnin adi qiymәti ilә müqayisәdә alıcıya müәyyәn qәnaәtin tәklif edilmәsidir.
Hәr hansı bir malın alınmasına görә hәvәslәndirici kimi aşağı qiymәtә vә ya pulsuz tәklif olunmasıdır.
Konkret malı alarkәn göstәrilәn mәblәğdә qәnaәt etmәyә imkan verәn sertifikatdır.
Xüsusi dәyәri olmayan, zahiri hәvәslәndirmә vasitәsidir.

324 Şәxsi satış nәdir?

•

Elektron ticarәt vasitәsilә satışdır.
Ticarәt agentlәri vasitәsi ilә satışdır.
Birbaşa satışdır.
Poçtla, telefonla satışdır.
Ticarәt avtomatları ilә satışdır.

325 Missioner satış nәdir?

•

Kommivoyaıer tәrәfindәn birbaşa istehlakçı ilә әlaqәdә hәyata keçirilәn satışdır.
Ticarәt agentinin yerli mütәxәssislәr arasındakı sәrfәli vasitәçini tapması vә onunla daimi әlaqә saxlamasıdır.
Ticarәt agentlәri vasitәsilә satışdır
Kompüter sistemi vasitәsi ilә satışdır.
Elektron ticarәt vasitәsilә satışdır.

326 Texniki satış nәdir?

•

Ticarәt agentinin yerli mütәxәssislәr arasındakı sәrfәli vasitәçini tapması vә onunla daimi әlaqә saxlamasıdır
Kompüter sistemi vasitәsi ilә satışdır.
Elektron ticarәt vasitәsilә satışdır.
Kommivoyaıer tәrәfindәn birbaşa istehlakçı ilә әlaqәdә hәyata keçirilәn satışdır.
Ticarәt agentlәri vasitәsilә satışdır.

327 Sonuncu istehlakçıya satış nәdir?

•

Ticarәt agentinin yerli mütәxәssislәr arasındakı sәrfәli vasitәçini tapması vә onunla daimi әlaqә saxlamasıdır.
Kommivoyaıer tәrәfindәn birbaşa istehlakçı ilә әlaqәdә hәyata keçirilәn satışdır.
Elektron ticarәt vasitәsilә satışdır.
Kompüter sistemi vasitәsi ilә satışdır.
Ticarәt agentlәri vasitәsilә satışdır.

328 Şәxsi satış texnikasının әlamәtdar keyfiyyәtlәri hansılardır?

•

Şәxsi xarakter, cazibәdarlıq, hәqiqilik
Şәxsi xarakter, münasibәtlәrin yaranması, cavab reaksiyasına sövqetmә.
Cazibәdarlıq, mәlumatlılıq, bazarlığa dәvәt.
Hәqiqilik, geniş kütlә, nәzәri cәlbetmә.
Öyüdvermә, tәsirlilik, simasızlaşma.

329 Aşağıdakılardan hansı marketinqin konsepsiyası hesab edilmir?

•

İstehsal
Korporativ idarәetmә
Bütün cavablar sәhvdir
Mәhsul
Satış
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330 Şirkәtin makromühitinә tәsir göstәrәn amillәr hansılardır?

•

iqtisadi, tәbii, texnoloji, siyası vә mәdәni
demoqrafik, iqtisadi, tәbii, texnoloji, siyasi vә mәdәni
demoqrafik, iqtisadi, tәbii, istehlakçının ehtiyacı
iqtisadi, tәbii, texnoloji vә siyası
Bütün cavablar sәhvdir

331 İstehlakçı bazarının seqmentasiyasının prinsiplәri hansılardır?

•

davranış vә iqtisadi
coğrafi, demoqrafik
coğrafi, demoqrafik, psixoloji vә davranış
iqtisadi, tәbii, texnoloji vә siyası
Bütün cavablar doğrudur

332 Doğru cavabı tapın

•

Bütün cavablar doğrudur
Sosial marketinq cәmiyyәtin rifahı ilә bağlı marketinq konsepsiyasıdır
Sosial marketinq alqısatqı әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsidir
Sosial marketinq reklam kampaniyalarının tәşkilidir
Sosial marketinq topdan vә pәrakәndә satış prosedurlarını özündә әks etdirir

333 Doğru cavabı tapın

•

4P modeli – mәhsul, yer, qiymәt vә tәqdimat
4P modeli – müştәrinin tәlәbatının tәhlili, müştәrinin xәrci, rahatlıq vә tәqdimat
4P modeli – mәhsul, yer, qiymәt vә rahatlıq
4P modeli – müştәrinin tәlәbatının tәhlili, müştәrinin xәrci, rahatlıq vә әlaqә
Bütün cavablar doğrudur

334 Doğru cavabı tapın

•

Bütün cavablar doğrudur
4C – müştәri hәlli, müştәrinin xәrci, rahatlıq vә әlaqә
4C – mәhsul, yer, qiymәt vә rahatlıq
4C – mәhsul, yer, qiymәt vә hәvәslәndirmә
4C – mәhsul, yer, qiymәt vә әlaqә

335 4P marketinq kompleksindәki tәqdimat ünsürü yenilәnmiş 4C marketinq kompleksinә uyğun
olaraq hansı ünsürә çevrilir?

•

Bütün cavablar doğrudur
kommunikasiya
hәvәslәndirmә
müştәri hәlli
müştәri dәyәri

336 4P marketinq kompleksindәki paylaşdırma ünsürü yenilәnmiş 4C marketinq kompleksinә uyğun
olaraq hansı ünsürә çevrilir?

•

Bütün cavablar sәhvdir
yermәkan
çatdırılma
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rahatlıq
müştәri hәlli

337 Müvәqqәti antidempinq rüsumları nәdir?

•

Antidempinq komissiyası tәrәfindәn tәtbiq olunan sәviyyәdir.
İxracçının müdafiә strategiyası.
Sәrt proteksionist tәdbiridir, ixracçı üçün itkilәrә gәtirib çıxarır.
Daha sәrt tәdbirlәr görülmәsi haqqında xәbәrdarlıq tәdbirlәridir.
İxracçının özünün mәnafeyini müdafiә strategiyasıdır.

338 Daimi antidempinq rüsumları nәdir?

•

Antidempinq komissiyası tәrәfindәn tәtbiq olunan sәviyyәdir.
İxracçının özünün mәnafeyini müdafiә strategiyasıdır.
İxracçının müdafiә strategiyası.
Sәrt proteksionist tәdbiridir, ixracçı üçün itkilәrә gәtirib çıxarır.
Daha sәrt tәdbirlәr görülmәsi haqqında xәbәrdarlıq tәdbirlәridir.

339 Qeyriqiymәt dempinqi nәdir?

•

İxracçının müdafiә strategiyası.
Daha yaxşı keyfiyyәti, böyük miqdarda әlavә xidmәtlәr ilә müşayәt olunan malın bazarda qәbul olunmuş orta
qiymәtә tәklif edilmәsini nәzәrdә tutur.
Sәrt proteksionist tәdbiridir, ixracçı üçün itkilәrә gәtirib çıxarır.
Daha sәrt tәdbirlәr görülmәsi haqqında xәbәrdarlıq tәdbirlәridir.
Antidempinq komissiyası tәrәfindәn tәtbiq olunan sәviyyәdir.

340 Istehsal müәssisәlәrinin qiymәt siyasәti hansı halda keyfiyyәtsiz hesab edilir?

•

Rәqiblәrin intensiv artdığı şәraitdә, әmtәәnin hәyat dövrünün enmә mәrhәlәsindә
Mәnfәәt azaldıqda, zәrәrli ticarәt mövcud olduqda.
Mal tәkrarolunmazdır, malın analoqu yoxdur, malı müqayisә etmәk çәtindir, qiymәt keyfiyyәtlә
әlaqәlәndirildikdә, mal defisit olduqda.
Qiymәtlәr son dәrәcә tez dәyişir, qiymәt variantları çox olduqda, satış kanallarının mәnfәәtinin aşağı olduğu
halda.
Rәqabәt yüksәldikdә, keyfiyyәt aşağı olduqda.

341 İstehsal daxili amillәrә hansı aid deyil

•

fәhlәlәrin mәdәni texniki sәviyyәsi
texnoloji istehsal üsulunun özünәxaslığı
texnikanın inkişaf sәviyyәsi
qloballaşma amillәri
istehsalın tәşkili vәziyyәti

342 Istehsal xarici amillәrә hansı aid deyil

•

ekoloji vәziyyәt, vaxt amili
demoqrafik vәziyyәt
xammal, nәqliyyat amillәri
tәbii, texnoloji, mәdәni, elmitexniki amillәr
iqtisadi coğrafi amillәr

343 Akkreditiv nәdir?
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•

hesab sahibinin çekdә göstәrilәn pul mәblәğinә onun hesabından banka keçirilmәsini tәmin edәn tapşırıqdı
veksellәri yazan vә ödәniş müddәti başa çatan veksellәri ödәmәlәri öz öhdәsinә götürәn şәxsdir
pul, hesablaşma, әmtәә sәnәdlәrinin vә yaxud әmtәәlәrin dәyәrlәrinin ödәnilmәsinә alıcının razılığı
xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır
sәhmdar cәmiyyәtinә kapital kimi müәyyәn miqdarda pul әmәyi ilә müәyyәn edilәn qiymәtli kağızlar

344 Ödәniş tapşırığı nәdir?

•

sәhmdar cәmiyyәtinә kapital kimi müәyyәn miqdarda pul әmәyi ilә müәyyәn edilәn qiymәtli kağızlar
pul, hesablaşma, әmtәә sәnәdlәrinin vә yaxud әmtәәlәrin dәyәrlәrinin ödәnilmәsinә alıcının razılığı
xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır
hesab sahibinin onun hesablaşma hesabından pulalanın hesabına pul vәsaitinin köçürülmәsi barәdә banka
verdiyi sәrәncamlar
xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır

345 Komplektlilik nәdir?

•

malların alıcı tәlәbini tam dolğun ödәnilmәsi mәqsәdi ilә daha dәrin çeşidin tәklif olunmasıdı
әmtәәlәri alıcı tәlәbini tam ödәmәsi üçün tamamlayıcı
әmtәәlәrin ekspertiza üçün ayrılmış dәsti başa düşülür
malın ümumi bir tәlәbatı ödәmәsini tәmin edәcәk müәyyәn toplusu başa düşülür
mallara xüsusi bir tәlәbatı ödәmәsi üçün dәst halında hazırlanması

346 Cәrimә nәdir?

•

alıcı vә satıcının müәyyәn vәziyyәtlәrdә hәr birinә tәtbiq olunur
bank tәrәfindәn alqısatqı prosesi pozulduqda tәtbiq olunur
mal alışı zamanı malgöndәrәnә tәtbiq olunur
mövcud müqavilәni pozan fiziki vә hüquqi şәxsә tәtbiq edilәn tәsirdir
satılan malın xüsusiyyәti aşağı olduqda tәtbiq olunur

347 Peniya nәdir?

•

qoyulmuş müddәtin ötdüyü vaxtlarda tәtbiq olunur
malın alış qiymәtinә әlavәdir
kreditorun tәtbiq etdiyi cәrimәdir
borclu tәrәf öhdәliyi müәyyәn edilmiş müddәtdә yerinә yetirmәdikdә verir
borca әlavә olaraq ödәnilmәli mәglәbdir

348 Broker kimdir?

•

Fermer tәsәrrüfatları ilә әlaqә yaradan komisyonçulardır
vasitәçinin öz xeyrinә müqavilә bağlayan birjadır
әmlak sanksiyası tәqsirli tәrәfi öhdәliklәrin tam vә vaxtıvaxtında yerinә yetirilmәsinә vadar etmәk üçün
tәzyiq vasitәsidir
әmtәә birjasında alıcı vә satıcılar arasında sazişlәrin bağlanmasında ticarәt vasitәçisidir
tez xarab olan malların topdan satıcılarıdır

349 Diler kimdir?

•

öz hesabına vә öz adından birja vә ya ticarәt vasitәçiliyini hәyata keçirәn hüquqi vә fiziki şәxsdir
tez xarab olan malların topdan satıcılarıdı
vasitәçinin öz xeyrinә müqavilә bağlayan birja
әmtәә birjasında alıcı vә satıcılar arasında sazişlәrin bağlanmasında ticarәt vasitәçisidir
Fermer tәsәrrüfatları ilә әlaqә yaradan komisyonçulardı
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350 Nәğdsiz hesablaşmaların әmtәә әmәliyyatlarına nә aiddir

•

alıcının müәyyәn vaxt müddәtinә qiymәtli kağızlarla hesablaşmalar
borclunun hesabından alıcının hesabına nәğd olmayan köçürmәdir
xammalın, materialların, hazır mәhsulların vә s alqısatqısı
ödәnişlәri tezliklә ödәyәn alıcılara qiymәtdә edilәn güzәştdir
ikitәrәfin razılığı ilә hesablaşmalarda iştirak etmәdәn ödәniş әmәliyyat

351 Satıcı әşyanı müqavilәyә uyğun gәlmәyәn çeşiddә verdikdә,alıcı hansı seçimi edә bilmәz?

•

çeşidә uyğun gәlmiyәni uyğun gәlәnlә әvәz etmәyi tәlәb edә bilәr
verilmiş әşyanın hamısını qәbul edә bilәr
çeşid uyğun gәlәn әşyanı qәbul etsin,qalanlardan imtina edә bilәr
әşyanın hamısının haqqını ödәmәkdәn imtina edә bilәr
verilmiş әşyanın hamısından imtina edә bilәr

352 Nәğdsiz hesablaşmaların qeyri әmtәә әmәliyyatlarına nә aiddir?

•

ailә büdcәsindәn sosial tәyinatlı xәrclәrlә ayırmalar
hәrbi komitәlәrlә, vergi idarәlәri ilә hesablaşmalar
veksel tәminatı üçün krediti öz öhdәsinә götürәn maliyyә tәşkilatıdır
Kommunal idarәlәri, elmi tәdqiqat tәşkilatları, tәhsil müәssisәlәri ilә vә s. malları aid edilir
alıcının müәyyәn vaxt müddәtinә qiymәtli kağızlarla hesablaşmalar

353 Mal göndәrәnlә alıcı arasında planlı ödәnişlәr qaydasında hesablaşmalar nә vaxt baş verir?

•

xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır
sabit tәsәrrüfat vә hesablaşma münasibәtlәri mövcud olduğu vaxt
mәhsul vahidi istehsalına sәrf olunan iş vaxtının nizama salındığı vaxt
sabit tәsәrrüfat vә hesablaşma münasibәtlәri mövcud olduğu, mal göndәrişinin isә daimi xarakter daşıdığı
hallarda hәyata keçirilir
hesablaşmalar mal alanın anbarında tәhvilalma vaxtı

354 Satılan mәhsulların veksel ödәnişi zamanı hansı veksellәrdәn istifadә olunur?

•

faizli vә sadә
sadә vә açıq
açıq vә qapalı
sadә vә köçürmә
müddәtli vә köçürmә

355 Әmlak sanksiyaları nә vaxt baş verir?

•

әmlak sanksiyası yalnız qoyulmuş vaxta әmәl olunmadıqda tutulur
әmlak sanksiyası tәqsirli tәrәfi öhdәliklәrin tam vә vaxtıvaxtında yerinә yetirilmәsinә vadar etmәk üçün
tәzyiq vasitәsidir
әmlak sanksiyası mülki müqavilәnin xitam vasitәsidir
әmlak sanksiyası mal göndәrәnә tәdbiq olunur
alıcı vә satıcı malın xüsusiyyәtindәn asılı olaraq birbirinә tәtbiq edir

356 Mallara olan tәlәbnamә vә sifarişlәrin fәrqi nәdir?
mülki mәsәlәlәrin tәlәblәrinә uyğun olaraq sifarişlәr hazırlanır, tәlәbnamәlәrin isә buna aidiyyatı yoxdur
sifariş malların ödәnilmәsi üçün tәlәbnamә sәnәdidir
tәlәbin tәşkilatın әmtәәlәrә olan tәlәblәrini әks etdirәn sәnәddir

•
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•

tәlәbnamәdәn fәrqli olaraq sifarişmalgönәrәnlәrdәn әhalinin tәlәbini ödәmәk üçün vacib olan әmtәәlәrin
konkret müddәtdә hazırlanıb göndәrilmәsini tәlәb edәn sәnәddir
tәlәbnamә vasitәçi firmanın öhdәlik sәnәdidir

357 Birbaşa müqavilә әlaqәlәri nәdir?

•

alıcı vә satıcı arasında bağlanan müqavilә әlaqәsidir
iki tәrәf arasındakı birbaşa uzunmüddәtә baglanmış әks әlaqәdir
vasitәçilәrlә alıcı vә satıcı arasındakı әlaqәdir
vasitәçi olmadan bilavasitә әmtәә alıcıları vә istehsalçıları arasındakı qarşılıqlı әlaqәdir
borc alanla bank arasında vasitәçi olmadan olan әlaqәdir

358 Uzunmüddәtli kommersiya planlaşdırılması nәdir?

•

әrzaq mallarının satışını hәyata keçirir, uzun müddәtli olur
әsasәn kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir, 5 il müddәtini әhatә edir
bir qayda olaraq 35 il müddәtini әhatә edir, rәhbәrlik tәrәfindәn işlәnib hazırlanır, strateci mәqsәdlәri ifadә
edir
әsasәn konkret mәqsәdlәri әhatә edir 5 il müddәtini әhatә edir
müxtәlif xidmәtlәrin, sazişlәrin, müqavilәlәrin hazırlanmasını әhatә edir

359 Ortamüddәtli kommersiya planlaşdırılması nәdir?

•

әsasәn kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir
müxtәlif xidmәtlәrin, sazişlәrin, müqavilәlәrin hazırlanmasını әhatә edir
әsasәn konkret mәqsәdlәr vә kәmiyyәt xarakteristikalarını әhatә edir
bir qayda olaraq 35 il müddәtini әhatә edir, rәhbәrlik tәrәfindәn işlәnib hazırlanır, strateji mәqsәdlәri ifadә
edir
әrzaq vә qeyriәrzaq mallarının satışını keçirir

360 Malgöndәrәnin son seçim meyarlarından deyil:

•

maliyyә şәrtlәri
malgöndәrmә dövriliyi
komunikasiya şәrtlәri
malgöndәrәnn etibarlığı
malgöndәrmә vaxtı

361 Malgöndәrmәnin şәrtlәrinә aid deyil:

•

daşıyıcıya qәdәr çatdırma
qablaşdırma
mәhsulun sığortası
mәhsulun keyfiyyәti
malın qiymәti

362 Müqavlәdә hansı qiymәtlәr ola bilәr?

•

möhkәm vә sabit
dәyişkәn vә şürüşkәn
sabit vә dәyişkәn
dövlәt vә lokal
möhkәm vә şürüşkәn

363 Kommersiya sәnәdlәri hansı sәnәdlәrdir?
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•

gәmi sahibinin yükü daşımağa qәbul etmәsinin tәsdiq olunmasıdır
yük daşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir
satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn
sәnәddir
әmtәәlәrin dәyәri, keyfiyyәt vә kәmiyyәt xüsusiyyәtlәri barәdә mәlumat verәn sәnәdlәrdir
gәmi sahibi tәrәfindәn dәniz yolu vasitәsi ilә daşınmağa qәbul edilmәsini tәsdiq edәn sәnәddir

364 Xarici valyuta ilә hesablaşmalar necә hәyata keçirilir?

•

beynәlxalq valyuta fondunun qәrarı ilә
milli mәclisin qәrarı ilә
nazirlәr kabinetinin xüsusi icazәsi ilә
milli bankın xüsusi icazәsi ilә
banklar birliyinin sәrәncamı ilә

365 Tәşkilatın valyuta hesabına xarici valyuta ilә hansı mәblәğ mәdaxil edilә bilmәz?

•

müvәkkil olunmuş bankın, Milli bankın vә ya Maliyyә Nazirliyinin icazәsi ilә digәr daxil olmalar
alınmış әmtәәlәrin ödәnilmәsinә görә digәr valyuta hesabından köçürülmüş mәblәğ
ixrac olunmuş әmtәәlәrin haqqı kimi müvәkkil olunmuş bank tәrәfindәn xaricdәn köçürülmüş vә valyuta
ehtiyatına qalan mәblәğ
hesab sahibi tәrәfindәn valyuta birjasında vә valuta hәrracında әldә olunmuş mәdlәğlәr
hesab sahibi tәrәfindәn valyuta birjasından әldә olunmamış mәdlәğlәr

366 Xaricdәn mal alınması üzrә agent firması hansı firmalardır?

•

öz prinsipialı üçün xaricdәn mal alınması әmәliyyatlarını yerinә yetirәn firmalardır
müqavilәnin şәrtindәn asılı olaraq prinsipialın adından vә onun hesabına sövdәlәşmәlәrin bağlanmasında
vasitәçilik edәn firmalardır
öz ölkәsinin komitentinin hesabına öz adından xarici istehsalçılarda sifarişlәri yerlәşdirәn vә öz ölkәsini
alıcısının nümayәndәsi olan firmalardır
alıcıya istehsalçıixracatçının adından verdiyi kreditlәrә görә riski öz üzәrinә götürәn vә alıcıdan onun ödәmә
qabiliyyәtinә malik olması barәdә sübut tәlәb etmәyәn firmalardır
öz ölkәsini bir vә ya bir neçә sәnaye firmasının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış agent müqavilәlәri әsasında
fәaliyyәt göstәrәn firmalardır

367 İstehsal sirrindәn kommersiya sirrinin fәrqi nәdir

•

kommersiya sirrinә istehsal avadanlıqları haqqında mәlumatlar daxildir
kommersiya sirri istehsal sirrindәn daha çox mәxfiliyi ilә fәrqlәnir
istehsal sirri yalnız müәyyәn sahәlәri әhatә edir.
kommersiya sirrinә firmanın tiçarәt münasibәtlәrinә aid olan mәlumatlar daxil edilir
Kommersiya sirrinә isә daha çox sahә daxildir

368 Reklam şöbәsinin funksiyaları hansılardır

•

rәsmi rәhbәr tәyin olunur, qrup kollektiv surәtdә işlәyir, işin nәticәsinә görә qrup birlikdә mәsuliyyәt daşıyır
malgöndәrәnlәrin öyrәnilmәsi, sәrfәli variantın seçilmәsi, satış üzrә vasitәçilәrin seçilmәsi, yeni bazarlar
haqqında mәlumatın hazırlanması
tapşırıqların bölüşdürülmәsini hәyata keçirir, operativ kommersiya qrupları tәrәfindәn onların yerinә
yetirilmәsinә nәzarәt edir
firmanın reklam bölgüsünün sürәtlәndirilmәsi, reklam tәdbirlәri planının işlәnib hazırlanması, reklam
kompaniyaları ilә müqavilәlәr bağlanması, reklam materiallarının müstәqil paylanması
müraciәtә әsasәn firma tәrәfindәn alınan vә satılan әmtәәlәrin nәqliyyatla daşınmasının qәnaәtli şәrtlәrini
işlәyib hazırlayır

369 Biznesplan әsas hansı vәzifәlәri hәll etmәyә imkan verir
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•

müәssisәnin xәrc vә gәlirlәrini әlaqәlәndirmәk
xarici iqtisadi fәaliyyәti әsaslandırmaq üçün tәdiyyә balansını qurmaq
illik fәaliyyәtin yekun göstәricilәrini öyrәnmәk
istehlak bazarının tutumunu, inkişaf perspektivlәrini öyrәnmәk, müәssisәnin xәrclәrini qiymәtlәndirmәk,
gәlirlәr hesabına nәzәrdә tutulan mәnfәәti әldә etmәyә imkan verәn qiymәt әmәlәgәlmә variantlarını
müәyyәnlәşdirmәk, neqativ amillәri aşkar etmәk, onların aradan qaldırılması yollarını müәyyәn etmәk
tәsәrrüfat fәaliyyәtini iqtisadi tәhlil etmәk

370 Biznesplanın bölmәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil

•

marketinqtexniki baza, maliyyә planı
istehlak bazarının tutumunun müәyyәnlәşdirilmәsi
әsas fәaliyyәt növlәrinin izahı
bir әmtәәyә görә fond tutumunun müәyyәnlәşdirilmәsi
marketinq işlәri

371 Kommersiya planlaşması müddәtә görә necә bölünür

•

cari, perspektiv
qısa, orta vә mövsümi
qısa, orta
qısa, orta vә uzun müddәtli
uzunmüddәtli vә orta müddәtli

372 Kommersiya xidmәtlәrinin quruluşu nәdәn asılıdır?

•

sahibkarın işә yanaşma tәrzindәn
iqtsadi, siyasi, mәdәni amillәrdәn
auditorlardan, iqtisadçılardan
müәssisәnin әsas fәaliyyәt növündәn
idarәetmә strukturundan

373 Alış vә satış koordinasiya şöbәsi hansı funksiyaları hәyata keçirir

•

malgöndәrәnlәrin öyrәnilmәsi, sәrfәli variantın seçilmәsi, satış üzrә vasitәçilәrin seçilmәsi, yeni bazarlar
haqqında mәlumatın hazırlanması
rәsmi rәhbәr tәyin olunur, qrup kollektiv surәtdә işlәyir, işin nәticәsinә görә qrup birlikdә mәsuliyyәt daşıyır
müraciәtә әsasәn firma tәrәfindәn alınan vә satılan әmtәәlәrin nәqliyyatla daşınmasının qәnaәtli şәrtlәrini
işlәyib hazırlayır
bu şöbә tapşırıqların bölüşdürülmәsini hәyata keçirir vә operativ kommersiya qrupları tәrәfindәn onların
yerinә yetirilmәsinә nәzarәt edir
reklam tәdbirlәri planının işlәnib hazırlanması, reklam kompaniyaları ilә müqavilәlәr bağlanması, reklam
materiallarının müstәqil paylanması

374 Nәqliyyat vә gömrük әlavәlәri şöbәsi nәdir?

•

tapşırıqların bölüşdürülmәsini hәyata keçirir, operativ kommersiya qrupları tәrәfindәn onların yerinә
yetirilmәsinә nәzarәt edir
rәsmi rәhbәr tәyin olunur, qrup kollektiv surәtdә işlәyir, işin nәticәsinә görә qrup birlikdә mәsuliyyәt daşıyır
malgöndәrәnlәrin öyrәnilmәsi, sәrfәli variantın seçilmәsi, satış üzrә vasitәçilәrin seçilmәsi, yeni bazarlar
haqqında mәlumatın hazırlanması
bir qayda olaraq operativ kommersiya qruplarının vә başqa şöbәlәrin müraciәtinә әsasәn firma tәrәfindәn
alınan vә satılan әmtәәlәrin nәqliyyatlaşdırılmasının әn qәnaәtli şәrtlәrini işlәyib hazırlayır
reklam tәdbirlәri planının işlәnib hazırlanması, reklam kompaniyaları ilә müqavilәlәr bağlanması, reklam
materiallarının müstәqil paylanması

375 Marketinq vә qiymәt şöbәsinin vәzifәlәrinә nә daxildir
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•

müraciәtә әsasәn firma tәrәfindәn alınan vә satılan әmtәәlәrin nәqliyyatla daşınmasının qәnaәtli şәrtlәrini
işlәyib hazırlayır
bazarın inkişaf proqnozu, malgöndәrәnlәrin öyrәnilmәsi, sәrfәli variantın seçilmәsi, satış üzrә vasitәçilәrin
tәhlili, dәyişdirilmәsi, әmtәәlәrin tәkmillәşdirilmәsi, yeni bazarlar haqqında mәlumatın hazırlanması
tapşırıqların bölüşdürülmәsini hәyata keçirir, operativ kommersiya qrupları tәrәfindәn onların yerinә
yetirilmәsinә nәzarәt edir
reklam tәdbirlәri planının işlәnib hazırlanması, reklam kompaniyaları ilә müqavilәlәr bağlanması, reklam
materiallarının müstәqil paylanması
rәsmi rәhbәr tәyin olunur, qrup kollektiv surәtdә işlәyir, işin nәticәsinә görә qrup birlikdә mәsuliyyәt daşıyır

376 Әmtәәlәrin dövriyyә sürәti nәdir

•

әmtәәlәrin dövretmә sürәtinin mal dövriyyәsinә nisbәtidir
әmtәәlәrin dövretmә sürәtini vә ya әmtәә ehtyatlarının satıldığı müddәti göstәrir
әmtәәlәrin dövretmә sürәtinin nomenklaturaya nisbәtidir
әmtәәlәrin dövretmә sürәtinin әmәk haqqı fonduna nisbәtidir
әmtәәlәrin dövretmә sürәtinin mәnfәәtin mәblәğinә nisbәtidir.

377 Dövriyyәyә görә gün hesabı ilә mal dövriyyәsi sürәti necә hesablanır

•

orta әmtәә ehtiyatlarını illik dövriyyәyә bölmәklә
cari, perspektiv
mal qalıgı әmtәә ehtiyatlarına bölünmәklә
orta әmtәә ehtiyatlarını hәr hansı bir dövr üçün orta günlük dövriyyәyә bölmәklә
İstehsal müәssisәlәrindә İdarәetmәnin mәqsәdlәri hansılardır

378 Mәnfәәtdә hansı mövqelәr әks olunur?

•

istehsal xәrçlәri vә mәnfәәt
istehsal vә satış
alqı vә satqı
mal dövriyyәsi vә mәsrәflәr
mal alışı vә ehtiyatların sәrfi

379 Әmәliyyat mәnfәәti nәdir?

•

rentabelliyin mal dövriyyәsinә nisbәtidir
xalis mәnfәәtlә tәdavül xәrclәrinin çәmindәn ibarәtdir
istehsal xәrclәrindәn әlavә dәyәr vergisini çıxdıqdan sonra qalan hissәdi
tiçarәt әlaqәlәri ilә tәdavül xәrclәri arasında fәrqdәn ibarәtdir
mәnfәәtdәn әlavә dәyәr vergisini çıxdıqdan sonra qalan hissәdi

380 Balans mәnfәәti necә hesablanır?

•

әmәliyyat mәnfәәtindәn tәdavül xәrclәrini çıxmaqla
nәzәrdә tutulan vә tutulmayan itkilәri çıxmaqla
planlaşdırılmaya itkilәrin çıxılması ilә
sair planlaşdırılan vә planlaşdırılmayan gәlirlәri vә xәrclәri nәzәrә almaqla hesablanır
әmәliyyat mәnfәәtinin üzәrinә gәlmәklә tәdavül xәrclәrinin

381 Әmәk bölgüsünü hәyata keçirәn rıçaqlara aiddir

•

davranışın formalaşması
tәhsil
iş yerinin ixtisaslaşdırılması
hamısı
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sosiallaşma

382 Marketinq şöbәlәrinın diqqәt verdiyi sahәlәrә hansı aid deyil:

•

satıcılar
reklam
әmtәә bazarının öyrәnilmәsi
rәqiblәrin tәdqiqi
alıcıların servis xidmәti

383 Balansın aktivinә hansı maddәlәr daxildir?

•

nәğd pul, uzunmüddәtli investisiyalar, marketinq büdcәsi
nәğd pul, әsas fondlar, qeyrimaterial aktivlәri
nәğd pul, qeyrimaterial aktivlәri
nәğd pul, qiymәtli kağızlar, uzunmüddәtli investisiyalar, әsas kapital, qeyrimaterial aktivlәri
nәğd pul, qiymәtli kağızlar, debitor borclar, maliyyә planı

384 Xammal vә material bazarının tәdqiqi zamanı müәssisә hәr şeydәn әvvәl nәyi öyrәnmәlidir

•

heç biri doğru deyil.
ona lazım olan materialların topdan vә pәrakәndә satış şәbәkәsini
ona lazım olan materialların qiymәt eskalasiyasını
ona lazım olan materialların tәklif qiymәtini
ona lazım olan materialların daşınma xәrclәrini

385 Material ehtiyatlarının tәklifinin hәcminin bazar tutumu göstәricisi ilә verildiyi düstur hansıdır? T
– tutum J – istehsal İ, E – idxal, ixrac Z – mal ehtiyatı

•

heç biri doğru deyil.
T=J+İ+E+Z
J=T–İ–E+Z
T=J+İ–E+Z
T = J – İ – E +Z

386 Dәyişәn xәrclәr hansılardır?

•

istehsal prosesinә xidmәtlә әlaqәdar xәrclәr
mütәnasib olaraq ayrı – ayrı mәhsul qrupları üzrә bölüşdürülәn xәrclәrdir.
mal dövriyyәsinin artması ilә dәyişmәyәn xәrclәr
mal dövriyyәsinin artması ilә dәyişәn xәrclәrdir.
bir aydan az olaraq hәyata keçirilәn birdәfәlik xәrclәr

387 Material tәminatının cari planlaşdırılması üçün aşağıdakılardan hansının bilinmәsi lazım deyil?

•

İstehsal sferasında dәyәrin tәhlili
Xammal vә material bazarının öyrәnilmәsi
Material ehtiyatlarının tәdarük planın tutlması
tәchizatın dәqiq strategiyasını hazırlamaq
İstehsal edilәn material ehtiyatlarının bütün nomenklaturası üzrә müәssisәnin tәlabatının müәyyәnlәşdirilmәsi

388 Material ehtiyatlarının mövcud tәsnifatına uyğun olaraq mәhsullrın tam tәsnifatı hansıdır?

•

kömәkçi materiallar,әsas mteriallar,xammal,proktlar
kömәkçi materiallar,dәstlәşdirici detallar vә yarımfabrikatlar,prokatlar
xammal,yarımfabrikatlar,hazır mәhsul
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•

xammal,kömәkçi materiallar,әsas materiallar,dәstlәşdirici detllr vә yarımfabrikatlar.
taralar,qablaşdırıcı materiallar,xammal

389 Müәyyәn zaman kәsiyindә mәhsulalra olan tәklifin hәcmi aşağıdakılardan hansından asılı deyil?

•

rәqabәtin sәviyyәsi
iqlim şәraiti
digәr malların qiymәtlәri
malın qiymәti
vergi vә dotasiyalar

390 İqtisdiyyatın sahәlәrindәn asılı olaraq mterial ehtiyatlarının qiymәtlәrinin tәsnifatına id deyil:

•

müqavilә qiymәtlәri
pәrakәndәsatış qiymәtlәri
dünya qiymәtlәri
lokal qiymәtlәr
topdansatış qiymәtlәri

391 Xammal vә material bazarının öyrәnilmәsindә nәqliyyat şәrtlәrinin mәzmununa aid deyil:

•

yüklәmә vә boşaltma xәrclәri
material ehtiyatlarının daşınması qiymәtlәri
nәqliyyat şәrtlәrinin tәhlili üçün göstәricilәr
anbarlaşdırma vә taralaşdırmaya çәkilәn xәrclәr
tәdarükün әsas şәrtlәri

392 Dәyişәn xәrclәrә aid deyil

•

mәhsulun hazırlanması üçün yanacaq vә neft mәhsuları
dәftәrxana vә poçt xidmәti xәrclәri
reklam xәrclәri
avdanlıq vә binanın icarәsi
әsas vә kömәkçi materiallar

393 Material ehtiyatlarına tәlabatın müәyyәn edilmәsi üçün hansı metodlardan istifadә edilir:

•

sintetik,analitik
normtiv,empirik
riyazi,statistik
normativ ,statistik
deduksiya,induksiya

394 Ehtiyatların yaradılmasına yönәldilәn tәchizatın müsbәt cәhәtlәrinә aiddir:

•

ehtiyatda olan materialların mәnәvi vә fiziki köhnәlmәsi
kreditә görә faizlәrin artması
dövriyyә kapitalı әsas kapitala çevrilirmәsi
qiymәt güzәştlәri vә konyukturadan müdafiә
ehtiyatların saxlanmasına xәrclәrin artması

395 Tәdarükün növlәrinә aid deyil:

•

tәdrükçülәrdәn
Pәrakәndә ticarәt mağazalarından xırda satınalmalar
vasitәçilәrdәn vә birjalardan topdansatınalma
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•

transmilli koorperasiyalardan
torqlar vasitәsilә

396 Ay әrzindә bir neçәә dәfә istifadә edilәn mteriallar hansı sәnәdlә buraxılır:

•

tәlәbnamә
limit cәdvәllәri
plan kartlar
limit kartlar
zabor kartları

397 Materialların әvәzlәnmәsinә icazә verәn şöbәlәrә aid deyil:

•

texnoloji şöbә
baş mühәndis
idarә
baş mühasib
texniki nәzarәt

398 Çatdırılmanın mәrkәzlәşmәmiş üsulunun mәnfi cәhәtlәri hansılardır?

•

nәqliyyat xәrclәrinin artması,tәchizat şğbәsinin işinin çәtinlәşmәsi
taralaşdırma vә anbarlaşdırma xәrclәri artır
uçot sisteminin inkişafı,nәqliyyat xәrclәrinin artması
rәhbәr funksiyaları yerinә yetirmәkdәn yayınır,nәqliyyatdan sәmәrәsiz istifadә baş verir.
materialları әvvәlcәdәn hazırlamaq lazım olur,nәqliyyat kanallarının seçilmәsi çәtinlәşir

399 Xammal hansı sahәnin mәhsuludur?

•

heç biri doğru deyil.
emalhasilat sәnayesinin
emal sәnayesinin
hasilat sәnayesinin
hasilatemal sәnayesinin

400 Әsas materiallar nәdir

•

mәhsulun tәrkibinә daxil olan vә olmayan bütün xammal vә kömәkci materiallar.
heç biri doğru deyil.
istehsal prosesindә kömәkçi rol oynayan әmәk alәtlәridir.
hazır mәhsulun substansiyasını tәşkil edәn әmәk alәtlәridir.
hazır mәhsula daxil olan, hәmin müәssisәdә әlavә emalı tәlәb olunan әmәk alәtlәri vә yığmaq üçün әmәk
şәrtidir.

401 Kömәkçi materiallar nәdir

•

mәhsulun tәrkibinә daxil olan vә olmayan bütün xammal vә kömәkci materiallar
hazır mәhsula daxil olan, hәmin müәssisәdә әlavә emalı tәlәb olunan әmәk alәtlәri vә yığmaq üçün әmәk
şәrtidir.
heç biri doğru deyil.
istehsal prosesindә kömәkçi rol oynayan әmәk alәtlәridir.
hazır mәhsulun substansiyasını tәşkil edәn әmәk alәtlәridir.

402 Dәstlәşdirici detallar nәdir
hazır mәhsulun substansiyasını tәşkil edәn әmәk alәtlәridir
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•

mәhsulun tәrkibinә daxil olan vә olmayan bütün xammal vә kömәkci materiallar.
heç biri doğru deyil.
istehsal prosesindә kömәkçi rol oynayan әmәk alәtlәridir.
hazır mәhsula daxil olan, hәmin müәssisәdә әlavә emalı tәlәb olunan әmәk alәtlәri vә yığmaq üçün әmәk
şәrtidir.

403 Sabit xәrclәr hansı xәrclәrdir?

•

heç biri doğru deyil.
istehsal prosesinә xidmәtlә әlaqәdardır.
mәhsulu formalaşdırır, onun fiziki әsasını tәşkil edir
mal dövriyyәsinin artması ilә dәyişmәyәn xәrclәrdir
hәr bir mәmulat növü vahidinin maya dәyәrinә bilavasitә daxil etmәk mümkündür.

404 Reklam xәrclәri hansı xәrclәrә aiddir?

•

selektik
sürüşkәn
sabit
dәyişәn
daimi

405 Daimi xәrclәrә aid deyil:

•

mәcburi sosil ödәmәlәr
sığorta haqqları
torpağa vergi
әsas vә kömәkçi materiallar
avadanlıq vә binanın icarәsi

406 Әmtәә alıcıları vә tәchizatçıları arasındakı tәsәrrüfat әlaqәlәrinә aid olmayan münasibәtlәr
hansıdır

•

inzibatihüquqi
tәşkilati
iqtisadi
siaysi
maliyyә

407 İstehsalın tәşkili tipinә görә necә qruplaşdırılır

•

heç biri doğru deyil
seriyalı, ixtisaslaşmış, fәrdi
kütlәvi, tam, ixtisaslaşmış
kütlәvi, seriyalı, fәrdi
fәrdi, ixtisaslaşmış, şәxsi

408 Fәrdi müәssisә nәdir

•

fәrdi müәssisәlәr әsas infrastruktur elementi olub ailә şirkәtlәridir
sahibkarlıq fәaliyyәtinin әn klassik formalarından biri olub, bir şәxsin mülkiyyәti әsasında tәşkil olunur
bir şәxsin mülkiyyәti altında tәşkil olunan ailә müәssisәdi
sahibkarlıq fәaliyyәtinin sadә forması olaraq bir neçә şәxsin fәrdi mülkiyyәti әsasında yaradılır
heç biri dogru deyil

409 Buraxılan mәhsulun iqtisadi tәyinatına görә bütün sәnaye müәssisәlәri necә qruplaşdırılır
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heç biri doğru deyil
bütün yarımfabrikatlar istehsal edәn müәssisәlәr
sәnaye vә qeyriәrzaq mәhsulları istehsal edәn müәssisәlәr
istehsal vasitәlәri vә istehlak malları istehsal edәn sәnaye müәssisәlәri
kömәkçi mәhsullar, hәrbi vә kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsal edәn müәssisәlәr

410 Istehsal vasitәlәri istehsal edәn sәnaye müәssisәlәrinә aid deyil

•

kimya
energetika
metallurgiya
nәqliyyat
maşınqayırma

411 İdarәetmә sistemi nәdir?

•

idarә aparatında çalışan işçilәrin mәcmusudur.
idarәetmә metodları vә funksiyalarının mәjmusu, istehsalın tәşkili prinsiplәridir;
idarәetmә mәqsәdlәrinin mәcmusu, investisiya qoyuluşu prosesidir;
idarәetmә mәqsәdlәrinin, idarәetmәnin strukturu, forma vә metodlarının mәcmusudur;
müәssisәdә idarәetmәnin tәşkilati quruluşunu xarakterizә edir, kadrların tәrkibini göstәrir;

412 Plan nәdir?

•

perspektiv dovr ucun iqtisadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarına, strateji
mәqsәdlәrә nail olmaq ucun qar
şıya qoyulan vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi cәhәtdәn
әsaslandırılmış tәsәvvur, mulahizә vә tovsiyәlәrin mәcmusudur.
uzun muddәt ucun muәyyәn edilmiş, rәqabәt ustunluklәrinin vә sәmәrәliliyin artırılması әsasında stabil
iqtisadi gostәricilәrә vә bu gostәricilәrin artımına nail olmağa imkan verәn istiqamәtlәrin, fәaliyyәt qaydaları
vә normalarının, idarәetmә funksiyalarının mәcmusudur;
muәssisәnin inkişafı ucun zәruri olan sәnәdlәrin mәjmusudur;
mәqsәdi, mәzmunu, hәcmi, metodları, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı gostәrilmәklә muәyyәn bir dovr ucun
yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulan iş vә tapşırıqların mәcmusunu ozundә әks etdirәn sәnәddir;
dovlәt vә tәsәrrufat subyektlәri tәrәfindәn muәyyәn dovr әrzindә icrası nәzәrdә tutulan tәsәrrufat tәdbirlәri
uzrә mәqsәd vә vәzifәlәrin, icra sәnәdlәrinin mәcmusudur;

413 Proqram nәdir?

•

elmi jәhәtdәn formalaşdırılan biliklәr sistemi vә habelә ictimai hәyatın butun sahәlәrinin şuurlu
nizamlanmasına yonәldilmiş fәaliyyәt novudur;
strateji mәqsәdlәrә nail olmaq ucun qar
şıya qoyulan vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi cәhәtdәn
әsaslandırılmış tәsәvvur, mulahizә vә tovsiyәlәrin mәcmusudur;
proqramda oz әksini tapan tәdbirlәrin rәvan, bir qaydada realizә olunması mәqsәdilә hәyata kecirilmәsi
nәzәrdә tutulan konkret vә kompleks tәdbirlәr sistemidir;
dovlәt vә tәsәrrufat subyektlәri tәrәfindәn muәyyәn dovr әrzindә icrası nәzәrdә tutulan tәsәrrufat tәdbirlәri
uzrә mәqsәd vә vәzifәlәrin mәcmusudur;
mәqsәdlәrin muәyyәn edilmәsi, problemin tәhlili, proqnozlaşdırma, alternativ variantların muәyyәn olunması,
qәbul edilmiş qәrarların qiymәtlәndirilmәsi, investisiya qoyuluşlarının hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәrini әhatә
edәn fәaliyyәt novudur.

414 Proqnoz nәdir?
idarәetmә mәqsәdlәrinin, idarәetmәnin strukturu, forma vә metodlarının mәcmusudur.
yalnız sәnaye muәssisәlәrinә aid olan idarәetmә funksiyası olmaqla, sexlәrin istehsal etmәli olduğu
mәhsulların adları vә natural gostәricilәrinin mәcmusudur;
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•

idarә olunan obyektin qarşısında duran vәzifәlәrin muәyyәn edilmiş muddәtә vә ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә
etmәklә yerinә yetirilmәsinә yonәldilmiş idarәetmә qәrarlarının әsaslandırılması, qәbul edilmәsi vә icrasının
tәşkili mәqsәdilә qarşılıqlı әlaqәdә vә muәyyәn ardıcıllıqla yerinә yetirilәn muxtәlif xarakterli әmәk vә maşın
әmәliyyatlarının mәcmusudur;
perspektiv dovr ucun iqti
sadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarına, ustunluk
verilәcәk sahәlәrin inkişaf istiqamәtlәrinә, strateci mәqsәdlәrә nail olmaq ucun qar
şıya qoyulan vәzifәlәrin
yerinә yetirilmәsinә dair elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış tәsәvvur, mu
lahizә vә tovsiyәlәrin mәcmusudur;
istehsal muәssisәsinin oz gucunu vә bazarda baş verәn tәlәb vә tәklifi tam şәkildә hesablayaraq, oz qarşısına
elmi әsası olan mәqsәd qoyub vә buna mәqsәdә nail olma mәrhәlәlәrini muәyyәnlәşdirmәklә onların nә vaxt
vә necә yerinә yetirilmәsinin sәnәdlәşdirilmәsidir;

415 Aşağıdakılardan hansı muәssisәnin fәaliyyәtinin planlaşdırılması prinsiplәrinә aid olunmur?

•

stabillik prinsipi;
paralellik prinsipi;
prioritetlәrin muәyyәn olunması prinsipi;
qәnaәtlilik prinsipi;
komplekslik prinsipi;

416 İstehsal müәssisәlәrinin idarәetmә strukturunun әsas tiplәri hansılardır?

•

düzgün cavab yoxdur
satış, tәdqiqat, kommunikasiya vә servis
funksional, mal, bazar, funksionalmal, funksionalbazar vә s.
qiymәt vә rәqabәt
bütün cavablar düzdür

417 İstehsal müәssisәlәrinin tәşkilindә marketinqin planlaşdırılması prosesi hansıdır?

•

düzdün cavab yoxdur
cari vә perspektıv planlaşdırma
uzunmüddәtli, ortamüddәtli vә operativ planlaşdırma
strateji vә taktiki planlaşdırma
bütün cavablar düzdür

418 İstehsal mal çeşidi nәdir?

•

kәnd tәsәrrüfatından başqa bütün sәnaye sahәlәri mәhsulları başa düşülür
sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri tәrәfindәn buraxılmayan mәhsullar başa düşülür
tikinti, nәqliyyat, ağır sәnaye mәhsulları başa düşülür
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri, habelә digәr istehsalşılar tәrәfindәn buraxılan mallar başa düşülür
hәr bir istehsal müәssisәsinin istehsal nomenklaturası başa düşülür

419 Tәlәbin tezliyinә görә mallar neçә qrupa bölünürlәr?

•

düzgün cavab yoxdur
2 qrupa  vaxtaşırı tәlәb mallarına vә nadir tәlәb mallarına
2 qrupa  gündәlik tәlәb mallarına, vaxtaşırı tәlәb mallarına
qrupa  gündәlik tәlәb mallarına, vaxtaşırı tәlәb mallarına vә nadir tәlәb olunan mallara
bütün cavablar düzdür

420 Maşın vә avadanlıqların icarәsinin әsas formaları hansılardır?
forteytinq, serter, xayrinq
jerter, bankinq, freydinq, konqlomerat
xayrinq, kentinq, strateji avanslar, holdinq

•
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Kentinq, Jerter, Xayrinq, Lizinq
Konsaltinq, Lizinq, Faktorinq

421 Mal nomenklaturasını nә tәşkil edir?

•

düzgün cavab yoxdur
ticarәt zalında olan malların yığımı
ticarәt müәssisәlәrinә daxil olan malların toplusu
ticarәt müәssisәlәri tәrәfindәn alıcılara tәklif edilәn vә hәr biri çeşiddә ifadә olunan müxtәlif mal qrupları
bütün cavablar düzdür

422 Çeşidin geniçlәndirilmәsinin hansı yolları mövcuddur?

•

düzgün cavab yoxdur
bir yol  malın hәyat dövriliyini nәzәrә almaqla
üç yol  çoxaltma (artırma), malların geri götürülmәsi vә doldurulma
iki yol  çoxaltma (artırma) vә bazarın doldurulması hesabına genişlәndirilmә
bütün cavablar düzdür

423 Çeşidin dolğunluğu nәdir?

•

sәnaye çeşidi ticarәt çeşidi ilә komplektlәşdirilmәsidir
çeşid siyahısında nәzәrdә tutulmayan әmtәәlәrdir
hazırda mağanın ticarәt çeşididir
ticarәt müәssisәlәrindә faktiki mağazanın çeşid siyahısında nәzәrdә tutulan әmtәәlәrin fasilәsiz olaraq mövcud
olması başa düşülür
sәnaye çeşidi dәyişmәdәn tәtbiq olunan ceşid siyahısıdır

424 Çeşidin sabitliyi nәdir?

•

hazırda mağazanın ticarәt çeşidi
sәnaye çeşidi dәyişmәdәn tәtbiq olunur
çeşid siyahısında nәzәrdә tutulmayan әmtәәlәr
satışda mağazanın çeşid siyahısında nәzәrdә tutulan әmtәәlәrin fasilәsiz olaraq mövcud olması demәkdir
sәnaye çeşidi ticarәt çeşidi ilә kompletlәşdirilir

425 Әsas fondlardan istifadә effektivliyinin göstәricilәri hansılardır?

•

mal dövriyyәsi, ehtiyatlar, malların daxil olması
dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadә әmsalı, әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi
dövriyyә sürәti әmsalı, әsas fondların amortizasiyası, әsas fondların cari tәmiri
fondverimi, fondtutumu, fondla silahlanma, fondun rentabelliyi
vәsaitlәrin gün vә dәfә hesabı ilә hәcmi

426 Dövriyyә fondlarından istifadә effektivliyinin göstәricilәri hansılardır?

•

yük avtomobillәrinin yürüş әmsalı
fondtutumu
fondverimi
dövriyyә sürәti vә vәsaitlәrdәn istifadә әmsalları
fondla silahlanma

427 Tәlәbin yüksәk elastikliyi zamanı mal satışı hәcmi qiymәtin sәviyyәsindәn necә asılıdır?
qiymәt yüksәlirsatış da yüksәlir
qiymәtlәr aşağı düşürsatışın hәcmi dәyişmir
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qiymәtlәrin çox aşağı düşmәsindәsatışın hәcmi demәk olar ki, dәyişmir
qiymәtin nәzәrә çarpan dәrәcәdә aşağı düşürsatışın hәcmi yüksәlir
qiymәt aşağı olursatış cüzi olur

428 Korporativ sosial mәsuliyyәtin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Müәssisә bazarın fәaliyyәtini müәyyәn edir
Bazar şirkәtin davranışına tәsir etmir
Bazar davranış etikasını müәyyәn edir
Müәssisә yeni mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәt edir
Bazar müәssisәdәn asılıdır

429 İstehsal müәssisәlәrindә sәhmdar yanaşmanın mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Sәhmdarların qiymәtlәri qaldırılır
İşçilәrlә sәhmdarlar arasında münasibәtlәryaxşılaşmışdır
İşçilәrin sәhm almağa mәcbur edilir
İşçi vә rәhbәrlәrlә yanaşı sәhmdarlar davranış qaydalarını müәyyәn edirlәr
Sәhmdarların sәhmlәri artırılır

430 Malların anbar qablaşdırmasının әsas üsulları

•

düz piramida kimi vә tәpә kimi yığma
düz, kәsişәn qәfәs, әks qәfәsә
malın vә qabın formasından asılı olaraq qab yerlәrinә
sıra ilә yığmaq, rәflәrә düzmәk, qalama (üstüstә yığma), asılı vәziyyәtdә
soyuducu kameralarına vә düz yığma

431 Malların qablaşdırılması anlayışı

•

pәrakәndә satış prosesini yüngüllәşdirir vә sürәtlәndirir
malların daşınmasını sәmәrәli tәşkil etmәk imkanı verir
malların keyfiyyәtinin vә kәmiyyәtinin (miqdarının) qorunması üçün şәraitlәri tәmin edir
mәhsulu zәdәlәnmәdәn vә itkilәrdәn qoruyan vasitә vә vasitәlәrin kompleksi vә tәdavül prosesini tәmin edәn
vasitәlәr
anbarın tutumunu efektiv istifadә etmәk imkanı verir

432 Texnoloji proseslәrin mexaniklәşdirilmәsi dәrәcәsinә görә anbarın tәsnifatı

•

kompleksmexanizmlәşdirilmiş anbarlar
ayrıayrı anbar proseslәrinin qismәn mexanizmlәşdirilmәsi
bütün anbar proseslәrinin tam avtomatlaşması
kompleksmexanizmlәşdirilmiş, avtomatlaşdırılımış vә kiçik mexanizm vasitәlәrinin tәtbiqi ilә
kiçik mexanizm vasitәlәrinin tәtbiqi ilә toplama anbarlar

433 Dәmir yolu soyuduculu nәqliyyatın növlәri

•

dondurulmuş mәhsullar üçün vaqonlar
istilik izolyasiyalı vaqonlar
vaqonlar, platformalar, yarıvaqonlar vә sistemlәr
izometrik vaqonlar, sisternlәr vә refrijeratorlu konteynerlәr
maşın soyudan qurğularla tәchiz edilmiş vaqonlar

434 Avtomobil nәqliyyatının növlәri
bortlu platforma ilә avtomobillәr, furqonlar
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әrzaq mallarının daşınması üçün ixtisaslaşdırılmış avtomobil nәqliyyatı
avtomobillәr, yedәkli avtomobillәr
ümumi tәyinatlı vә ixtisaslaşdırılmış
furqonlar, refrijeratorlar, özü yükünü boşaldanlar

435 Dәmir yolu nәqliyyatında yerinә yetirilәn daşımaların növlәri

•

xüsusi kiçik vә böyük yükqaldırması
xüsusәn böyük yükqaldırması
xüsusi hәrәkәtedәn heyәt
kiçik vә orta yükqaldırması
vaqon, konteyner, xırda, qrup şәklindә vә marşrut üzrә göndlәrmәlәr

436 Hansı hallarda kommersiya aktı tәrtib edilir

•

daşınan zaman yükün bütövlüyünün pozulmasında
yükün çatdırılmasının vaxtının ötmәsinә görә
plombun bütövlüyünün yoxlanılmasında
çatışmamazlıqların aşkar edilmәsindә, dәmir yolu stansiyasında yükün zәdәlәnmsәsindә
vaqonların nasaz olmasında

437 Korporativ sosial mәsuliyyәtә hansı yanaşmalar mövcuddur?

•

Bazar,sәhmdar yanaşma
korporativ vicdan, sәhmdar yanaşma
Bazar tәnzimlәmә
Bazar, tәnzimlәmә, korporativ vicdan, sәhmdar yanaşma
Requlativ, sәhmdar yanaşma

438 Hansı sahә cәmiyyәtlә әlaqәlәr tәrәfindәn öyrәnilmir?

•

Kommunikasiya
Mәqsәdli auditoriya
İmicin idarә edilmәsi
Keyfiyyәtin idarә edilmәsi
Böhranlı vәziyyәtlәrin idarә edilmәsi

439 Ticarәt müәssisәsinin xarici mühitinә aid olmayan amili göstәrin.

•

Elmi texniki tәrәqqi
İqtisadiyyatın zәruriyyәti
Sosial mәdәni amillәr
İnsanlar
Beynәlxalq hadisәlәr

440 Kütlәvi iaşәdә әmәk planını tәrtib etmәkdә әsas mәqsәd nәdir?

•

mal satışını artırmaq
әhaliyә mәdәni xidmәt etmәk
mәnfәәti artırmaq
zәruri әmәk mәsrәflәri ilә dövriyyә planının yerinә yetirilmәsini tәmin etmәk
xәrclәrә qәnaәt etmәk

441 Әmәk planının tәhlilinә nәdәn başlanılır?

•

işçilәrin sayından
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•

әmәyin ödәnilmәsi fondundan
dövriyyәdәn
mәnfәәtdәn
әmәk mәhsuldarlığından

442 Әmәyin ödәnilmәsi sisteminin әsasını nә tәşkil edir?

•

dövriyyәnin hәcmi
әmәk haqqı fondu
işçilәrin sayı
әmәyә görә bölgü prinsipi
әmәk mәhsuldarlığı

443 İşçilәrә pul mükafatları necә verilir?

•

13 aylıq әmәk haqqı formasında
mal formasında verilir
pul formasında verilir
әmәk haqqına әlavә kimi verilir
ilin sonuna verilir

444 Hansı hallarda işçilәr ixtisaslarına görә mükafatlandırılır?

•

alıcılıq qabiliyyәtindәn
dövriyyәnin yerinә yetirilmәsindәn
mәnfәәtin әldә olunmasından
işçilәrin bilik sәviyyәsindәn vә bacarıqlarından asılı olaraq
dövriyyәnin quruluşundan

445 Tarif maaşı nәdir?

•

maddi maraqlandırmadır
әlavә әmәk haqqıdır
mükafatlandırma sistemidir
vaxt vahidi әrzindә işçilәrin әmәyinin ölçüsüdür
mәnfәәtli işlәmәdir

446 Neçә dәrәcәli tarif cәdvәli mövcuddur?

•

3
10
7
19
12

447 Kütlәvi iaşәdә tәdavül xәrclәri mahiyyәtinә görә necә qruplaşdırılır?

•

әmәk mәhsuldarlığı vә әmәyin effektivliyinin yüksәldilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr
dövriyyәnin hәcmi vә quruluşu ilә әlaqәdar xәrclәr
ümumi gәlir vә mәnfәtlә әlaqәdar xәrclәr
istehsalın davamı vә dәyәrlәrin formasının dәyişilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr
işçilәrin sayı vә әmәk haqqı ilә әlaqәdar xәrclәr

448 Malın qiymәtinin aşagı salınması nә demәkdir?
Mal dövriyyәsinin çoxalması
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•

Qiymәti qaldırmaq
Mal dövriyyәsinin miqdarının azalması
Alıcılıq qabiliyyәtinin yüksәlmәsi
Tәdavülә

449 Kapitalın sәrf olunması dairәsindәn asılı olaraq risklәr necә tәsniflәşdirilir?

•

istehsal riski, alış riski, satış riski
kommersiya riski, ticarәt riski, kütlәvi iaşә riski
kommersiya riski, tәdarük riski, mal dövriyyәsi üzrә risk
kommersiya riski, istehsal riski, maliyyә riski
istehsal riski, satış riski, kütlәvi iaşә riski

450 Planlaşdırmanın iyerarxiyası әlamәti üzrә planlar hansı növlәrә ayrılır?

•

qısamüddәtli, ortamuddәtli, uzunmuddәtli planlar.
plan, proqram, proqnoz;
inzibati, iqtisadi, sosialiqtisadi planlar;
strateji, taktiki, operativ planlar;
satış, istehsal, madditexniki tәminat planlar;

451 Funksional әlamәtә gorә planlar hansı novlәrә ayrılır?

•

inzibati, iqtisadi, sosialiqtisadi planlar
strateji, taktiki, operativ planlar;
qısamüddәtli, ortamüddәtli, uzunmüddәtli planlar inzibati, iqtisadi, sosialiqtisadi planlar;
satış, istehsal, madditexniki tәminat planlar;
plan, proqram, proqnoz;

452 Әsaslı vәsait qoyuluşunun texnoloji quruluşu nәdir?

•

iqtisadiyyatda hәyata kecirilәn әsaslı vәsait qoyuluşunda ayrıayrı regionların xüsusi çәkilәridir.
yeni tikintiyә, movcud gujlәrin genişlәndirilmәsinә, muәssisәnin rekonstruksiya edilmәsinә, texniki cәhәtdәn
silahlandırılmasına çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәğindә xüsusi çәkilәridir;
iqtisadiyyatda hәyata kecirilәn әsaslı vәsait qoyuluşunda ayrıayrı maliyyәlәşmә mәnbәlәrinin xüsusi
çәkilәridir;
layihәlәndirmәyә, avadanlıqların alınmasına, tikinti quraşdırma işlәrinә cәkilәn hәr bir xәrcin umumi әsaslı
vәsait qoyuluşunda xususi cәkilәridir;
iqtisadiyyatda hәyata kecirilәn әsaslı vәsait qoyuluşunda ayrıayrı sahә xәrclәrin xususi cәkilәridir;

453 Әsaslı vәsait qoyuluşunun tәrkibi hansı xәrclәrdәn ibarәtdir?

•

texnoloji tәkmillәşdirmәlәr vә yeni mәhsul istehsalı xәrclәri, mәhsul satışı xәrclәri.
muәssisәlәrin genişlәndirilmәsi, yenidәnqurulması, texnika ilә silahlanması, tәhcizat vә satış xәrclәri;
tikintiquraşdırma avadanlıq, alәt vә inventarların alınması, geoloji kәşfiyyat, torpaq alma, kadr hazırlama,
idarә heyәtinin saxlanması xәrclәri;
tәkrar istehsal, texnoloji, cari vә s. xәrclәr;
sәnaye, kәnd tәsәrrufatı, tikinti, nәqliyyat, rabitә vә ticarәt xәrclәri;

454 Әsaslı vәsait qoyuluşunun sәmәrәlilik gostәricilәri hansılardır?

•

investisiya qoyuluşunun geri qaytarılma muddәti, xalis cari dәyәr
bazarın potensial hәcmi, risklәrin gozlәnilәn faizi
daxili rentabellik norması, risklәrin gozlәnilәn sәviyyәsi
investisiya qoyuluşlarının hәcmi, investisiya riski
bazarın real hәcmi, daxili mәnfәәt norması
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455 Aşağıdakıdardan hansı muәssisәnin investisiya fәaliyyәtinә aid deyil?

•

strateji planlaşdırmanın hәyata kecirilmәsi.
investisiya layihәlәndirilmәsi;
investisiya strategiyasının muәyyәn olunması;
strateji idarәetmәnin hәyata kecirilmәsi;
layihәnin vә investisiyanın faktiki sәmәrәliliyinin tәhlili;

456 Mәhsulun rәqabәtqabiliyyәti:

•

onun oz tәyinatına müvafiq müәyyәn tәlәbatı ödәmәyә yararlı olmasını şәrtlәndirәn, özünәmәxsus xassәlәrin
mәjmusu ilә müәyyәn olunur
dovriyyә vә tәdavul fondları istifadә göstәrijilәri ilә müәyyәn olunur
yalnız onun qiymәti ilә müәyyәn olunur
alıcıların müәyyәn qrupu üçün maraq kәsb edәn vә onların müәyyәn tәlәbatlarının ödәnilmәsini tәmin edәn
xassәlәrin mәcmusu ilә müәyyәn olunur
reallaşdırılmaya çәkilәn xәrjlәrin hәmi ilә müәyәn olunur.

457 Sertifikasiya:

•

mәmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissәlәrin eynilәşdirilmәsinә yönәldilmiş fәaliyyәtdir
mәhsulların istehsalı üçün mәsrәf normalarının işlәnib hazırlanmasına yönәldilmiş fәaliyyәtdir
mәhsullar ucun norma, qayda vә xa
rak
teristikaları müәyyәnlәşdirәn fәaliyyәtdir
mәhsul keyfiyyәtinin standartlarda oz әksini tapmış tәlәblәrә javab vermәsini sınaqdan keçirilmәsidir
mәhsulların istehsalı üçün müәyyәn edilmiş normalar әsasında kadrlara tәlәbatın hesablanmasına yönәldilmiş
fәaliyyәtdir

458 Standartlaşdırma:

•

mәmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissәlәrin eynilәşdirilmәsinә yönәldilmiş fәaliyyәtdir
mәhsul keyfiyyәtinin standartlarda oz әksini tapmış tәlәblәrә cavab vermәsini sınaqdan keçirilmәsidir
mәhsulların istehsalı üçün müәyyәn edilmiş normalar әsasında kadrlara tәlәbatın hesablanmasına yönәldilmiş
fәaliyyәtdir
normaların işlәnib hazırlanması (yaradılması) üzrә fәaliyyәtdir
mәhsulların istehsalı üçün mәsrәf normalarının işlәnib hazırlanmasına yönәldilmiş fәaliyyәtdir

459 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti göstәricilәrinә aid deyil?

•

standartlaşdırma vә eynilәşdirmә (unifikasiya) göstәricilәri
mәhsulun nәql ounma qabiliyyәti
texnolojilik gostәrijilәri
mәhsulun maya dәyәri
mәhsulun estetik gostәricilәri

460 Әhәmiyyәti, tәtbiq miqyası vә mәsuliyyәt dәrәcjәsinә görә standartlar hansı növlәrә bölünür?

•

analitik, ekperimental, statistik standartlara
muәssisәdaxili, muәsisәlәrarası, sahә, milli standartlara
mәhsul, xidmәt, sәnaye, ticarәt standartlarına
beynәlxalq, regional, dovlәtlәrarası, milli standartlara
mterial, hazır mәhsul, xidmәt standartlarına

461 Mәhsulun keyfiyyәti:
tәdavul prosesindә formalaşır
bazarda formalaşır
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•

satış zamanı formalaşır
istehsal prosesindә formalaşır
mәhsula servis prosesindә formalaşır

462 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti standartlarnın növlәrinә aid deyil?

•

milli standartlar.
regional standartlar;
beynәlxalq standartlar;
muhasibat standartları;
dovlәtlәrarası standartlar;

463 Muәssisәdә qiymәtqoymanın metoduna aiddir:

•

sex maya dәyәri ustәgәl umumzavod xәrclәri
muşahidә
analitik
orta xәrclәr ustәgәl mәnfәәt
maya dәyәri usәgәl әmәk haqqı

464 Qiymәt funksiyalarına aiddir:

•

stimullaşdırma, bölgü vә tәnzimlәmә
analitik, muşahidә vә eksperimental
ucot, stimullaşdırma vә nәzarәt
ucot, stimullaşdırma vә bölgü
nәzarәt, stimullaşdırma vә bölgü

465 Muәssisә oz mәhsuluna qiymәt muәyyәn edәrkәn aşağıdakı amillәrdәn hansını nәzәrә almalıdır?

•

hazır mәsul anbarının hәcmini
әsas fondların mәnәvi köhnәlmәsini
işcilәrin rәyini
mәhsulun maya dәyәrini
tәhciztcıların etibarlılığını

466 Mәhsuluna qiymәtinә hansı amil tәsir etmir?

•

analoji mәhsul istehsal edәn rәqib muәssisәlәrin bazardakı davranışları
mәhsulun әvәzedicilәrinin qiymәti
mәhsulun maya dәyәri
hazır mәsul anbarının hәcmini
inflyasiyanın sәviyyәsi

467 Qiymәtlәrin novlәrinә aid deyil?

•

topdansatış qiymәti
pәrakәndәsatış qiymәtlәri
nәqliyyat tariflәri
tikinti mәhsuluna qiymәt
qarışıq qiymәtlәr

468 Oliqopolik sahә:
muәyyәn mәhsul istehsal edәn vә xidmәt gostәrәn bir muәssisәnin movcud olduğu sahәdir
eyni olmayan, lakin oxşar mәhsullar is
tehsal edәn nisbәtәn coxlu sayda muәssisәlәrin movcud olduğu sahәdir
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•

tәbii inhisarın movcud olduğu sahәdir
nisbәtәn az sayda muәssisәnin әmtәә vә xidmәtlәr bazarında hakimlik etdiyi sahәdir
standart vә ya eynicinsli mәhsullar istehsal edәn coxlu sayda muәssisәlәrin movcud olduğu sahәdir

469 Muәssisәnin xarici iqtisadi fәaliyyәtindә әsas tutduğu mәqsәdlәrә aşağıdakılardan hansı daxil
deyil?

•

tәchizat mәnbәlәrinin diversifikasiyası
satışın artırılması
resursların әldә olunması
әmәk haqqının artırılması
satış mәnbәlәrinin diversifikasiyası

470 Muәssisәnin xarici iqtisadi fәaliyyәti novlәrinә nәlәr daxil deyil?

•

lisenziyalaşdırma vә francayzinq
birbaşa investisiya vә portifel investisiyası
ixrac vә idxal
planlaşdırma vә proqramlaşdırma
idarәetmә kontraktları vә «qıfılaltı» kontraktlar

471 Aşağıdakılardan hansı muәssisәnin xarici iqtisadi fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrә aid deyil?

•

huquqi vә mәdәni amillәr;
tarixi amillәr;
coğrafi amillәr;
sosial amillәr;
siyasi vә iqtisadi amillәr;

472 Muәssisәnin ixrac әmәliyyatlarına nәlәr daxil deyil?

•

tәkrar ixrac
konsiqnasiya
muvәqqәti ixraj
francayzinq
kreditә ixrac

473 Kvota:

•

dәyәri odәnilmәdәn ekvivalent mәblәğdә qarşılıqlı әmtәә (mәhsul) mübadilәsini әks etdirir
muәyyәn muddәt әrzindә siyahıya daxil edilmiş әmtәәlәrin maneәsiz idxal vә ixrac olunmasına icazәni әks
edirir
muәssisәnin istehsaltәsәrrufat fәaliyyәti zamanı mәhsul vahidinә material sәrfinin yuxarı hәddini әks etdirir
muәyyәn muddәt әrzindә konkret әmtәәnin idxal vә ix
ra
cı
na tәtbiq olunan dәyәr vә natural ifadәdә yol verilә
bilәn mәh
du
diyyәtlәri әks etdirir
xarici şirkәtin muәyyәn haqq muqabilindә mineral xammalın kәşfiyyatı vә hasilatını aparması üzrә mәsәlәlәri
әks edirir

474 Barter:

•

xarici şirkәtin muәyyәn haqq muqabilindә mineral xammalın kәşfiyyatı vә hasilatını aparması üzrә mәsәlәlәri
әks edirir
muәssisәnin istehsaltәsәrrufat fәaliyyәti zamanı mәhsul vahidinә material sәrfinin yuxarı hәddini әks etdirir
muәyyәn muddәt әrzindә konkret әmtәәnin idxal vә ix
ra
cı
na tәtbiq olunan dәyәr vә natural ifadәdә yol verilә
bilәn mәhdudiyyәtlәri әks etdirir
dәyәri odәnilmәdәn ekvivalent mәblәğdә qarşılıqlı әmtәә (mәhsul) mübadilәsini әks etdirir
72/99

30.12.2015

muәyyәn muddәt әrzindә siyahıya daxil edilmiş әmtәәlәrin maneәsiz idxal vә ixrac olunmasına icazәni әks
edirir

475 Aşağıdakılardvn hansı müәssisәnin iqtisadi mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsindә istifadә edilәn tәdqiqat
metodu deyilr?

•

analiz vә sintez
iqtisadiriyazi metodları
müqayisәli tәhlil, statistik müşahidә vә sistemli yanaşma metodları
inzibati, iqtisadi vә sosialpsixoloji metodları
induksiya vә deduksiya metodları

476 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin iqtisadi vә texniki sәviyyәsini müәyyәn edәn amillәrә aid
deyil?

•

innovasiya fәaliyyәti.
әmәyin tәşkili;
elmitexniki tәrәqqi;
madditexniki tәminat;
istehsalın tәşkili;

477 Aşağıdakılardan hansı sahibkarlığın tәşkilatiiqtisadi formalarına aid deyil?

•

sindikat
kartel
assosiasiya
maliyyәistehsal qrupları
konsorsium

478 Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәri hansılardır?

•

müәssisәdә inzibati idarә heyyәtinin sayının artırılması, fәhlәlәr arasında rәqabәt, әmәk haqqının artırılması;
analitik, statistik, eksperimental, qarışıq;
intensiv, ekstensiv, dәyişәn, qarışıq;
madditexniki, sosial, iqtisadi vә tәşkilati;
fәhlәlәrin iş vaxtının artırılması, növbәlәrin fasilәsizliyi vә istirahәt müddәtinin qısaldılması;

479 Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı vaxt normasına aid deyil?

•

hazırlıqtamamlama vaxtı
iş yerinә xidmәt vaxtı;
әsas vaxt;
mәnzuniyyәt vaxtı;
kömәkçi vaxt;

480 Müәssisәdә kadrların idarә olunmasına aid deyil:

•

kadrların seçilmәsi;
әmәyin fondla silahlanma sәviyysinin artırılması;
әmәk fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi.
әmәk haqqının vә güzәştlәrin müәyyәn olunması;
kadrlara tәlәbatın planlaşdırılması;

481 Vaxt norması nәdir?
qurulmuş avadanlıqların miqdarının plan ölçüsüdür.
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•

әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi tapşırığının plan ölçüsüdür;
müәyyәn işin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan müәyyәn peşәixtisas tәrkibdә işçilәrin sayının plan
ölçüsüdür;
mәhsul vahidinin hazırlanması vә ya müәyyәn hәcmdә işin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan iş vaxtının plan
ölçüsüdür;
fәhlәnin avadanlıqların vә iş yerinin işçi vәziyyәtdә saxlanması ilә әlaqәdar sәrf etdiyi vaxtın plan ölçüsüdür;

482 Әmәk mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi zamanı әmәyin nәticәsini xarakterizә edәn
göstәricilәrә aid deyil:

•

dәyәr göstәricilәri.
şәrtinatural göstәricilәr;
natural göstәricilәr;
texnolojilik göstәricilәri;
әmәk göstәricilәri;

483 Aşağılakılardan hansı әmәk haqqı sistemlәrinә aid deyil?

•

mükafatlı işәmuzd
dolayı işәmuzd
birbaşa işәmuzd
sadәlәşdirilmiş işәmuzd
mütәrәqqi işәmuzd

484 Mal yeridilişinin tәşkili vә formaları nә ilә müәyyәn edilir?

•

nәqliyyatın inkişaf sәviyyәsi ilә
әhalinin mal almaq imkanları ilә
әhalinin alıcılıq qabiliyyәti ilә
iqtisadi münasibәtlәrin xarakteri ilә
mal ehtiyatlarının mәcmuu ilә

485 Mal yeridilişinin sәmәrәli tәşkilinә hansı amillәr tәsir edir?

•

tәbiicoğrafi vә demoqrafik amillәr
malların qablaşdırılması, sortlaşdırılması vәziyyәti
әhalinin alıcılıq qabiliyyәti, qiymәtlәrin sәviyyәsi
mәhsuldar qüvvәlәrin düzgün yerlәşdirilmәsi, nәqliyyat, topdansatış bazanın yerlәşdirilmәsi
demoqrafik vә iqtisadi amillәr

486 Vasitәcilik fәaliyyәtinin növlәri hansılardır?

•

kütlәvi iaşә müәssisәlәrindә özünün istehsal etdiyi mәhsul üzrә dövriyyә, anbar dövriyyәsi
tranzit dövriyyә, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının topdan satışı
kulinariya mәmulatlarının topdan satışı, istehlak malarının topdan satışı
istehsal vasitәlәrinin topdan satışı, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının tәdarükü, istehlak mallarının topdan satışı
hesablaşmalarada iştirak etmәklә dövriyyә, istehlakçılara mal satışı üzrә dövriyyә

487 Bazarın konyukturuna tәsir edәn dövrü amillәr hansılardır?

•

dövrü amillәr konkret dövr әrzindә gündәlik tәsir göstәrir
dövrü amillәr konkret dövr әrzindә daim tәsir göstәrir
konkret dövr әrzindә vaxtaşırı tәsir göstәrir
konkret dövr әrzindә müntәzәm olaraq tәsir göstәrir
konkret dövr әrzindә tәsadüfi, teztez lakin dövrü olaraq tәsir göstәrir
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488 Topdan anbar mal dövriyyәsi nәdir?

•

anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal gönәdәrәn müәssisә ilә
hesablaşma aparmır
anbar dövriyyәsi malların pәrakәndә satış formasında anbarlardan satılması başa düşülür
malgöndәrәnin, sәnaye müәssisәlәrinin anbarından birbaşa pәrakәndә satış müәssisәsinә göndәrilәn malların
dәyәr mәcmusudur
anbar dövriyyәsi malların topdansatış qaydası ilә bilavasitә anbarlardan satılması başa düşülür
anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal gönәdәrәn müәssisә ilә
hesablaşma aparır

489 Topdan tranzit mal dövriyyәsi nәdir?

•

anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal gönәdәrәn müәssisә ilә
hesablaşma aparmır
anbar dövriyyәsi malların pәrakәndә satış formasında anbarlardan satılması başa düşülür
sәnaye müәssisәlәrinin anbarından topdansatış müәssisәsinә göndәrilәn malların dәyәr mәcmusudur
mal göndәrәnin, sәnaye müәssisәsinin anbarından birbaşa pәrakәndә satış müәssisәlәrinә göndәrilәn malların
dәyәr mәcmusudur
anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal gönәdәrәn müәssisә ilә
hesablaşma aparır

490 Tranzit mal dövriyyәsi malgöndәrәnlә hesablaşmanın formasına görә necә bölünür?

•

topdan baza ilә malgöndәrәn müәssisәnin özünün hesablaşması ilә
hesablaşmada iştirak etmәmәklә anbar vә tranzit dövriyyә
tranzit vә anbar mal dövriyyәsi
hesablaşmada iştirak etmәklә tranzit vә hesablaşmalarda iştirak etmәmәklә tranzit
hesablaşmada iştirak etmәklә anbar vә tranzit dövriyyә

491 Hәlqәlilik әmsalı nәdir?

•

xalis mal dövriyyәsinin topdan mal dövriyyәsinә nisbәti başa düşülür
topdansatış mal dövriyyәsinin anbar mal dövriyyәsinә nisbәti başa düşülür
xalis mal dövriyyәsinin ümumi mal dövriyyәsinә nisbәti başa düşülür
ümumi mal dövriyyәsinin xalis mal dövriyyәsinә olan nisbәti başa düşülür
pәrakәndә satış mal dövriyyәsinin topdansatış mal dövriyyәsinә nisbәti başa düşülür

492 Müәssisәnin mal ehtiyatlarını tәhlil etmәkdә әsas mәqsәd nәdir?

•

mal resurslarını artırmaqdan ibarәtdir
mal ehtiyatlarını normalaşdırmaqdan ibarәtdir
әhalinin alıcılıq qabiliyyәtini öyrәnmәkdәn ibarәtdir
mal dövriyyәsinin inkişafını normal inkişafının nә dәrәcәdә tәmin etdiyini vә malların dövretmә sürәtinin necә
dәyişdiyini aşkar etmәkdәn ibarәtdir
dövriyyәni inkişaf etdirmәk

493 Müәyyәn dövr әrzindә ölkәdә istehsal olunmuş vә idxal olunmuş malların dәyәr ifadәsi ilә
mәcmusu dedikdә nә başa düşülür?

•

mal ehtiyatları vә sәnaye malları
mal fondları
mal resursları
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı malları
mal ehtiyatları

494 Sövdәlәşmәlәrdә kimlәr vasitәçilik edirlәr?
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•

Tәşkilatlar
Firmalar
Ticarәt müәssisәlәri
Birjalar
Trestlәr

495 Birja sözü nәdir?

•

Tәlәbi öyrәnәn
Ticarәti malla tәmin edәn
Bazarı tәnzimlәyәn
Pul kisәsi
Mal satan

496 Birjanın әsas vәzifәsinә nәlәr daxildir?

•

Müәssisәlәrin normal işini tәmin etmәkdir
Müәssisәlәri texniki vasitәlәrlә tәchiz etmәk
Müәssisәlәri malla tәmin etmәk
Әmtәә, kapital, valyuta vә iş qüvvәsi bazarının işini qaydaya salmaq, onların normal fәaliyyәtini tәşkil etmәk
İstehlakçıların tәlәbini öyrәnmәk, müәssisәni mal ilә tәchiz etmәk

497 Birjanın hansı növlәri vardır?

•

Alıcılar, müәssisәlәr, firmalar
Mal, dövriyyә, onun quruluşu
Müәssisә, firma, tәşkilat
Әmtәә, fond, valyuta, әmәk
Fәrdi vә kollektiv istehlakçılar

498 Әmtәә birjasında hansı әmәliyyatlar hәyata keçirilir?

•

Xammal vә hazır mәhsulun satışı
Malların topdansatış ticarәt vasitәsilә satışı
Xammal vә hazır mәhsulun açıq satışı
Әmtәәlәr nümunәlәr üzrә alınıbsatılır, onlara tәlәb vә tәklif bütöv bir ölkәlәr qrupu, dünya bazarı miqyasında
cәmlәşir
Malların nәğdi satışı

499 Fond birjası hansı vәzifәni yerinә yetirir?

•

Mal satışını tәşkil etmәk
İstehlakçıların tәlәbini ödәmәk
İstehlakçılara xidmәt göstәrmәk
Hәr iki tәrәfi tәmin edәn qiymәtlәrlә әmanәtlәrin mәqsәdli istifadә olunmasını tәmin etmәk
Malların әlverişli qiymәtlәrlә satışını tәmin etmәk

500 Valyuta birjaları hansı mәqsәdlә yaradılır?

•

Mal dövriyyәsi hәcmini tәyin etmәk üçün
Bankların kassa planını düzgün tәnzimlәmәk
Tәdavülә buraxılan pul kütlәsinә qarşı tәlәbatı tәyin etmәk
Hәr hansı bir ölkәnin milli valyutasını dönәrli valyutaya vә ya әksinә çevirmәk;
İstehlakçıların xarici valyutaya qarşı tәlәbini ödәmәk

501 Balans nәdir?
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•

balans aktiv vә passiv hesabların birillik dәyәrlәrinin üstüstә düşmәsidir
balans biznes planı tәrkib hissәsidir
tәrtib olunan günә müәssisәnin vәziyyәtini әks etdirәn bütün aktiv vә passiv hesabların yekun cәdvәlidir
balans iki hissәdәn ibarәtdir
balans rüblük hesabların 2ci elementi

502 Kommersiya işinin sәmәrәliliyini qiymәtlәndirәrkәn nәlәr işlәdiulmәlidir?

•

bir icarәyә düşәn mәnfәәtinmәblәği
rentabeliliyin 1 manatda düşәn hissәsi
rentabellilik
mәnfәәtlә çәkilәn xәrclәrin müqayisәsi
mәnfәәtin әmәk haqqı fonduna nisbәti

503 Ticarәt müәssisәsinin fәaliyyәtinin son nәticәsi nәdir?

•

rentabeliliyin 1 manatda düşәn hissәsidir
orta әmtәә ehtiyatlarını hәr hansı bir dövr üçün dәyәridir
alınmış әmtәәnin dәyәridir
satılmış әmtәәnin dәyәridir
orta әmtәә ehtiyatlarını dәyәridir

504 Bazarın tutumunun proqnozlaşdırılması metodu

•

qruplaşdırma metoddur
iqtisadiriyazi metoddur
sistemli yanaşma metoddur
Bazarın tutumunun proqnozlaşdırılması metodu
funksionaldәyәr tәhlili metoddur

505 Texnoloji proseslәrin mexanizmlәşdirilmәsinin dәrәcәsinә görә anbarların tәsnifatı

•

bütün anbar texnologia prosesinin kompleks avtomatlaşdırılması
mexanizmlәşdirilmiş, ayrıayrı proseslәrin qismәn avtmoatlaşdırılması
avtomatlaşdırılmış
Kompleksmexaniklәşdirilmiş, avtomatlaşdırılmış vә kiçik mexanizmli vasitәlәrin tәtbiqilә
mexanizmlәşdirilmiş, ixtisaslaşdırılmış

506 Anbarın quruluşuna texnoloji tәlәblәr

•

mal dövriyyәsinin vә mal ehtiyatlarının hәcminә vә strukturuna uyğun gәlmәsi
әn tәzә texnoloji avadanlıqlarla tәmin edilmәsi
sökülübyığılan dәmirbeton elementlәrin tәtbiq edilmәsi
anbar tikililәrinin sahәsinin vә tutumunun әmәliyyatların hәcminә uyğun gәlmәsi
iri ixtisaslaşdırlmış anbarların tikintisi

507 Qaldırıcınәqliyyat avadanlığının tәsnifatının әlamәtlәri

•

transportyorlar, lnetli plastik vә diyircәkli konveyerlәr
elektrik naqili vә әlilә yüklәmәboşaltma qurğuları
mexanizmlәri nәql edәn yükqaldıran maşınlar vә mexanizmlәr
funksional tәyinatı, hәrәkәtin mütәmadiliyinin prinsipi, yükün cinsi, mexaniklәşdirilmәnin dәrәcәsi
konveyerlәr, cәzbedici qurğular, körpülü kranlar

508 Anbarda ticarәttexnoloji prosesin idarә edilmәsinin tәşkili
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•

texnoloji prosesin axınlığı vә fasilәsizliyinә şәraitlәrin yaradılması
malların yerimәsinin sürәtlәndirilmәsi
malların kәmiyyәt vә keyfiyyәtinin mühafizә edilmәsinin tәmin edilmәsi
malların qәbulu, saxlanması vә buraxılmasına görә әmәliyyatların sәmәrәli yerinә yetirilmәsinin tәmin
edilmәsi
anbar sahәlәrinin istifadәsinin effektivliyinin tәmin edilmәsi

509 Universal anbarların tәsnifatı

•

malların irәlilәmәsi prosesinin sürәtlәndirilmәsi
saxlamanını lazım olan şәraitlәrin yaradılması
malların alınması vә toplanması
әrzaq vә qeyriәrzaq malların geniş çeşidinin mәrkәzlәşdirilmәsi
bir mal qrupunun saxlanması

510 Xüsusi anbarların tәsnifatı

•

mal (әmtәә) hәrәkәti prosesinin sürәtlәndirilmәsi
bütün texnoloji әmәliyyatların sәmәrәli yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsi
komersiya işinin yüksәk sәviyyәsinin tәmin edilmәsi
bir vә ya bir neçә qohum mal qruplarının saxlanması
işçilәrin bәrabәr yüklәnmәsi

511 Anbarın yük qaldıran maşın vә mexanizmlәri

•

avtomobil kranlar
fasilәsiz hәrәkәtin nәqledici maşınları
konveyerlәr, yüklә doldurulmuş arabalar
elektrik tallar, bucurqadlar, yük liftlәri, kranlar
rәfli vә körpülü kran

512 Anbarın nәqledici (daşıyıcı) maşınlar vә qurğular:

•

yüklәrin şaquli vә üfiqi yerdәyişmәsinin mexanizmlәri
şaquli aşağı buraxmalar, qravitasiya konveyerlәr
körpülü vә rәfli kranlarstabillәr
konveyerlәr, qravitasiya qurğuları, yüklәnmiş arabalar
elektrik yüklәyicilәri vә avtoyüklәyicilәr

513 Anbarda mal axınının sәmәrәli tәşkili nәyi tәmin edir?

•

işçilәrin әmәk vә istirahәt rejimi
nәqliyyat vasitәlәrdәn sәmәrәli istifadә edilmәsi
malların hәrәkәtinin yollarının maksimum düzәldilmәsi
yüklәrin yerdәyişmәsinә ayrıayrı әmәliyyatların vә xәrclәrin yerinә yetirilmәsi müddәtinin azaldılması
anbar personalının mexanizmlәrin ritmik işindәn

514 Anbar texnologiyası prosesindә malların daxil olunması vә qәbuluna görә әmәliyyatların
әhәmiyyәti

•

nәqliyyat vasitәlәrinin boş dayanmalarını azaldır
ayrıayrı әmәliyyatlarınyerinә yetirilmәsi müddәtinin azaldılması
mal (әmtәә) hәrәkәtinin yekun mәrhәlәsi
anbar prosesinin ilkin mәrhәlәsi
yüklәmәboşaltma әmәliyyatlarını sürәtlәndirir
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515 Texnoloji proseslәrin mexanizmlәşdirilmәsinin dәrәcәsinә görә anbarın tәsnifatı

•

kompleksmexanizmlәşdirilmiş anbarlar
ayrıayrı anbar proseslәrinin qismәn mexanizmlәşdirilmәsi
bütün anbar proseslәrinin tam avtomatlaşması
kompleksmexanizmlәşdirilmiş, avtomatlaşdırılımış vә kiçik mexanizm vasitәlәrinin tәtbiqi ilә
kiçik mexanizm vasitәlәrinin tәtbiqi ilә toplama anbarlar

516 Malların daşınmasının tezliyinin müәyyәn edilmәsindә hansı amillәri hesaba almaq lazımdır?

•

mal dövriyyәsinin tiplәrinә vә hәcminә görә pәrakәndә satış ticarәt müәssisәlәrinin qruplaşdırılmasının
sistemi
mal ehtiyatlarının minimum hәcmlәrindәn
endirimsiz mal ehtiyatlarının hәcmindәn
malların fizikikimyәvi xassәlәrini, onların reallaşdırılmasının son müddәtәlәrini, satışların orta günlük
hәcmini
tәlәbatın alıcılıq axınlarının vә mövsümi enibqalxmalarının intensivliyindәn

517 Layihәlәşdirmә vә tәzә tikinti üçün mağazaların tiplәrinin ümumi xarakteristikası

•

tiplәşmәnin sәviyyәsi
ixtisaslaşmanın sәviyyәsi
ticarәt xidmәtinin sәviyyәsi
tip ölçülәri
çeşidin kompleksliyi

518 Şәhәrlәrdә mağazaların yerlәşmәsinә tәsir edәn amillәr

•

şәhәrsalma, nәqliyyat, sosial vә iqtisadi
hәrәkәt edәn ticarәt şәbәkәsinin olması
sosial vә demoqrafik
әhalinin sıxlığı
xırda pәrakәndә satış ticarәt şәbәkәsinin olması

519 İstehsal müәssisәlәrindә biznes sәviyyәli strategiyaların hansı növlәri vardır?

•

Yeni bazar, köhnә bazar
Şaquli
Biznesplan.
Aşağı qiymәtlәr, differensiasiya, tәmәrküzlәşmә
Strateji, taktiki

520 İstehsal müәssisәlәrindә strateji menecment nәdәn başlayır?

•

Biznesplan müәyyәn edilmәsindәn
Strateji mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsindәn
Taktiki mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsindәn
Tәşkilatın gәlәcәyinә dair baxışın müәyyәn edilmәsindәn
Tәşkilatın missiyasının (niyyәtinin) müәyyәn edilmәsindәn

521 İstehsal müәssisәlәrindә korporativ strategiyası hansı alt strategiyalardan ibarәtdir?

•

Milli, beynәlxalq
Maliyyә, texnologiya, informasiya
Üfüqi, şaquli
Hücum, sabitlәşmә, müdafiә
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•

Daxili, xarici

522 İstehsal müәssisәlәrindә strateji menecmentlә hansı idarәetmә sәviyyәsindә daha çox mәşğul
olur?

•

Bütün sәviyyәlәrdә
Aşağı
Orta
Yuxarı
Orta vә aşağı

523 İstehsal müәssisәlәrindә strateji sinergizmin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Tәşkilatın fәaliyyәti dayandırılır
Tәşkilatın fәaliyyәtinin yeni bazarlara çıxmaqla sәmәrәliliyi artırılır
Tәşkilatın fәaliyyәtinin bölünmә vasitәsilә sәmәrәliliyi artırlır
Tәşkilatın fәaliyyәtinin birlәşmә vasitәsilә sәmәrәliliyini artırılır.
Tәşkilatın fәaliyyәtinin yeni mәhsulların istehsalı ilә sәmәrәliliyi artırılır

524 Әmtәә profilinә görә ticarәttexnoloji avadanlığın növlәri

•

ada şәkilli şüşә dolablar, ölçmә vә daxıl kabinәlәri
daxıllar, şüşәli dolablar vә rәflәr
qeyrimexaniki avdanlıq vә inventar
universal vә ixtisaslaşdırılımış
tipli vә yığılansökülәn avadanlıq

525 Şәhәr tipli әrazidә sәmәrәli istehsalın әsas subyekti hansılardır?

•

Müәssisә, dövlәt aparatları, yerli icra hakimi
Müәssisә, şәhәr icra hakimi, beynәlxalq tәşkilatlar
Müәssisә, beynәlxalq tәşkilatlar, şәhәr bәlәdiyyәsi
Müәssisә, şәhәr icra hakimi, şәhәr bәlәdiyyәsi
Müәssisә, şәhәr bәlәdiyyәsi, yerli әhali

526 Ticarәt binalarına iqtisadi tәlәblәr.

•

tikinti prosesindә zavodda hazırlanmış elementlәrdәn istifadә edilmәsi
unifikasiya edilmiş detallardan vә konstruksiyalardan istifadә edilmәsi
tikintidә qәnaәtli materiallardan istifadә edilmәsi
tikinti vә istismar prosesindә material vә әmәk xәrclәrinin optimallaşdırılması
sәnaye metodları ilә tikinti

527 tikinti prosesindә zavodda hazırlanmış elementlәrdәn istifadә edilmәsi

•

texnikiiqtisadi әsaslandırma ilә standart layihәlәşdirmә
haqhesablar, çertyojlar, smetalar
standart vә konstruktor layihәlәri
standart, fәrdi, tәkraristifadә edilәn
haqhesablarla әsaslandırılmış fәrdi layihәlәr

528 Brendinqin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Mәhsulun satışının tәmini
Mәhsulun sistemlәşdirilmәsi
Mәhsulun hazırlanması
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•

Mәhsulun ideyasını hazırlamaq vә onu reallaşdırmaq
Mәhsulun istehsalı

529 Әmtәәnin hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsindә MÜӘSSİSӘ maksimal gәlir әldә edir?

•

kamillik
artım
enmә
bazara daxil olma
әmtәәnin kütlәvi istehsalı

530 İstehSAL tәyinatlı mallar bazarı hansıdır?

•

hazır mәhsul istehsal edәn firmalardır
malları son istehlakçıya satmaq üçün alan kompaniyaların bazarıdır
malı öz şәxsi istehlakı üçün alan firmaların bazarıdır
malı istehsal sahәsindә istifadә etmәk ücün alan kompaniyalardır
sәnaye mallarını әldә edәn ayrıayrı şәxslәrdir

531 "İstehlakçıvasitәçiistehlakçı" bölgü kanalından aşağıdakı mәhsulların istehsalçılarından hansı
istifadә edәrdi?

•

әrzaq
saqqız
siqaret
avtomobil
yuyucu vasitәlәr

532 İstehsal müәssisәlәrinin idarә edilmәsi blokunu göstәrin

•

bütün cavablar düzdür
nәzarәt
marketinqin funksiyaları
planlaşdırma
istehsal

533 İstehsal müәssisәlәrinin idarә edilmәsinin әsas funksiyaları hansılardır?

•

bütün cavablar düzdür
planlaşdırma, tәşkil
fırmanın vәzifәlәri, mәqsәdi
әsaslandırma
uçot, nәzarәt

534 Marka nәdir?

•

istehlakına әmәk sәrf olunan hәr bir әmtәә mәhsul, keyfiyyәt daşıyıcısıdır
firmanın hüquqi әsasda tәsdiqini tapmış proqram
markanın tanınan, lakin tәlәffüz oluna bilinmәyәn hissәsidir (rәmz, rәsm, fәrqlәndirici rәng vә ya
özünәmәxsus şrift tәyinatı)
hәrhansı bir satıcının vә ya satıcılar qrupunun әmtәәlәrini yaxud xidmәtlәrini eynilәşdirmәk, bunlara
rәqiblәrin әmtәәlәri vә xidmәtlәrindәn fәrqlәndirmәk tәyinatı olan ad, termin, nişan, rәmz, rәsm vә ya onların
birlәşmәsidir
müәssisәnin vә ya firmanın kommersiya sirlәrini bilәn vә istehsala tәtbiq edәn şәxslәrin nişanları

535 Müәssisәdә idarәetmә nәdir?
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•

qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә yönәldilәn lisenziyalaşdırma sistemidir.
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurslarının sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş dövlәt tәnzimlәmә orqanlarının birgә hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemindәn ibarәtdir;
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurslarının sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş dövlәt idarәetmә orqanlarının birgә hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemindәn ibarәtdir;
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurslarının sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş idarәetmә subyekti ilә istehsal heyәtinin birgә hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemindәn ibarәtdir.
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurslarının sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş tәdbirlәrin qiymәtlәndirilmәsi sistemidir;

536 Müәssisәlәrdә idarәetmә funksiyaları hansılardır?

•

xәtti, fuksional, xәttifunksional.
idarәetmәdә әmәk bölgüsü, tәkbaşınaçılıq, korporativ әhvalruhiyyәsi;
istehsal, mübadilә, istehlak;
planlaşdırma, tәşkiletmә, koordinasiya;
inzibatı, iqtisadi, sosialpsixoloji;

537 İdarәetmәnin metodları hansılardır?

•

iqtisadi; texnoloji, operativ;
iqtisadi, tәşkilatı, sosialpsixoloji;
inzibati, psixolojı, tәşkilatı;
inzibatı, iqtisadi, sosialpsixoloji;
madditexniki, tәşkilati, iqtisadi;

538 İdarәetmә prinsiplәrinә aid deyil:

•

Tәşәbbüskarlıq;
Tәkbaşınaçılıq;
İdarәetmәdә әmәk bölgüsü;
koordinasiya.
Әdalәt prinsipi;

539 İdarәetmәnin funksiyası olan planlaşdırmanın mәrhәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

lisenziyalaşdırma.
koordinasiya;
matris sxemi;
mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi;
Tәşәbbüskarlıq;

540 Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin prinsiplәrinә aid deyil?

•

istiqamәtlәrin vәhdәti prinsipi.
qayda prinsipi;
intizam prinsipi;
ahәngdarlıq prinsipi;
әdalәt prinsipi;

541 Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin prinsiplәrinә aiddir?

•

paralellik prinsipi.
düzxәtlilik prinsipi;
avtomatlaşdırma vә mexaniklәşdirmә prinsipi;
sәlahiyyәt vә mәsuliyyәt prinsipi;
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ahәngdarlıq prinsipi;

542 Müәssisәdә idarәetmә prosesinin mәrhәlәlәri hansıdır?

•

planlaşdırma, planların reallaşdırılması vә nәzarәt;
planlaşdırma, proqnozlaşdırma, tәnzimlәmә
tәşkil, idarәetmә, tәnzimlәmә;
proqnozlaşdırma, tәşkil etmә, tәnzimlәmә;
tәşkl etmә, stimullaşdırma, nәzarәt.

543 Ticarәt vasitәçilik әmәliyyatı nәdir?

•

Әmtәәlәrin alqısatqı müqavilәsinin bağlanmasıdır
Vasitәçinin kömәkliyi ilә alıcı ilә satıcı arasında әlaqә yaradılması üzrә әmәliyyatdır
Ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn öz adından vә öz vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
İstehsalçıdan asılı olmayan ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn istehsalçıının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış saziş
әsasında alqısatqı ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Әmtәәnin müәyyәn әrazidә istehsalçıdan son istehlakçiya irәlilәdilmәsinә kömәk göstәrilmәsidir

544 "Telgel " üsulu nәyi nәzәrdә tutur?

•

Әmtәәlәrin ilkin baxış üzrә seçilәrәk alıcıya göndәrilmәsini
Yeni әmtәәlәrin istehsalını
Әmtәәnin seçilәrәk göndәrilmәsini
Әmtәәnin necә varsa, elә dә göndәrilmәsini
Maşın vә avadanlıqların göndәrilmәsini

545 Lizinq ödәmәlәri nәdir?

•

Avadanlıqdan istifadә edәn istehlakçıların lizinq firmaları tәrәfindәn uzun müddәtә kreditlәşdirilmәsidir
İcarәyә verәn tәrfindәn әvvәlcәdәn alınmış avadanlığın müәyyәn müddәt әrzindә icarә müqavilәsindә nәzәrdә
tutulan qiymәtlә icarәyә verilmәsidir
Tәrәflәrin razılaşmaları әsasında lizinq müqavilәsindә müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilәn ödәmәlәrdir
Sövdәlәşmә obyektinin sadә istehsal istifadәsi üçün lizinq haqqının ödәnilmәsidir
İcarәyә verәn lizinq firması tәrәfindәn konkret malgöndәrәnә icarә üçün sifariş verәn icarәyә götürәni
maraqlandıran әmlakın, әsasında avadanlığın dәyәrinin ödәnilmәsi

546 Göndәrmә barәdә tәlimat:

•

Sifariş olunan әm tәәnin göndәrilmәyә hazır olması barәdә alıcını xәbәrdar edәn vә satıcı tәrәfindәn verilәn
sәnәddi
Әmtәәni alıcıya göndәrәn satıcı tәrәfindәn verilәn sәnәddir
Nәqliyyat növünü, göndәrilmә vaxtını vә s. göstәrmәklә mal göndәrәnin daşıyıcıya müәyyәn miqdar
göndәrmә üçün yer saxlamasını xahiş etmәsi barәdә sәnәddir
Әmtәәnin daşınması barәdә ixracçının tәlәblәrini vә әmtәә barәdә mәlumatları әks etdirәn sәnәddir
Satıcının yük alana malın göndәrildiyi barәdә mәlumat verdiyi sәnәddir

547 Hesab spesifikasiya (invoise spesification) hansı sәnәddir?

•

Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn
sәnәddir
Әmtәәnin nәzәrdә tutulan ölkәdә qәbulu vә hissәvi göndәrilmәlәrdә yazılan sәnәddir
Hesablaşma sәnәdi olmayan, lakin hesab kimi әmtәә partiyasının qiymәti barәdә mәlumatı әks etdirәn
sәnәddir
Hәr bir növ üzrә әmtәә vahidinin vә әmtәә partiyasının dәyәrini әks etdirәn vә özündә hesab vә
spesifikasiyasının rekvizitlәrini birlәşdirәn sәnәddir
Alıcı tәrәfindәn mal tam qәbul olunduqdan sonra yazılan hesabdır
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548 Beynәlxalq alqı satqı müqavilәlәrinin giriş hissәsindә nәlәr göstәrilir?

•

Әmtәәnin nәzәrdә tutulan mәqsәd üçün istifadә olunmasının yararlığını müәyyәn edәn xüsusiyyәtlәrin
mәcmusu
Miqdarın ölçü vahidi, miqdarın müәyyәn edilmәsi qaydası, çәki vә ölçü sistemi
Әmtәnin adı, onun xüsusiyyәtlәri, assortimenti
Kontraktın adı vә nömrәsi, bağlandığı yer vә vaxt, müqavilә tәrәflәri
Әmtәәnin nәzәrdә tutulan mәqsәd üçün istifadә olunmasının yararlığını müәyyәn edәn xüsusiyyәtlәrin
mәcmusu

549 Bonus güzәşti:

•

Satıcılar tәrәfindәn әmtәәlәrin xarici alıcılara satışı zamanı yerli alıcılara verilәn güzәştdәn artıq verilәn
güzәştdir
Satıcının xüsusilә maraqlı olduqları sifarişlәrdә imtiyazlı alıcılara verilәn güzәştdir
Әmtәәnin preyskurant vә ya sorğu qiymәtindәn edilәn güzәştdir
Xüsusi razılaşma әsasında daimi alıcılara verilәn güzәştdir
Әvvәlcәdәn razılaşdırılmış miqdardan әmtәә alan alıcılara verilәn güzәştdir

550 İdxal ixrac әmәliyyatlarında bazis şәrtlәrinin rolu:

•

İdxalixrac әmәliyyatlarında mәhdudiyyәtlәri aradan qaldırır
Bu әmәliyyatları çәtinlәşdirir
Bütün ölkәlәr üzrә idxalixrac әmәliyyatlarını nümünәvilәşdirir
Beynәlxalq ticarәtdә bu әmәliyyatları sadәlәşdirir vә standartlaşdırır
Bu әmәliyyatlarda xәrclәri azaldır

551 Kovernot hansı sәnәddir?

•

Yük daşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir
Malın göndәrildiyi limanda sığorta cәmiyyәtinin blankında tәrtib olunub, hәm sığorta edәn, hәm dә sığorta
olunan tәrәfindәn imzalanan sәnәddir
Sığorta cәmiyyәti tәrәfindәn sığortalamanın hәyata keçirildiyini vә polis verildiyini tәsdiq edәn sәnәddir
Sığortalama barәdә sığorta olunanın göstәrişlәrinin sığortalama prosesindә yerinә yetirilmәsi barәdә sığorta
edәnin verdiyi sәnәddir
Bәdbәxt hadisәlәr vә risklәr nәticәsindә sığorta olunana dәymiş zәrәrin sığorta edәn tәrәfindәn ödәnilәcәyi
barәdә öhdәlik götürmәsi haqda verdiyi sәnәddir

552 CİP şәrtinә görә satıcı öz öhdәliyini nә vaxt yerinә yetirmiş hesab olunur?

•

Әmtәәni alıcının göstәrdiyi daşıyıcıya çatdırmış olsun
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermiş olsun
Әmtәәni öz hesabına alıcının göstәrdiyi limanda icarәyә götürdüyü gәminin bortu boyunca yerlәşdirdikdәn
sonra
Әmtәәni daşıyıcıya verib, tәyinat yerinәdәk daşıma haqqını ödәmiş olsun
Öz hesabına gәmi icarәyә götürüb icarә haqqını ödәsin, sazişdә göstәrilәn vaxtda әmtәәni gәmiyә yüklәmiş
olsun

553 Gömrük rüsumunun müdafiә funksiyası

•

Ölkәdәn mal çıxarılmasının stimullaşdırılmasına xidmәt edәr
Bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsi vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsilә istehsalın quruluşunun
formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә xidmәt edir
Büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasını tәmin edir
Milli iqtisadiyyatı hәddәn artıq rәqabәtdәn qoruyur
Ölkәyә mal gәtirilmәsinin qarşısını almaqdır
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554 Avropa birjası nә vaxt yaradılıb?

•

1986 cı ildә
1980 ci ildә
1919 cu ildә
1997 c ildә
1877 ci ildә

555 Çikaqo әmtәә birjası nә vaxt yaradılıb?

•

1997 c ildә
1986 cı ildә
1877 ci ildә
1980 ci ildә
1919 cu ildә

556 Hәr növ mәhsulun alqı satqısı üçün bir neçә variant nümunәvi kontraktlar hansı tәşkilat
tәrәfindәn işlәnib hazırlanır?

•

BMT nin AİK sı
Beynәlxalq sahibkarlar ittifaqları
Milli sahibkarlar ittifaqları
Sahә birliklәri
Birja komitәlәri

557 Universal ixrac firmaları

•

Öz adından vә öz hesabına әmtәәlәrin alqı satqısı әmәliyyatlarını hәyata keçirәn firmalardır
Öz hesabına daxili bazarda әmttәlәri alıb sonra öz adından xaricdә satan ticarәt müәssisәlәridir
Öz ölkәsinin istehsalçıları vә topdan satış tacirlәrindәn malı alıb xaricdә vә xaricdәn mal alıb yerli topdansatış
vә pәrakәndә satış tacirlәrinә, sәnaye istehlakçılarına satan firmalardır
Geniş çeşiddә, әsasәn istehlak mallarının satışı ilә mәşğul olan vә bir neçә sahәnin mәhsulunu xaricә ixrac
edәn firmalardır
Hәr hansı bir әmtәә vә ya çeşid üzrә oxşar әmtәәlәrin xaricdә satışı ilә mәşğul olan firmalardır

558 Haaqa konvensiyası neçәnci ildә qәbul olunub vә neçәnci ildә qüvvәyә minib?

•

1990 dә qәbul olunub; 1990 dә qüvvәyә minib
1970 dә qәbul olunub; 1975 dә qüvvәyә minib
1980 dә qәbul olunub; 1988 dә qüvvәyә minib
1951 dә qәbul olunub; 1955 dә qüvvәyә minib
1980 dә qәbul olunub; 1992 dә qüvvәyә minib

559 Gömrük ittifaqının mәqsәdi nәdir?

•

Üzv ölkәlәr arasında әmtәә vә xidmәtlәrin hәrәkәti zamanı gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasıdır
Üzv ölkәlәr arasında sәrhәdlәrin şәrti lәğv olunması vә gömrük rüsumları alınmasının aradan qaldırılmasıdır
Ölkәlәr arasında gömrük tariflәri vә xarici ticarәt sahәsindә mövcud olan manelәrin aradan qaldırılması yolu
ilә ümumi bazar yaradılmasıdır
İttifaqa üzv olan ölkәlrin arasında gömrük tariflәri vә miqdar mәhdudiyyәtlәrinin lәğv olunması, әmtә vә
xidmәtlәrin vahid bazarının yaradılmasıdır
Sәrhәdyani ölkәlәrin әrazisindә gömrük anbarlarının yaradılmasıdır

560 Müqavilәdә qәti qiymәt (firm, fixed):
Azad şәkildә konvertasiya olunan valyuta ilә ödәnilmәklә iri idxal vә ixrac әmәliyyatlarının hәyata keçirildiyi
qiymәtdir
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•

Müqavilә bağlanarkәn müәyyәn edilәn, lakin әmtәәnin göndәrildiyi vaxt onun vazar qiymәtinin
dәyişmәsindәn asılı olaraq yenidәn baxılan qiymәtdir
Әmtәәnin hazırlanmasına çәkilәn xәrclәrin dәyişmәsindәn asılı olaraq, әmtәәnin göndәrildiyi anda hesablanan
qiymәtdir
Müqavilә imzalanan anda müәyyәnlәşdirilәn vә müqavilәnin qüvvәdә olduğu müddәtdә dәyişilmәyәn
qiymәtdir
Dünya qiymәtlәri sәviyyәsini әks etdirәn vә xüsusi mәlumat mәnbәlәrindә әks etdirilәn qiymәtlәrdir

561 İxtisalaşmış ixrac firmaları

•

Öz adından vә öz hesabına әmtәәlәrin alqı satqısı әmәliyyatlarını hәyata keçirәn firmalardır
Öz hesabına daxili bazarda әmttәlәri alıb sonra öz adından xaricdә satan ticarәt müәssisәlәridir
Öz ölkәsinin istehsalçıları vә topdan satış tacirlәrindәn malı alıb xaricdә vә xaricdәn mal alıb yerli topdansatış
vә pәrakәndә satış tacirlәrinә, sәnaye istehlakçılarına satan firmalardır
Hәr hansı bir әmtәә vә ya çeşid üzrә oxşar әmtәәlәrin xaricdә satışı ilә mәşğul olan firmalardır
Geniş çeşiddә, әsasәn istehlak mallarının satışı ilә mәşğul olan vә bir neçә sahәnin mәhsulunu xaricә ixrac
edәn firmalardır

562 Kreditlә ödәmә nәdir?

•

Hesablaşmanın digәr firmadan aldığı borc hesabına ödәnilmәsidir
Әmtәәnin dәyәrinin eyni dәyәrdә digәr әmtәә ilә ödәnilmәsidir
Әmtәәnin dәyәrinin hissәhissә ödәnilmәsidir
Hesablaşmanın ixracçı tәrәfindәn idxalçıya verdiyi kommersiya krediti әsasında hәyata keçirilmәsidir
Hesablaşmanın dövlәt tәminatı verilmәklә ödәnilmәsidir

563 İdxal ixrac әmәliyyatları nәdir?

•

Әrzaq mәhsullarının xarici ölkәdә satılması üzrә fәaliyyәtdir
Öz ölkәsinin daxili bazarında sonradan satmaq üçün xarici әmtәәlәrin alınması vә ölkәyә gәtirilmәsi üzrә
fәaliyyәtdir
Әmtәәnin xarici ölkәyә satışı vә onun üzәrindә sahibkarlıq hüququnun xarici kontragentә verilmәsi ilә
әlaqәdar olan fәaliyyәtdir
Әmtәәlәrin alqısatqısı ilә әlaqәdar olan komersiya fәaliyyәtidir
Müәssisәlәrin fәaliyyәti ilә әlaqәdar avadanlıqların ölkәyә gәtirilmәsidir

564 İxrac firmaları hansı firmalardır?

•

Geniş çeşiddә, әsasәn istehlak mallarının satışı ilә mәşğul olan vә bir neçә sahәnin mәhsulunu xaricә ixrac
edәn firmalardır
Öz ölkәsinin istehsalçıları vә topdan satış tacirlәrindәn malı alıb xaricdә vә xaricdәn mal alıb sәnaye
istehlakçılarına satan firmalardır
Öz ölkәsinin istehsalçıları vә topdan satış tacirlәrindәn malı alıb xaricdә vә xaricdәn mal alıb yerli topdansatış
vә pәrakәndә satış tacirlәrinә, sәnaye istehlakçılarına satan firmalardır
Öz hesabına daxili bazarda әmttәlәri alıb sonra öz adından xaricdә satan ticarәt müәssisәlәridir
Hәr hansı bir әmtәә vә ya çeşid üzrә oxşar әmtәәlәrin xaricdә satışı ilә mәşğul olan firmalardır

565 Müәssisәnin tәrkibinә daxil olan struktur bölmәlәr aşağıdakı hansı vәhdәtliyә malik olurlar?

•

fiziki.
pisxoloji;
sosial;
texnoloji;
tәşkilati;

566 Müәssisәlәrdә kadrların strukturu necә müәyyәn edilir?
mühafizә işçilәrinin sayının әsas vә kömәkçi fәhlәlәrin ümumi sayında xüsusi çәkisinә görә
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•

kömәkçi fәhlәlәrin saynının әsas fәhlәlәrin sayına nisbәtinә görә
әsas fәhlәlәrin sayında heyәtin orta siyahi sayının xüsusi çәkisinә görә
heyәtin orta siyahi sayında müxtәlif kateqoriyalı işçilәrin xüsusi çәkisinә görә
heyәtin orta siyahi sayının rәhbәr vә mütәxәssislәrin sayına nisbәtinә görә

567 Әmәk haqqı nәdir?

•

işçinin ixtisas dәrәcәsi әsasında ödәnilәn vәsait;
iş qüvvәsinin kәmiyyәti vә keyfiyyәtinә görә işçiyә müәssisә tәrәfindәn ödәnilәn pul vәsaitidir;
müәssisәdә işçilәrә yaxşı işlәdiklәrinә görә ödәnilәn mükafatlar
işәgötürәnin işçi ilә bağladığı müqavilәyә görә onun işdәn çıxdığı halda ödәdiyi vәsait;
vaxtilә müәssisәdә işlәyib, lakin indi tәqaüddә olan işçilәrә müәssisәlәrin ödәdiyi vәsait;

568 Әmәyin ödәnilmәsinin tarif sisteminә daxildir:

•

iş yerlәrinin tәşkilinә qoyulan tәlәblәr, işçilәrin ixtisasına qoyulan tәlәblәr, işçinin әmәk haqqı ;
tarif cәdvәli, tarif dәrәcәsi, tarif ixtisas mәlumat (sorğu) kitabı;
intensiv işә muzd;
әmәyin ödәnilmәsi qaydası vә әmәk şәratinә qoyulan tәlәblәr;
tarif ixtisas mәlumat (sorğu) kitabı, әmәk haqqı tәlimatı, әmәk mәcәllәsi;

569 Әmәyin ödәnişinin vaxtamuzd formasına aiddir:

•

akord sistemi;
dolayı vaxtamuzd;
birbaşa vaxtamuzd;
mükafatlı vaxtamuzd.
mütәrәqqi vaxtamuzd;

570 İqtisadi sәmәrә nәdir?

•

Ölkә iqtisadiyyatının hәr bir sahәsindә vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәdә il әrzindә hәyata keçirilәn
fәaliyyәtlәrin sayı.
Ölkә iqtisadiyyatında, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrindә vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәdә müәyyәn dövr
әzindә fәaliyyәti ilә әlaqәdar çәkilәn xәrclәrin mütlәq ölçüdә cәmi.
Ölkә iqtisadiyyatında, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrindә vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәdә müәyyәn dövr
әzindә fәaliyyәtә cәlb edilәn resursların dәyәr ifadәsindә cәmi.
Ölkә iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrinin vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәnin müәyyәn dövr
әzindә fәaliyyәtindәn alınan mütlәq ölçüdә iqtisadi nәticә.
Ölkә iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrinin vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәnin müәyyәn dövr
әzindә fәaliyyәtindәn alınan nisbi ölçüdә iqtisadi nәticә

571 Müәssisәnin madditexniki tәminatının mәrhәlәlәrinә aid deyil:

•

seçilmiş mәhsulgöndәrәnlә (vә ya vasitәçi ilә) danışıqların aparılması vә kontraktın bağlanması;
tәfsillәşdirmә (spesifikasiya) sәnәdinin tәrtibi, zәruri materialların texniki xarakteristi¬kası¬nın hәrtәrәfli
müәyyәn olunması;
sifarişlәr zәnbilinә (istehsal proqramına) vә mәsrәf normalarına görә material resurslarına tәlәbatın müәyyәn
edilmәsi;
mәhsulun satış strategiyasının müәyyәn olunması.
potensial mәhsul göndәrәnlәrin siyahısının işlәnib hazırlanması;

572 Dairәvi reyslәr sxemindә sexlәrin xammal vә materiallarla tәminatı necә hәyata keçirilir?
anbar bir deyil, bir neçә sexlә fәrdi şәkildә әlaqә saxlayır vә onlar xammal vә materiallarla müxtәlif reyslәrlә
tәchiz edilir.
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•

anbar bir deyil, bir neçә sexlә fәrdi şәkildә әlaqә saxlayır vә onları ayrıayrılıqda xammal vә materiallarla
tәchiz edilir;
nәqliyyatın hәr bir sexә doğru sәfәri yüklә, anbara qayıdanda boş, yaxud tara ilә olur;
eyni zonada yerlәşәn bir neçә istehlakçı sex xammal vә materiallarla bir reyslә tәchiz edilir;
müxtәlif zonalarda yerlәşәn istehlakçı sexlәr xammal vә materiallarla ayrıayrı reyslәrlә tәchiz edilir;

573 Aşağıdakı әlamәtlәrin hansından bazar seqmentinin öyrәnilmәsindә istifadә olunur?

•

iqtisadi әlamәtlәr;
psixoqrafik әlamәtlәr.
texnoloji әlamәtlәr;
texniki әlamәtlәr;
texniki әlamәtlәr;

574 Marketinq nәdir?

•

idarәetmәnin metodlarından biridir.
müәssisәnin xammal vә materiallarla tәminatı prosesidir;
müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinini sәmәrәli maliyyәlәşdirilmәsi mexanizmidir;
bazarın kompleks tәhlili vә proqnozlaşdırılması prosesidir;
bazarda mәhsulun satışı ilә әlaqәdar kontraktların bağlanması prosesidir;

575 Müәssisәnin marketinq sistemi aşağıdakı mәsәlәlәrin hәllindә iştirak etmir:

•

bazarda mövcud olan tәlәbatın mümkün qәdәr çox ödәnilmәsinә nail olmaq mәqsәdilә tәdbirlәr sisteminin
işlәnib hazırlanmasında.
bazarın kompleks öyrәnilmәsindә (tәdqiqindә);
mәhsul (xidmәt) çeşidi vә qiymәtinin planlaşdırılmasında;
plan üzrә işin yerinә yetirilmәsi üçün zәrur olan işçilәrә tәlabatın hesablanmasında;
potensial (real) tәlәbatın vә ödәnilmәyәn ehtiyacların müәyyәn edilmәsindә;

576 Ticarәt vasitәçilәrinә aid deyil:

•

kommivoyajerlәr;
dilerlәr;
agentlәr;
konsaltinq tәşkilatı.
distributerlәr;

577 İctimai әmәk bölgüsünün formaları hansılardır?

•

fiziki, mexaniki, texnoloji.
mütlәq, nisbi, inteqrallaşdırılmış;
fәrdi, seriyalı, kütlәvi;
ümumi, xüsusi, fәrdi;
fәrdi, texniki, texnoloji;

578 Fәrdi әmәk bölgüsü nәdir?

•

müәssisә miqyasında istifadә olunan insan әmәyinin, tәtbiq edilәn texnikanın xüsusiyyәtlәri әsasında bir sıra
funksiya vә әmәliyyatlar üzrә öz tәrkib hissәlәrinә parçalanmasıdır.
sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlәrin daxilindә müxtәlif müstәqil sahәlәrin (alt sahәlәrin) әmәlә
gәlmәsidir;
iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir;
müәssisә miqyasında istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәri üzrә tәrkib hissәlәrinә – sex vә istehsal sahәlәrinә
 ayrılmasıdır;
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ölkәnin beynәlxalq bazarlarda bir mәhsul üzrә ixtisaslaşmasıdır;

579 Fors major halında tәrәflәrdәn biri müqavilәnin yerinә yetirilmәsindәn imtina etdikdә tәrәflәrdәn
hansı o birisi tәrәfә dәyәn zәrәri ödәyir?

•

Alıcı vә satıcı tәrәfindәn müştәrәk qaydada nәqliyyat müәssisәsinә dәyәn zәrәri ödәyirlәr
Satıcı alıcıya dәyәn zәrәri ödәyir
Alıcı satıcıya dәyәn zәrәri ödәyir
Heç biri o biri tәrәfә dәyәn zәrәri ödәmir
Qarşılıqlı hesablaşma әsasında dәymiş zәrәr ödәnilir

580 Qәrbi Avropa ölkәlәrindә birlikdә neçә azad iqtisadi zona var?

•

145
235
111
90
109

581 Distributorun vasitәçiliyi nәdir?

•

Әmtәәlәrin alqısatqı müqavilәsinin bağlanmasıdır
Ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn öz adından vә öz vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Әmtәәnin müәyyәn әrazidә istehsalçıdan son istehlakçıya irәlilәdilmәsinә kömәk göstәrilmәsidir
İstehsalçıdan asılı olmayan ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn istehsalçının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış saziş
әsasında alqısatqı ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Vasitәçinin kömәkliyi ilә alıcı ilә satıcı arasında әlaqә yaradılması üzrә әmәliyyatdır

582 Nümunәvi kontraktlar üzrә mübahisә vә fikir ayrılıqları hansı qaydada hәll olunur?

•

Birja komitәlәrinin müәyәnlәşdirdiyi qaydada
Gömrük orqanlarının hәll etmәsi qaydasında
Qarşılıqlı anlaşma qaydasında
Arbitraj qaydasında
Nümunәvi kontraktı hazırlanmış tәşkilatın müәyyәnlәşdirdiyi qaydada

583 Göndәrilmә üçün order nәdir?

•

Sifariş olunan әmtәәnin gönәdrilmәyә hazır olması barәdә alıcını xәbәrdar edәn vә satıcı tәrәfindәn verilәn
sәnәddir
Әmtәәni alıcıya göndәrәn satıcı tәrәfindәn verilәn sәnәddir
Nәqliyyat növünü, göndәrilmә vaxtını vә s. göstәrmәklә mal göndәrәnin daşıyıcıdan müәyyәn miqdar
göndәrmә üçün yer saxalamasını xahiş etmәsi barәdә sәnәddir
Әmtәәnin daşınması barәdә ixracçının tәlәblәrini vә әmtәә barәdә mәlumatları әks etdirәn sәnәddir
Satıcının yük alana malın göndәrildiyi barәdә mәlumat verdiyi sәnәddir

584 Kommersiya hesabı hansı sәnәddir?

•

Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn
sәnәddir
Әmtәәnin nәzәrdә tutulan ölkәdә qәbulu zamanı yazılan sәnәddir
Hesablaşma sәnәdi olmayan, lakin hesab kimi әmtәә partiyasının qiymәti barәdә mәlumatı әks etdirәn
sәnәddir
Hәr bir növ üzrә әmtәә vahidinin әks etdirәn vә özündә hesab vә spesifikasiyanın rekvizitlәrini birlәşdirәn
sәnәddir
Alıcı tәrәfindәn mal tam qәbul olunduqdan sonra yazılan hesabdır
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585 Ticarәt kompensasiya sövdәlәşmәlәri әn geci hansı müddәtdә başa çatmalıdır?

•

6 ay müddәtindә
12 ay müddәtindә
24 ay müddәtindә
36 ay müddәtindә
48 ay müddәtindә

586 FOB şәrtinә görә satıcının vәzifәlәri:

•

Әmtәәni alıcının binasında ona tәhvil vermәlidir
Әmtәәni alıcı ilә razılaşdırılmış yerdә onun müvәkkil etdiyi daşıyıcının öhdәsinә vermәlidir
Dәyәr vә icarә haqqını ödәmәlidir
Satıcı öz hesabına әmtәәni gәminin bortuna qoymalı vә alıcıya tәmiz bort konosamenti vermәlidir
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermәlidir

587 Birbaşa kompensasiya sövdәlәşmәlәri

•

İxracatçının idxalatçı firmadan onun sonradan ekvivalent miqdarda ixracatçıdan mal alacağı barәdә öhdәlik
götürmәsi әvәzindә ondan mal alması üzrә bağlanmış sövdәlәşmәdir
İstehsal bölmәlәri müstәqil ixrac әmәliyyatları hәyata keçirәn vә çoxlu müxtәlif kontragentlәri olan TMŞ
tәrәfindәn hәyata keçirilәn sövdәlәşmәlәrdir
Bir tәrәfin ikinci tәrәfә әmtәә, texnalogiya vә xidmәtlәr göndәrilmәsini, onun isә bundan yeni istehsal güclәri
yaratmaq üçün istifadә etmәsini nәzәrdә tutan sövdәlәşmәdir
Valyutada hesablaşmanı nәzәrdә tutmayan, qarşılıqlı şәkildә eyni dәyәrdә әmtәә göndәrilmәsini nәzәrdә tutan
sövdәlәşmәdir
Qarşılıqlı satınalmalar üzrә ixracatçının öz öhdәliklәrini üçüncü tәrәfә vermәklә hәyata keçirilәn
sövdәlәşmәlәrdir

588 Ticarәt firmaları

•

Geniş çeşiddә, әsasәn istehlak mallarının satışı ilә mәşğul olan vә bir neçә sahәnin mәhsulunu xaricә ixrac
edәn firmalardır
Öz hesabına daxili bazarda әmtәәlәri alıb sonra öz adından xaricdә satan ticarәt müәssisәlәridir
Öz ölkәsinin istehsalçıları vә topdansatış tacirlәrindәn malı alıb xaricdә vә xaricdәn mal alıb yerli topdansatış
vә pәrakәndә satış tacirlәrinә, sәnaye itsehlakçılarına satan firmalardır
Öz adından vә öz hesabına әmtәәlәrin alqı satqısı әmәliyyatlarını hәyata keçirәn firmalardır
Hәr hansı bir әmtәә vә ya çeşid üzrә oxşar әmtәәlәrin xaricdә satışı ilә mәşğul olan firmalardır

589 Bütövlükdә iqtisadi inkişaf etmiş ölkәlәrdә neçә azad iqtisadi zona var?

•

900
109
111
235
145

590 Hansı firmalar ticarәtvasitәçi firmalardır?

•

Hüquqi vә tәsәrrüfat münasibәtlәri cәhәtdәn istehsalçı vә istehlakçıdan asılı olmayan firmalardır
Hüquqi şәxs olmayan vә istehsaldan asılı olan firmalardır
İstehsalçı tәrәfindәn onun әmtәәlәrini satmaq üçün yaradılan firmalardır
Hüquqi vә tәsәrrüfat munasibәtlәri cәhәtdәn istehsalçı vә istehlakçıdan asılı olan firmalardır
Beynәlxalq ticarәt әlaqәlәrini hәyata keçirәn firmalardır

591 Alıcı ofertanın bütün şәrtlәri ilә razılaşdıqda hansı hәrәkәtlәri yerinә yetirilir?
90/99

30.12.2015

•

Sifariş olunan әmtәәni qәbul etmәyә hazırlaşır
Müqavilәni imzalayıb geri qaytarır
Ofertaya qarşı әks oferta göndәrir
Poçt vә ya teleqraf vasitәsilә satıcıya yazılı şәkildә onu tәsdiq etmәk barәdә cavab göndәrir
Әmtәәni göndәrmәyә başlayır

592 Lizinq müqavilәlәri hansı müddәtә bağlanılır?

•

aydan 1 ilәdәk
ildәn 2 3 ilәdәk müddәtә
Bir neçә saatdan bir neçә günә, aya vә bir ilәdәk müddәtә
3 ildәn 5 ilәdәk. Bәzi avadanlıqlar üçün 15 20 ilәdәk
10 ildәn 15 ilәdәk müddәtә

593 Göndәrilmә üçün bildiriş nәdir?

•

Sifariş olunan әmtәәnin gönәdrilmәyә hazır olması barәdә alıcını xәbәrdar edәn vә satıcı tәrәfindәn verilәn
sәnәddir
Әmtәәnin daşınması barәdә ixracçının tәlәblәrini vә әmtәә barәdә mәlumatları әks etdirәn sәnәddir
Nәqliyyat növünü, göndәrilmә vaxtını vә s. göstәrmәklә mal göndәrәnin daşıyıcıdan müәyyәn miqdar
göndәrmә üçün yer saxalamasını xahiş etmәsi barәdә sәnәddir
Satıcının yük alana malın göndәrildiyi barәdә mәlumat verdiyi sәnәddir
Әmtәәni alıcıya göndәrәn satıcı tәrәfindәn verilәn sәnәddir

594 Proformahesab (proforma invoise) nәdir?

•

Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn
sәnәddir
Alıcı tәrәfindәn mal tam qәbul olunduqdan sonra yazılan hesabdır
Әmtәәnin nәzәrdә tutulan ölkәdә qәbulu zamanı yazılan sәnәddir
Hesablaşma sәnәdi olmayan, lakin hesab kimi әmtәә partiyasının qiymәti barәdә mәlumatı әks etdirәn
sәnәddir
Hәr bir növ üzrә әmtәә vahidinin vә әmtәә partiyasının dәyәrini әks etdirәn vә özündә hesab vә
spesifikasiyanın rekvizitlәrini birlәşdirәn sәnәddir

595 Maliyyәlәşdirilәn lizinq nәdir?

•

Avdanlıqlardan istifadә edәn istehlakçıların lizinq firmaları tәrәfindәn uzun müddәtә kreditlәşdirilmәsidir
Tәrәflәrin razılaşmaları әsasında lizinq müqavilәsindә müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilәn ödәmәlәrdir
Sövdәlәşmә obyektinin sadә istehsal istifadәsi üçün lizinq haqqının ödәnilmәsidir
İcarәyә verәn lizinq firması tәrәfindәn konkret malgöndәrәnә icarә üçün sifariş verәn icarәyә götürәni
maraqlandıran әmlakın, әsasәn dә avadanlığın dәyәrinin ödәnilmәsidir
İcarәyә verәn tәrәfindәn әvvәlcәdәn alınmış avadanlığın müәyyәn müddәt әrzindә icarә müqavilәsindә
nәzәrdә tutulan qiymәtlә icarәyә verilmәsidir

596 Konfirmasiya evlәri hansı firmalardır?

•

Öz prinsipialı üçün xaricdәn mal alınması әmәliyyatlarını yerinә yetirәn firmalardır
Müqavilәnin şәrtindәn asılı olaraq prinsipialın adından vә onun hesabına sövdәlәşmәlәr bağlayan, yaxud da
sövdәlәşmәlәrin bağlanılmasında vasitәçilik edәn fiamalardır
Öz ölkәsinin komitentinin hesabına öz adındın xarici istehsalçılarda sifarişlәri yerlәşdirәn vә öz ölkәsinin
alıcısının nümayәndәsi olan firmalardır
Alıcıya istehsalçı ixracatçının adından verdiyi kreditlәrә görә riski öz üzәrinә götürәn vә alıcıdan onun ödәmә
qabiliyyәtinә malik olması barәdә sübut tәlәb etmәyәn firmalardır
Öz ölkәsinin bir vә ya bir neçә sәnaye firmasının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış agent müqavilәlәri әsasında
fәaliyyәt göstәrәn firmalardır

597 Broker әmәliyyatları hansı әmәliyyatlardır?
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•

İstehsalçıdan asılı olmayan ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn istehsalçının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış saziş
әsasında alqısatqı ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Әmtәәnin müәyyәn әrazidә istehsalçıdan son istehlakçıya irәlilәdilmәsinә kömәk göstәrilmәsidir
Ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn öz adından vә öz vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Vasitәçinin kömәkliyi ilә alıcı ilә satıcı arasında әlaqә yaradılması üzrә әmәliyyatdır
Әmtәәlәrin alqısatqı müqavilәlәrinin bağlanmasıdır

598 Reklamasiya nәdir?

•

Müqavilәnin vә sanksiyaların yerinә yetirilmәsini tәmin edәn şәrtlәrin alıcı tәrәfindәn satıcıya tәqdim
olunmasıdır
Çatışmayan malların göndәrilmәsi, keyfiyyәtsiz çıxmış malın geri qaytarılması vә onun dәyәrinin alıcıya nәğd
ödәnilmәsi
Bütün xәrclәrin satıcı tәrәfindәn ödәnilәcәk qüsurlu malın digәr malla әvәz edilmәsidir
Әmtәәlәrin keyfiyyәt vә kәmiyyәtinin müqavilәdә göstәrilәn şәrtlәrә uyğun gәlmәmәsi barәdә alıcının satıcıya
tәqdim etdiyi narazılıqdır
Bütün xәrclәrin satıcı tәrәfindәn ödәnilmәsi şәrtilә çatışmayan malların göndәrilmәsi

599 Hazırda neçә dövlәt Vyana konvensiyasının iştirakçısıdır?

•

62 dövlәt
60 dövlәt
36 dövlәt
48 dövlәt
45 dövlәt

600 Göndәrmәyә hazır olma barәdә bildiriş nәdir?

•

Satıcının yük alana malın göndәrildiyi barәdә mәlumat verdiyi sәnәddir
Әmtәәnin daşınması barәdә ixracçının tәlәblәrini vә әmtәә barәdә mәlumatları әks etdirәn sәnәddir
Nәqliyyat növünü, göndәrilmә vaxtını vә s. göstәrmәklә mal göndәrәnin daşıyıcıdan müәyyәn miqdar
göndәrmә üçün yer saxalamasını xahiş etmәsi barәdә sәnәddir
Sifariş olunan әmtәәnin gönәdrilmәyә hazır olması barәdә alıcını xәbәrdar edәn vә satıcı tәrәfindәn verilәn
sәnәddir
Әmtәәni alıcıya göndәrәn satıcı tәrәfindәn verilәn sәnәddir

601 Sifariş olunan әmtәәnin gönәdrilmәyә hazır olması barәdә alıcını xәbәrdar edәn vә satıcı
tәrәfindәn verilәn sәnәddir

•

Alıcı tәrәfindәn mal tam qәbul olunduqdan sonra yazılan sәnәddir
Hәr bir növ üzrә әmtәә vahidinin vә әmtәә partiyasının dәyәrini әks etdirәn vә özündә hesab vә
spesifikasiyanın rekvizitlәrini birlәşdirәn sәnәddir
Hesablaşma sәnәdi olmayan, lakin hesab kimi әmtәә partiyasının qiymәti barәdә mәlumatı әks etdirәn
sәnәddir
Әmtәәnin nәzәrdә tutulan ölkәdә qәbulu vә hissәvi göndәrilmәlәrdә yazılan sәnәddir
Hәr bir növ üzrә әmtәә vahidinin vә әmtәә partiyasının dәyәrini әks etdirәn vә özündә hesab vә
spesifikasiyanın rekvizitlәrini birlәşdirәn sәnәddir

602 Vyana konvensiyası hansı xәrәkterli müqavilәlәrә tәtbiq olunur?

•

Bütün növ müqavilәlәrә
Hәm beynәlxalq xarakterli, hәm dә milli xarakterli müqavilәlәrә
Yalnız milli xarakterli müqavilәlәrә
Yalnız beynәlxalq xarakterli müqavilәlәrә
Hәm beynәlxalq xarakterli, hәm dә milli xarakterli müqavilәlәrә

603 FCA şәrtinә әsasәn satıcının öhdәliklәri:
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•

Әmtәәni alıcının binasında ona tәhvil vermәlidir
Dәyәr vә icarә haqqını ödәmәlidir
Öz hesabına әmtәәni gәminin bortuna qoymalı vә alıcıya tәmiz bort konosamenti vermәlidir
Әmtәәni alıcı ilә razılaşdırılmış yerdә onun müvәkkil etdiyi daşıyıcının öhdәsinә vermәlidir
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermәlidir

604 İxrac güzәşti:

•

Әvvәlcәdәn razılaşdırılmış miqdardan artıq әmtәә alan alıcılara verilәn güzәştdir
Әmtәәnin preyskurant vә ya sorğu qiymәtindәn edilәn güzәştdir
Әmtәәnin preyskurant vә ya sorğu qiymәtindәn edilәn güzәştdir
Satıcılar tәrәfindәn әmtәәlәrin xarici alıcılara satışı zamanı yerli alıcılara verilәn güzәştdәn artıq verilәn
güzәştdir
Satıcıların xüsusilә maraqlı olduqları sifarişlәrdә imtiyazlı alıcılara verilәn güzәştdir

605 Gömrük rüsumunun fiskal funksiyası

•

Ölkәdәn mal çıxarılmasının stimullaşdırılmasına xidmәt edir
Bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsi vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsilә istehsalın quruluşunun
formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә xidmәt edir
Milli iqtisadiyyatı hәddәn artıq rәqabәtdәn qoruyur
Büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasını tәmin edir
Ölkәyә mal gәtirilmәsinin qarşısını almaqdır

606 Yenidәn satma üzrә әmәliyyat hansıdır?

•

Ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn öz adından vә öz vәsaiti hesabına hәyata keçirilәn әmәliyyatdır
Әmtәәlәrin alqısatqı müqavilәsinin bağlanmasıdır
Әmtәәnin müәyyәn әrazidә istehsalçıdan son istehlakçiya irәlilәdilmәsinә kömәk göstәrilmәsidir
Vasitәçinin kömәkliyi ilә alıcı ilә satıcı arasında әlaqә yaradılması üzrә әmәliyyatdır
İstehsalçıdan asılı olmayan ticarәt vasitәçisi tәrәfindәn istehsalçıının tapşırığı ilә aralarında bağlanmış saziş
әsasında alqısatqı ilә әlaqәdar hәyata keçirilәn әmәliyyatdır

607 Beynәlxalq kommersiya terminlәri mәzmun ilk dәfә neçәnci ildә vә hansı tәşkilat kim tәrәfindәn
nәsr olunmuşdur?

•

1957 ci ildә Avropa İqtisadiBirliyi tәrәfindәn
1932 ci ildә Millәtlәr Liqası tәrәfindәn
1928 ci ildә beynәlxalq hüquq assosiasiyası tәrәfindәn
1936 cı ildә Beynәlxalq ticarәt palatası tәrәfindәn
1949 cu ildә BMT tәrәfindәn

608 Uzans nәdir?

•

Forsmajordur
Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdir
Ticarәt vә ya işgüzar әnәnәlәrdir
İşgüzar hәyat sferasıdır
Beynәlxalq ticarәtdir

609 BKӘ verilәn sığorta polisi nәdir?
Malın göndәrildiyi limanda sığorta cәmiyyәtinin blankında tәrtib olunub, hәm sığorta edәn, hәm dә sığorta
olunan tәrәfindәn imzalanan sәnәddir
Sığortalama barәdә sığorta olunanın göstәrişlәrinin sığortalama prosesindә yerinә yetirilmәsi barәdә sığorta
edәnin verdiyi sәnәddir
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•

Sığorta cәmiyyәti tәrәfindәn sığortalamanın hәyata keçirildiyini vә polis verildiyini tәsdiq edәn sәnәddir
Müqavilәdә göstәrilәn bәdbәxt hadisәlәr vә risklәr nәticәsindә sığorta olunana dәymiş zәrәrin sığorta edәn
tәrәfindәn ödәnilәcәyi barәdә öhdәlik götürmәsi haqda verdiyi sәnәddir
Yük daşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir

610 EXW şәrtinә görә satıcı öz öhdәliyini nә vaxt yerinә yetirmiş hesab olunur?

•

Әmtәәni daşıyıcıya verib, tәyinat yerinәdәk daşıma haqqını ödәmiş olsun
Öz hesabına gәmi icarәyә götürüb icarә haqqını ödәsin, sazişdә göstәrilәn vaxtda әmtәәni gәmiyә yüklәmiş
olsun
Әmtәәni öz hesabına alıcının göstәrdiyi limanda icarәyә götürdüyü gәminin bortu boyunca yerlәşdirdikdәn
sonra
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermiş olsun
Әmtәәni alıcının göstәrdiyi daşıyıcıya çatdırmış olsun

611 London metal birjası nә vaxt yaradılıb?

•

1986 cı il
1919 cu il
1997 ci il
1877 ci il
1980 ci il

612 Ümumi cәrimәnin miqdarı vaxtında göndәrilmәmiş әmtәәnin dәyәrinin neçә faizindәn artıq ola
bilmәz?

•

50
0,1
15
10
5

613 Gömrük tarifinin (rüsumu) fiskal nәzarәt funksiyası nәyә xidmәt edir?

•

Daxili bazarın qorunması üçün idxal vә ixrac әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsinә vә struktur dәyişikliklәrin
stimullaşdırılmasına
Bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsi vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsilә istehsalın quruluşunun
formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә
Milli iqtisadiyyatın hәddәn artıq rәqabәtdәn qorunmasına
Büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasının tәmin edilmәsinә
Sәrhәddәn keçәn mallara görә vergilәrin yığılmasına

614 Bonifikasiya nәdir?

•

Alıcı tәrәfindәn әmtәәnin keyfiyyәti barәdә satıcıya edilәn iraddır
Bir ölkәnin idxalçısının digәr ölkәnin komissionçusuna müәyyәn әmtәә partiyasının alınması barәdә verdiyi
bir dәfәlik tapşırıqdır
Göndәrilәn әmtәә aşağı keyfiyyәtli olduqda, әgәr alıcı onu qәbul edirsә, әmtәәnin qiymәtindә edilәn güzәştdir
Daha keyfiyyәtli mal göndәrdiyinә görә alıcının satıcıya ödәdiyi әlavә mәblәğdir
Әmtәәnin haqqının müqavilәdә göstәrilәn mәblәğdә tam ödәnilmәsidir

615 Vyana konveksiyası neçәnci ildә qәbul olunub vә neçәnci ildә qüvvәyә minib?

•

1990dә qәbul olunub; 1990dә qüvvәyә minib
1970dә qәbul olunub; 1975dә qüvvәyә minib
1951dә qәbul olunub; 1955dә qüvvәyә minib
1980dә qәbul olunub; 1988dә qüvvәyә minib
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•

1989dә qәbul olunub; 1992dә qüvvәyә minib

616 Konpensasiya satınalmalar üzrә öhәdәliklәr göndәrilәn malın xarakterindәn asılı olaraq neçә ili
әhatә edir?

•

1 ilәdәk olan müddәti
5 ili
10 15 ili
20 25 ili
5 10 ili

617 Gömrük tarifinin müdafiә funksiyası nәyә xidmәt edir?

•

Daxili bazarın qorunması üçün idxal vә ixrac әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsinә vә struktur dәyişikliklәrin
stimullaşdırılmasına
Bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsi vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsilә istehsalın quruluşunun
formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә
Büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasının tәmin edilmәsinә
Milli iqtisadiyyatın hәddәn artıq rәqabәtdәn qorunmasına
Sәrhәddәn keçәn mallara görә vergilәrin yığılmasına

618 CFR şәrtinә görә satıcı öz öhdәliyini nә vaxt yerinә yetirmiş hesab olunur?

•

Әmtәәni daşıyıcıya verib, tәyinat yerinәdәk daşıma haqqını ödәmiş olsun
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermiş olsun
Әmtәәni öz hesabına alıcının göstәrdiyi limanda icarәyә götürdüyü gәminin bortu boyunca yerlәşdirdikdәn
sonra
Öz hesabına gәmi icarәyә götürüb icarә haqqını ödәsin, sazişdә göstәrilәn vaxtda әmtәәni gәmiyә yüklәmiş
olsun
Әmtәәni alıcının göstәrdiyi daşıyıcıya çatdırmış olsun

619 Tsetsioner kimdir?

•

Әmtәәnin daşınmasını öz üzәrinә götürәn nәqliyyat tәşkilatıdır
TMŞ lәr
İdxalçıdır
Öz ölkәsinin istehsalçısından әmtәә alaraq xarici ölkәyә satan ticarәt tәşkilatlarıdır
Qarşılıqlı satınalmalar üzrә ixracatçının vәzifәlәrini öz üzәrinә götürәn üçüncü tәrәfdir

620 Refaksiya nәdir?

•

Daha keyfiyyәtli mal göndәrdiyinә görә alıcının satıcıya ödәdiyi әlavә mәblәğdir
Әmtәәnin haqqının müqavilәdә göstәrilәn mәblәğdә tam ödәnilmәsidir
Bir ölkәnin idxalçısının digәr ölkәnin komissionçusuna müәyyәn әmtәә partiyasının alınması barәdә verdiyi
bir dәfәlik tapşırıqdır
Göndәrilәn әmtәә aşağı keyfiyyәtli olduqda, әgәr alıcı onu qәbul edirsә, әmtәәnin qiymәtindә edilәn güzәştdir
Alıcı tәrәfindәn әmtәәnin keyfiyyәti barәdә satıcıya edilәn iraddır

621 Keyfiyyәt barәdә alıcının iradı hansı qaydada ödәnilir?

•

Çatışmayan әmtәә üçün ödәnilmiş pulun bir hissәsinin geri qaytarılması vasitәsilә
Güsurların aradan qaldırılması vә ya әmtәәnin qiymәtinin aşağı salınması ilә
Çatışmayan miqdarda әmtәәnin göndәrilmәsi yaxud ödәnilmiş pulun geri qaytarılması vasitәsilә
Әmtәәnin qiymәtinin artırılması ilә
Çatışmayan miqdarda әmtәәnin göndәrilmәsi vә qiymәtin aşağı salınması ilә

622 Nәqliyyat sәnәdlәri hansı sәnәdlәrdir?
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•

Gәmi sahibinin yükü daşımağa qәbul etmәsinin tәsdiq olunmasıdır
Yük daşayan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir
Әmtәәlәrin dәyәri, keyfiyyәt vә kәmiyyәt xüsusiyyәtlәri barәdә mәlumat verәn sәnәdlәrdir
Satıcını alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn
sәnәddir
Gәmi sahibi tәrәfindәn dәniz yolu vasitәsilә yükün daşınmağa qәbul edilmәsini tәsdiq edәn sәnәddir

623 Reys sığorta polisi nәdir?

•

Sığortalama barәdә sığorta olunanın göstәrişlәrinin sığortalama prosesindә yerinә yetirilmәsi barәdә sığorta
edәnin verdiyi sәnәddir
Sığorta cәmiyyәti tәrәfindәn sığortalamanın hәyata keçirildiyini vә polis verildiyini tәsdiq edәn sәnәddir
Bәdbәxt hadisәlәr vә risklәr nәticәsindә sığorta olunana dәymiş zәrәrin sığorta edәn tәrәfindәn ödәnilәcәyi
barәdә öhdәlik götürmәsi haqda verdiyi sәnәddir
Malın göndәrildiyi limanda sığorta cәmiyyәtinin blankında tәrtib olunub, hәm sığorta edәn, hәm dә sığorta
olunan tәrәfindәn imzalanan sәnәddir
Yük daşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir

624 Beynәlxalq lisenziya ticarәtinin inkişafında güdülәn mühüm amil nәdir?

•

Xarici ölkәlәrdә podrat istehsalı ilә mәşğul olmaq marağıdır
Lisenziar vә lisenziya tәrәfindәn güdülәn kommersiya marağıdır
Keyfiyyәtli mәhsul istehlak etmәk vә onu dünya bazarına çıxarmaq marağıdır
TMŞ in digәr ölkәlәrdә öz qız müәssisәlәrini yaratmaq marağıdır
Digәr müәssisәlәrdә birgә istehsal vә kommersiya müәssisәlәri yaratmaq marağıdır

625 Xayrinq müqavilәlәri hansı müddәtә bağlanılır?

•

10 aydan 1 ilәdәk müddәtә
1 ildәn 2 3 ilәdәk müddәtә
ildәn 5 ilәdәk. Bәzi avadanlıqlar üçün 15 20 ilәdәk
Bir neçә saatdan bir neçә günә, aya vә bir ilәdәk müddәtә
10 ildәn 15 ilәdәk müddәtә

626 Gömrük tarifinin tәnzimlәyici funksiyası nәyә xidmәt edir?

•

Büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasının tәmin edilmәsinә
Bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsi vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsilә istehsalın quruluşunun
formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә
Daxili bazarın qorunması üçün idxal vә ixrac әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsinә vә struktur dәyişikliklәrin
stimullaşdırılmasına
Sәrhәddәn keçәn mallara görә vergilәrin yığılmasına
Milli iqtisadiyyatın hәddәn artıq rәqabәtdәn qorunmasına

627 İndent nәdir?

•

Göndәrilәn әmtәә aşağı keyfiyyәtli olduqda onun qiymәtindә alıcıya edilәn güzәştdir
Bir ölkәnin idxalçısının digәr ölkәnin komissionçusuna müәyyәn әmtәә partiyasının alınması barәdә verdiyi
bir dәfәlik tapşırıqdır
Daha keyfiyyәtli mal göndәrdiyinә görә alıcının satıcıya ödәdiyi әlavә mәblәğdir
Alıcı tәrәfindәn әmtәәnin keyfiyyәti barәdә satıcıya edilәn iraddır
Әmtәәnin haqqının müqavilәdә göstәrilәn mәblәğdә tam ödәnilmәsidir

628 Konosament nәdir?

•

Gәmi sahibinin yükü daşımağa qәbul etmәsinin tәsdiq olunmasıdır
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•

Yük daşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir
Әmtәәlәrin dәyәri, keyfiyyәt vә kәmiyyәt xüsusiyyәtlәri barәdә mәlumat verәn sәnәdlәrdir
Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn
sәnәddir
Gәmi sahibi tәrәfindәn dәniz yolu vasitәsilә yükün daşınmağa qәbul edilmәsini tәsdiq edәn sәnәddir

629 Beynәlxalq neft birjası nә vaxt yaradılıb?

•

1997 ci ildә
1980 ci ildә
1986 ci ildә
1877 ci ildә
1919 cu ildә

630 CPT şәrtinә görә satıcı öz öhdәliyini nә vaxt yerinә yetirmiş hesab olunur?

•

Öz hesabına gәmi icarәyә götürüb icarә haqqını ödәsin, sazişdә göstәrilәn vaxtda әmtәәni gәmiyә yüklәmiş
olsun
Әmtәәni alıcının göstәrdiyi daşıyıcıya çatdırdıqdan sonra
Әmtәәni öz hesabına alıcının göstәrdiyi limanda icarәyә götürdüyü gәminin bortu boyunca yerlәşdirdikdәn
sonra
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermiş olsun
Әmtәәni daşıyıcıya verib, tәyinat yerinәdәk daşıma haqqını ödәmiş olsun

631 Qrantı kimdir?

•

İstehlakçıdır
İstehsalçıdır
Satış hüququ verilmiş şәxsdir
Satışa hüquq verilmiş istehsalçıdır
Agentdir

632 Gömrük tarif üsulu nәyә yönәldilmişdir?

•

Sәrhәddәn keçәn mallara görә vergilәrin yığılmasına
Daxili bazarın qorunması üçün idxal vә ixrac әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsinә vә struktur dәyişikliklәrin
stimullaşdırılmasına
Milli iqtisadiyyatın hәddәn artıq rәqabәtdәn qorunmasına
Büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasının tәmin edilmәsinә
Bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsi vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsilә istehsalın quruluşunun
formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә

633 Yeni Haaqa konvensiyasını 1985 ci ildә neçә dövlәt imzalayıb?

•

62 dövlәt
48 dövlәt
36 dövlәt
60 dövlәt
45 dövlәt

634 Avropa birliyinin mәqsәdi nәdir?

•

Üzv ölkәlәr arasında әmtәә vә xidmәtlәrin hәrәkәti zamanı gömrük rüsumlarının aradan qaldırılmasıdır
Ölkәlәr arasında gömrük tariflәri vә xarici ticarәt sahәsindә mövcud olan manelәrin aradan qaldırılması yolu
ilә ümumi bazar yaradılmasıdır
İttifaqa üzv olan ölkәlrin arasında gömrük tariflәri vә miqdar mәhdudiyyәtlәrinin lәğv olunması, әmtә vә
xidmәtlәrin vahid bazarının yaradılmasıdır
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Üzv ölkәlәr arasında sәrhәdlәrin şәrti lәğv olunması vә gömrük rüsumları alınmasının aradan qaldırılmasıdır
Sәrhәdyani ölkәlәrin әrazisindә gömrük anbarlarının yaradılmasıdır

635 Gәmi daşımalarında şturman qeydi nәdir?

•

Gәmi sahibi tәrәfindәn dәniz yolu vasitәsilә yükün daşınmağa qәbul edilmәsini tәsdiq edәn sәnәddir
Gәmi sahibinin yükü daşımağa qәbul etmәsinin tәsdiq olunmasıdır
Әmtәәlәrin dәyәri, keyfiyyәt vә kәmiyyәt xüsusiyyәtlәri barәdә mәlumat verәn sәnәdlәrdir
Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn
sәnәddir
Yük daşayan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan sәnәddir

636 Kollektiv işarә nәdir?

•

vәtәndaşların könüllü birgә tәsәrrüfatçılığına rәhbәrliklik etmәkdir
maddi resursların dövlәtin mülkiyyәtindә olduğu şәraitdә mәrkәzlәşdirilmiş planlaşmanı tәmin edәn idarә
heyәti
tәsәrrüfat assosasiyası vә digәr könüllü birliklәrin buraxdığı eyni keyfiyyәtli vә ya oxşar xüsusiyyәtlәr olan
әmtәәlәrin mahiyyәti üçün tәyin edilmiş mal nişanı kollektiv işarә adlanır
bir peşәyә mәnsub adamların ittifaqının idarә edilmәsi
tәsәrrüfat müstәqilliyini qoruyan şәxslәrin idarә edilmәsi

637 Fraxt üçün sifariş nәdir?

•

Sifariş olunan әmtәәnin göndәrilmәyә hazır olması barәdә alıcını xәbәrdar edәn vә satıcı tәrәfindәn verilәn
sәnәddir
Nәqliyyat növünü, göndәrilmә vaxtını vә s. göstәrmәklә mal göndәrәnin daşıyıcıdan müәyyәn miqdar
göndәrmә üçün yer saxlamasını xahiş etmәsi barәdә sәnәddir
Әmtәәnin daşınması barәdә ixracçinintәlәblәrini vә әmtәә barәdә mәlumatları әks etdirәn sәnәddir
Әmtәәni alıcıya göndәrәn satıcı tәrәfindәn verilәn sәnәddir
Satıcının yük alana malın göndәrildiyi barәdә mәlumat verdiyi sәnәddir

638 Hesab faktura (invoice, final invoise):

•

Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn
sәnәddir
Alıcı tәrәfindәn mal tam qәbul olunduqdan sonra yazılan hesabdır
Әmtәәnin nәzәrdәtutulan ölkәdә qәbulu vә hissәvi göndәrmәlәrdә yazılan sәnәddir
Hesablaşma sәnәdi olmayan, lakin hesab kimi әmtәә partiyasının qiymәti barәdә mәlumatı әks etdirәn
sәnәddir
Hәr bir növ üzrә әmtәә vahidinin vә әmtәә partiyasının dәyәrini әks etdirәn vә özündә hesab vә
spesifikasiyanın rekvizitlәrini birlәşdirәn sәnәddir

639 Konosamentin hansı növlәri var?

•

Avtomobil; Dәmir yolu; Avio
Adlı; Orderli; Tәqdim edәnә; İmtiyazlı
Adlı; Orderli; Tәqdim edәnә
Daxili; Xarici
Adlı; Orderli

640 Beynәlxalq alqı satqı sazişlәrindә bazis şәrtlәri nәyi tәyin edir?

•

Forsmajor şәrtlәrini
Satıcı vә alıcının vәzifәlәrini, әmtәәnin satıcıdan alıcıya keçәn vaxt onun zәdәlәnmәsi vә ya mәhv olması
zamanı riskin keçmәsi anını
Satıcıdan alıcıya әmtәә nәql edilәrkәn xәrclәri kimin ödәyәcәyini
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Әmtәәnin daşınacağı nәqliyyat növünü
Sığortalama şәrtlәrini

641 Qiymәtdәn ümumi (sadә) güzәşt:

•

Satıcılar tәrәfindәn әmtәәlәrin xarici alıcılara satışı zamanı yerli alıcılara verilәn güzәştdәn artıq verilәn
güzәştdir
Әmtәәnin preyskurant vә ya sorğu qiymәtindәn edilәn güzәştdir
Xüsusi razılaşma әsasında daimi alıcılara verilәn güzәştdir
Satıcıların xüsusilә maraqlı olduqları sifarişlәrdә imtiyazlı alıcılara verilәn güzәştdir
Әvvәlcәdәn razılaşdırılmış miqdardan artıq әmtәә alan alıcılara verilәn güzәştdir

642 Sәnaye xam mallarının alqı satqısı üçün nümunәvi kontraktlar hansı tәşkilat tәrәfindәn
hazırlanır?

•

Sahә birliklәri
Beynәlxalq sahibkarlar ittifaqları
Milli sahibarlar ittifaqları
Birja komitәlәri
BMT nin AİK sı

643 Müqavilә tәrәflәri arasında әlaqә hüquqi cәhәtdәn nә vaxt bitmiş hesab olunur?

•

Әmtәәnin әksәr hissәsi satıcı tәrәfindәn alıcıya göndәrildikdәn sonra
Götürdüklәri öhdәliklәri yerinә yetirdikdәn sonra
Aralarında müqavilә imzalandıqdan sonra
Әmtәәni göndәrmәk üçün gәmi fraxt etdikdәn sonra
Әmtәә tam hәcmdә istehsal olunduqdan sonra

644 Ümumi әmәk bölgüsü nәdir?

•

ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün mәhdud nomenklaturada mәhsul istehsalının nisbәtәn uzun dövr üçün
hazırlanmasını tәmin etmәk mәqsәdilә bu işә hәr hansı sahәnin uyğunlaşdırılmasıdır
sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlәrin daxilindә müxtәlif müstәqil sahәlәrin (alt sahәlәrin) әmәlә
gәlmәsidir;
istehsal proseslәrindә müasir texnika vә texnologiyanın tәtbiq edilmәsidir;
ölkәnin beynәlxalq bazarlarda bir mәhsul üzrә ixtisaslaşmasıdır;
iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir;
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