“Бейнялхалг валйута-кредит мцнасибятляри вя харижи юлкялярин
пул-кредит системи” фянни цзря имтащан суаллары
1. Beynəlxalq valyuta sistemi və tədiyə balansı.
2. Tədiyə balansı anlayışı.
3. Tədiyyə balansının strukturu.
4. Тядийя балансынын жари ямялиййатлары цзря валйута мящдудиййятляринин
формалары.
5. Tədiyyə balansı üzrə cari əməliyyatlar.
6. Тядиййя балансынын валйута курсуна тясири.
7. Yamayka valyuta sistemi.
8. Авропа валйута системи.
9. Azərbaycanın tədiyyə balansı və Azərbaycanın beynəlxalq investisiya mövqeyi.
10. Cari əməliyyatlar balansında yer alan beynəlxalq xidmətlər sahəsindəki ticarət.
11. Valyuta kurs sistemi. Valyuta siyasəti.
12. Эянж дювлятлярин валйута сийасяти.
13. Mərkəzi bank – valyuta siyasətinin həyata keşirən institut kimi.
14. Azərbaycanda valyuta siyasətinin əsas vəzifələri.
15. Реал вя номинал валйута курслары арасындакы фярг.
16. Валйута сийасяти, онун нювляри вя формалары.
17. Benəlxalq bankçılıq.
18. Benəlxalq bankçılığın böhranı.
19. Beynəlxalq bankçılığının mahiyyəti.
20. Beynəlxalq bankçılıq fəaliyyətində risk növləri.
21. Beynəlxalq bankçılıq fəaliyyətində yeni kreditləşdirmə texnikaları: lizinq,
faktorinq, forfeytinq.
22. Xarici bankların Azərbaycan Bank Sistemində yeri.
23. Beynəlxalq pul və kapital bazarı.
24. Beynəlxalq pul bazarı: valyuta bazarı və avropul bazarı.
25. Valyuta bazarının funksiyaları.
26. Valyuta interbank funksiyaları.
27. Azərbaycan valyuta bazarının tənzimlənməsi.
28. Valyuta bazarının növlərinin səciyyəsi.
29. Валйута базарынын унститусионал гурулушу.
30. Валйута базарында мцхабирляшмяляр вя валйута мязянняринин нювляри.

31. Azərbaycanda valyuta nəzarətinin məqsəd və istiqamətləri.
32. Pul bazarında əməliyyat görən alətlərin xarakteristikası.
33. Beynəlxalq kredit və dünya iqtisadiyyatında borc böhranı.
34. Beynəlxalq kreditin mahiyyəti.
35. Beynəlxalq kreditin funksiyaları.
36. Beynəlxalq kreditin dəyəri.
37. Ölkənin xarici borclanmasına təsir edən amillər.
38. Kreditor olan kommersiya banklarının problemləri.
39. Beynəlxalq portfel investisiyası və riski.
40. Beynəlxalq portfel investisiyası.
41. Portfel investisiyasına təsir göstərən amillər: daxili amilllər və xarici amillər.
42. İnvestisiya alətlərinin növlərinə görə çeşidli portfel investisiya fondlarının təşkili.
43. Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları.
44. Beynəlxalq kredit təşkilatlarının hüquqi durumu.
45. Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından ən mühümü Beynəlxalq Valyuta Fondu.
46. BVF-nin Azərbaycanda fəaliyyəti.
47. Бейнялхалг Валйута Фондунун инкишаф етмякдя олан юлкяляря йюнялик кредит
сийасяти.
48. Бейнялхалг малиййя-кредит тяшкилатлары: цмуми анлайыш вя тяснифат

49.Ислам банкларынын чалышма механизми.
50.Qlobal bank – valyuta böhranları.
51. Глобал боръ бющраны вя кредитор олан банкларын проблемляри

52.Áþùðàíëàðûí áåéíÿëõàëã ìàëèééÿ àðõèòåêòóðàñûíà òÿñèðè
53. Maliyyə böhranı haqqında nəzəri fikirlər.
54. Maliyyə böhranlarına təsir edən amillər.
55. Bank sistemində antiböhran tədbirlər.
56. Müxtəlif ölkələrdə dövlət orqanlarının tətbiq etdikləri antiböhran tədbirlərin
təhlili.
57. ABŞ və Kanadanın pul-kredir sistemi.
58. АБШ-ын банк системинин сяжиййяси.
59. ABŞ dolları dünyada əsas ehtiyat valyutası kimi.
60. Kanada banklarının fəaliyyəti.
61. ABŞ-nın investisiya banklarının fəaliyyəti.
62. ABŞ-nın əmanət institutlarının fəaliyyəti.
63. Kanada bankının əsas vəzifələri.

64. Avropa Birliyi üzv ölkələrinin (Avro zonasına daxil olmayan ölkələr xaric
olmaqla) pul-kredit sistemi.
65. Avropa valyuta sisteminin fəaliyyəti.
66. Almaniyanın bank sistemində ikinci həlqəsi – kommersiya bankları.
67. Avropa Birliyi ölkələrinin vahid

pul sistemini tənzimləyən ilk maliyyə

müzssisəsi Avropa Valyuta İnstitutu.
68. Авропа Инкишаф вя Йенидянгурма банкынын кредит сийасяти.
69. Франсанын пул кредит системи
70. Fransız kommersiya banklarının fəaliyyətinin təhlili.
71. Britaniya Krallığının pul kredir sistemi.
72. Funt sterlinq dünyanınm əsas strateji valyuta ehtiyatı kimi.
73. Yaponiyanın pul və kredit sistemi.
74. Çin Xalq Respublikasının pul və kredit sistemi.
75. Yaponiya Bankı ölkənin Mərkəzi Bankı kimi.
76. Yaponiyada fəaliyyət göstərən xarici banklar.
77. Türkiyənin pul və kredit sistemi.
78. İran İslam Respublikasının pul və kredit sistemi.
79. Türkiyə Cümhuriyyəti Mərkəzi Bankının məqsəd və vəzifələri.
80. Türkiyədə İslam bankçılığının fəaliyyəti.
81. Qlobal maliyyə bank bəhranı.
82. MBD üzv olan ölkələrinin pul və kredit sistemi.
83. RF Mərkəzi bankı kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət orqanı kimi.
84. Rusiya Federasiyasının pul kredit sistemi.
85. Belarus Milli Bakının məqsəd və funksiyaları.
86. Qazaxıstan Milli Bankının funksiyaları.
87. Åùòèéàò âàëéóòàëàðûí ÿùÿìèééÿòè.
88. Áåéíÿëõàëã ïóëóí ôîðìàëàðûû.
89. Ãåíóéà âàëéóòà ñèñòåìè.
90. Èíýèëòÿðÿíèí êðåäèò ñèñòåìè.

