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1.Təşkilati-metodiki fəsil
1.1. Fənnin məqsədi:
«Bankların xarici iqtisadi fəaliyyətinin əsasları» fənni
tələbələrin beynəlxalq bank fəaliyyəti (BBF) sahəsinin formalaşması
və fəaliyyəti üzrə nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnməsinə; dünya
maliyyə-kredit sisteminin inkişafında beynəlxalq bankların yerini və
rolunu müəyyənləşdirməyə; beynəlxalq bank fəaliyyəti sferasının
təkamülü və beynəlxalq bank tənzimləməsinin və nəzarətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün zəruri olan nəzəri anlayışların və
praktiki bacarıqların tələbələrə çatdırılmasına yönəldilmişdir.
1.2. Fənnin vəzifələri:
Xüsusiyyətlərin öyrənilməsi: BBF-nin inkişaf mərhələləri,
beynəlxalq bank tənzimlənməsi və nəzarətinin müasir mərhələləri,
beynəlxalq bank böhranlarının yaranması səbəbləri və formaları,
Azərbaycan kommersiya banklarının BBƏ sahəsinə giriş şərtlərini
anlamaq üçün nəzəri və praktiki baza ilə təmin edilməsi.
1.3. Tələbələrin peşəkar hazırlığında fənnin yeri:
«Bankların xarici iqtisadi fəaliyyətinin əsasları» fənni “Pul
və kredit”, “Qiymətli kağızlar və birja”, “Bank işi” və “Beynəlxalq
valyuta- kredit münasibətləri” tədris fənlərində tələbələr tərəfindən
əldə olunan biliklərə əsaslanır. O, həmçinin metodoloji və məlumat
baxımından “Dünya iqtisadiyyatı”, “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər”, “Beynəlxalq maliyyə”, fənnləri ilə sıx bağlıdır. «Bankların
xarici iqtisadi fəaliyyətinin əsasları» fənninin öyrənilməsi kurs
çərçivəsində əldə olunan bilik və bacarıqların dərinləşdirilməsinə və
konkretləşdirilməsinə kömək edəcək.
1.4. Fənnin inkişaf səviyyəsinə görə tələblər:
Fənnin öyrənilməsində tələbələr tərəfindən əldə edilən əsas biliklər:

1. Beynəlxalq qlobal bankın müəyyən edilməsinə müasir
yanaşmalar və növlərinin prinsipləri tipologiyası;
2. BBF sahəsinin strukturunun institutsional elementləri və
funksional rolu;
3. BBF sahəsinin inkişafının dövrləşdirilməsinin prinsipləri
və müasir yanaşmalar;
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4. XX əsrin son üçüncü və XXI əsrin əvvələrindəki beynəlxalq bank böhranlarının meydana gəlməsi şəraiti və onun beynəlxalq
bank tənzimlənməsi və nəzarət sisteminin inkişafına təsiri;
5. Beynəlxalq bank tənzimlənməsi və nəzarətinin məqsədi,
vəzifləri, institutları və modelləri.
Fənnin öyrənilməsində tələbələr tərəfindən əldə edilən əsas
bacarıqlar:
1. Beynəlxalq qlobal bankların ayrı-ayrı tiplərinin təsnifləşdirilməsi;
2. Beynəlxalq qlobal bankların təşkilati və funksional
strategiyalarının və hədəf koordinatlarının müəyyən edilməsi;
3. BBF sahəsinin tendensiyalarının, amillərinin və inkişaf
perspektivlərinin təhlili;
4. Beynəlxalq bank tənzimlənməsi və nəzarətinə tətbiq olunan
vahid standartların potensial təsirinin qiymətləndirilməsi;
5. BBF sahəsində meydana gələn böhranların mənbələri və
nəticələrinin təhlili.
2. Mühazirə mövzuları
1. Beynəlxalq bank fəaliyyəti anlayışı, strukturu və subyektləri.
2. Beynəlxalq bank fəaliyyətinin inkişaf mərhələlərinin
ümumi xarakteristikası.
3. Beynəlxalq borc böhranı və beynəlxalq kredit
4. Beynəlxalq bank böhranları.
5. Qabaqcıl ölkələrin və Azərbaycanın bank tənzimlənmzəsi
və nəzarətinin milli dövlət sistemi: ümumi xüsusiyyətləri və inkişafı.
6. Bank tənzimləməsinin və nəzarətin beynəlxalq səviyyədə
formalaşdırılması:əsas anlayışlar və institutsional struktur.
7. Bank tənzimlənməsi və nəzarəti üzrə Bazel komitəsinin
fəaliyyətinin mahiyyəti və mərhələləri.
8. Avropa Birliyi çərçivəsində bank tənzimlənməsi və
nəzarəti modeli.
9. Beynəlxalq maliyyə mərkəzi.
10. Beynəlxalq maliyyə təşkilatları və beynəlxalq bankşılıq.
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3. Cari, aralıq və yekun yoxlama forması
Cari yoxlama - mühazirələr və seminar məşğələlərində davamiyyətə, seminarlardakı sorğuya əsasən cari attestasiya şəklində
keçirilir.
Aralıq yoxlama - nəticələrin qiymətləndirilməsinə əsasən
aralıq attestasiya şəklində keçirilir: a) cari yoxlama b) seminar
məşğələlərində tələbələrin aktivliyi: kollokviumlarda, işğüzar
oyunlarda iştirakı, təqdimatların hazırlanması və müzakirəsində
iştirakı, referatların yazılması və s. c) yoxlama işləri.
Yekun yoxlama - aralıq imtahanına əsasən fənn imtahanının
qiymətləndirilməsi və semestr ərzindəki fəaliyyətin qiymətləndirilməsinə əsasən yekun attestasiya şəklində keçirilir. Imtahan yazılı
formada keçirilir.
4. Fənnin məzmunu
4.1 Fənnin mövzuları və onların qısa məzmunu
Mövzu 1. Beynəlxalq bank fəaliyyəti anlayışı,
strukturu və subyektləri
Beynəlxalq bank əməliyyatlarının müəyyən edilməsi və təsnifləşdirilməsi. Beynəlxalq bank anlayışı. Beynəlxalq bankın təşkilati
quruluşu: agentlik, müxbir bank, nümayəndəlik, bankın filialı,
törəmə banklar, bank konsorsiumu, ofşor bank, bank sindikatı, bank
holdinq kompaniyaları.
Xarici bazarda və beynəlxalq maliyyə mərkəzində beynəlxalq
bankların səmərəli iştirakını müəyyən edən amillər. Beynəlxalq
maliyyə bazarının quruluşu. Beynəlxalq maliyyə mərkəzləri. Bank
ofşor zonaları. Beynəlxalq bazarda beynəlxalq bankların əməliyyatları və xidmətləri, müştərilərin xüsusiyyətləri. Beynəlxalq bank
fəaliyyəti sferasının müəyyən edilməsi. Beynəlxalq bank fəaliyyətinin institutsional quruluşu: əsas subyektləri, onların rolu və
funksiyaları.
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Mövzu 2. Beynəlxalq bank fəaliyyətinin inkişaf mərhələlərinin
ümumi xarakteristikası
BBF-nin inkişaf tarixi. BBF-un təşəkkülü: beynəlxalq maliyyə
bazarlarının və banklarının inkişafı. İkinci mərhələ(20-ci əsrin əvvəli
- 50-ci illərin sonu): durğunluq mərhələsi və beynəlxalq maliyyə
əməliyyatlarının zəifləməsi. Üçüncü mərhələ (50-ci illərin sonu - 90cı illərin əvvəli): yenidən başlama və BBF-nin avrobazarlara uyğun
aktiv inkişafı. Dördüncü mərhələ (90-cı illərin sonu- hazırki dövr):
Avropa Valyuta Sisteminin (AVS) təşkili, avronun tətbiqi, AVS
ölkələrində vahid bank bazarının yaradılması.
Avrobazarların yaradılması və inkişafı. Avrovalyuta və avrovalyuta bazarı anlayışları. Avrovalyuta bazarının inkişafı səbəbləri,
tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri. Avrobazarın quruluşu. Avropa
banklarının avrodepozit və avrossuda əməliyyatlarının xüsusiyyətləri. Mərkəzi Avropa ölkələrinin mərkəzi banklarının avrobazarların inkişafına təsiri. Avroistqrazlar bazarında avrobanklar.
Avrobank əməliyyatlarının həcminin artımı və qərb iqtisadiyyatının
maliyyələşdirilməsində onların rolu.
İlk “neft şoku” (1973-1978): Avropa bazarlarında rəqabət
şəraitindəki dəyişikliklər. ABŞ-də tənzimləmə normalarının zəifləməsi. Neft idxal və ixrac edən ölkələrdə cari ödənişlərin və pul
vəsitlərinin vəziyyətinin qarşılıqlı əlaqəsinin dəyişməsi. Valyuta
risklərinin artması. Avrobankların ilk iflası və beynəlxalq bankların
maliyyə sabitliyi problemləri. Avrobankın yeni funksiyası- dünya
iqtisadiyyatında neft kapitalının təkrar dövriyyəsinin təmin edilməsi.
Bu dövrdə avrobankların kredit siyasətinin xüsusiyyətləri.
(1979-1984) - ikinci “neft şoku”. Neft kapitalının təkrar
dövriyyəsinin istiqamətinin dəyişdirilməsi. İnkişaf etməkdə olan neft
idxalçısı ölkələrdə borcun artaması və böhranı. Avrobankların
əməliyyatlarında və böhranlarında risklərin artması. Beynəlxalq
ödənişlər sferasında sarsılma.
(1980-cı ilin əvvəli - 1990-cı ilin sonu) - “Avropa bazarlarının
modernləşdirilməsi” mərhələsi. Avropa banklarının fəaliyyətinin
yeni şərtləri. Əsas inkişaf etmiş ölkələrdə tarazlığın pozulması.
Beynəlxalq kapitalın təkrar dövriyyəsində yeni istiqamətlər. İnkişaf
etmiş ölkələrin beynəlxalq bazarlarının dövlət tənzimləməsindən
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liberalaşdırma prosesinin gücləndirilməsi. Maliyyə innovasiyaları:
avrosəhmlər bazarının, qısa və uzunmüddətli avroqiymətli kağızlar,
törəmə maliyyə alətləri bazarının meydana gəlməsi. Yeni maliyyə
alətləri ilə avrobankların əməliyyatları. Beynəlxalq banklar arasında
rəqabətin artırılması. Maliyyə bazarlarının qlobllaşması.
Avropa Valyuta Sisteminin (AVS) təşkili. Vahid Avropa
valyutası avronun tətbiqi. AVS bazarında vahid bankın formalaşdırılması. Avro zonasında yeni maliyyə alətlərinin yaranması.
Avro zonada avrobankların rəqabətinin gücləndirilməsi(Avropa,
Amerika, Yaponiya bankları). Alman banklarının ekspansiyası.
AVS banklarının birləşməsi. AVS-də vahid hüquqi bankın
yaradılması. Avro zonanın bank sistemi fəaliyyətinin tənzimlənməsində AMB-nın əsas rolu.
Mövzu 3. Beynəlxalq borc böhranı və beynəlxalq kredit
Beynəlxalq kreditin mahiyyəti. Beynəlxalq kredit münasibətlərinin (evolyusiyası təkamülü). Beynəlxalq kreditin əldə etmənin
əlamətlərinə görə təsnifatı. Beynəlxalq kreditin funksiyaları.
Beynəlxalq kreditin ölkələrarası iqtisadi əlaqələrin güclənməsində
rolu. Beynəlxalq kreditin şərtləri. Beynəlxalq borc böhranı. Ölkənin
xarici borclanmasına təsir edən amillər. Dünya təcrübəsi
kontekstində borc böhranının həlli proqramları. Kreditor olan
kommersiya banklarının problemləri.
Mövzu 4. Beynəlxalq bank böhranları
Bank böhranı haqqında nəzəri fikirlər. 1974-cü ildə ilk
beynəlxalq bank böhranı. Böhranın səbəbləri və onun beynəlxalq
bank tənzimlənməsinin inkişafına təsiri. 1982-i ildə ikinci bank
böhranı. 80-cı illərdə beynəlxalq bankların iflas dalğası. Ikinci böhranın səbəbləri: bank risklərinin konkret növləri və milli dövlət
tənzimlənməsi sisteminin çatışmamazlıqları. 1991-ci ildə üçüncü
beynəlxalq bank böhranı. 90-cı illərin sonunda maliyyə-bank
böhranı. XX əsrin son rübündə iri beynəlxalq bankların iflasının
təhlili: risklərin əsas növləri və səbəbləri. Beynəlxalq bank
tənzimlənməsinin problemləri: hökümətin milli pul orqanlarının
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qeyri-adekvat fəaliyyəti, maliyyə və bank bazarlarının milli
tənzimlənməsində çatışmamazlıqlar, beynəlxalq bank tənzimləməsinin geriliyi. Bank tənzimlənməsi və nəzarəti sahəsində beynəlxalq
bank böhranlarının beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına təsiri.
Qısamüddətli pul sərmayəsi (Hot money), faiz arbitrajı
əməliyyatından qazanc və maliyyə böhranları. Qloballaşma nəticəsində maliyyə böhranlarına təsir edən amillər: sabit valyuta kursu
rejimi; kapitalın yüksək mobilliyi; obyektiv informasiyanın
çatışmamazlığı; maliyyə institutlarının inkişaf etməməsi. Bankçılıq
sektorunda böhranlar və valyuta böhranının özünü büruzə vermə
faktorları. Qlobal Yoluxma effektinin milli iqtisadiyyata təsiri.
Qlobal maliyyə böhranını (2007-2008) səbəb və nəticələri.
Anglo-sakson maliyyə böhranı (2007-ci ilin yaz ayından 2008-ci ilin
mart ayınadək). Kredit daralma əməliyyatı (de-leveraging, sentyabrnoyabr 2008 ci il). Qlobal böhranın inkişaf etməkdə ölkələrə
bulaşması və inkişaf etmiş ölkələrdə resesiyanın başlanması
haqqında rəsmilərin etirafları. Dünyanın bir çox ölkələrində bank
sisteminin kollaps təhlükəsinin başlanğıcı. Emissionla vurulmaq və
ya doldurmaq (quantitative easing, noyabr 2008 –ci ilin sonundan
indiyədək olan müddətə).
Qlobal maliyyə böhranı (2008) və postkrizis ssenarisinin
inkişafı: ABŞ ipoteka kreditləşmə sisteminin çöküşü; kredit
həcminin azaldılması və kredit xəttinin açılmasına ciddi nəzarət;
Fond indekslərinin aşağı doğru meyli; büdcə defisitlərinin artımı;
Real sektorda geriləmə; işsizliyin güclənməsi; istehlak xərclərinin
azalması.
Mövzu 5.
Xarici ölkələrin və Azərbaycanın bank
tənzimlənmzəsi və nəzarətinin milli dövlət sistemi: ümumi
xüsusiyyətləri və inkişafı
Nəzarət funksiyasının həyata keçirən institutsional strukturların ölkə fərqləri. Səlahiyyətli nəzarət strukturunun həcmi. Nəzarət
funsiyasının reallaşdırılmasının formaları. Bank tənzimlənməsi və
nəzarətinin təşkilinin ümumi sxemi və əsas elementləri. Sənədlər
əsasında uzaqdan nəzarət: məqsədləri və formaları. Beynəlxalq bank
standartları və onların beynəlxalq bank fəaliyyətində rolu. Bankın
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vəziyyəti barədə ilkin məlumatların əldə edilməsinin ölkə
xüsusiyyətləri.
Kommersiya banklarının yaradılması və genişləndirilməsinə
nəzarətin təşkili. Nəzarətin məqsədi. Nəzarətin formaları: icazə verilmə, xəbərdarlıq etmə, lisenziyalaşdırma. Nəzarətin əsas istiqamətləri: minimum nizamnamə napitalının ölçüsü, əsas səhmdarların
tərkibi və payları, filial şəbəkələrinin genişləndirilməsi, bankın
xarici strukturunun yaradılması, xarici bank kapitalının qəbulu.
Mövzu 6. Bank tənzimləmsinin və nəzarətin beynəlxalq
səviyyədə formalaşdırılması:əsas anlayışlar və institutsional
struktur
Beynəlxalq bank tənzimlənməsi və nəzarət: anlayışı, meydana
gəlməsi səbəbləri, məqsədləri, milli bank tənzimlənməsindən fərqi.
XX əsrdə bank tənzimlənməsi və nəzarətinin beynəlxalq, dövlətlərarası strukturunun inkişaf tarixi. Bank tənzimlənməsi sahəsinin
iştirakçılarının tərkibi, sturkturun yaranması səbəbləri və məsələləri.
Beynəlxalq bank tənzimlənməsi və nəzarətinin təşkilinin
aparıcı modeli: Bazel komitəsi modeli və Avropa birliyi modeli.
Onların fərqli və oxşar xüsusiyyətləri.
Mövzu 7. Bank tənzimlənməsi və nəzarəti üzrə Bazel
komitəsinin fəaliyyətinin mahiyyəti və mərhələləri
Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı (BHB) beynəlxalq monetar
və maliyyə əməkdaşlığının inkişafını təmin edən və mərkəzi
banklara xidmət göstərən beynəlxalq təşkilat kimi.
BHB-nin müştəriləri: mərkəzi banklar və beynəlxalq maliyyə
təşkilatları.
Birinci mərhələ (1974-1983 illər): Milli bank nəzarəti
sisteminin təcrübəsində “erkən xəbərdarlıq” sisteminin təkmilləşdirilməsi. Xarici bank idarələrinin nəzarət prinsiplərinin işlənib
hazırlanması. Beynəlxalq bank qruplarının müəyyən edilməsinin
işlənib hazırlanması.
İkinci mərhələ (1983-1992 illər): Ölkələrarası nəzarətin
qüvvətləndirilməsinin təmin edilməsi probleminə baxılması. Bank
nəzarətinin minimum standartlarının işlənib hazırlanması.
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Üçüncü mərhələ (1992-ci il - hazırki dövr): Bankın xüsusi
kapitalının hesablanmasının üçmərhələli modelinin işlənib hazırlanması. Bankın xüsusi kapitalının kifayətli normativinin təkmilləşdirilməsi. Bank risklərinin təsnifləşdiriləsi üçün satndartların
inkişafı. Beynəlxalq bank fəaliyyətinin “maliyyə şəffaflığını” təmin
etmək üçün maliyyə hesabatı standartlarının işlənib hazırlanması.
Bank nəzarəti üzrə Bazel komitəsinin “Kapitalın və kapitalın
standartlarının ölçülməsinin beynəlxalq konvergensiyası: yeni
yanaşmalar (BaselI III). Beynəlxalq Bankın fəaliyyəti prosesində
meydana çıxan əsas risklərə aiddir: kredit riski, likvidlik riski, bazar
riski, faiz dərəcəsi riski, əməliyyat riski.
Mövzu 8. Avropa Birliyi çərçivəsində bank
tənzimlənməsi və nəzarəti modeli
Avropa modelinin yaranması və inkişafının xüsusiyyətləri.
Bank nəzarətində Avropa sisteminin qurulmasının əsas prinsipləri:
qarşılıqlı qəbul edilmə prinsipi, vahid bank lisenziyası, ölkədə
nəzarət orqanlarına görə bank fəaliyyərinin yoxlanılması.
Universal bankın Avropa konsepsiyası. Bank əməliyyatlarının
həcmi. Avropa Birliyinin bank direktivləri üçün səmərəli nəzarətin
minimal standartlarının formalaşdırılması.
Avropa modelinin inkişafına Bazel modelinin təsiri.
Mövzu 9. Beynəlxalq maliyyə mərkəzi
Dünya maliyyə mərkəzlərinin təsnifatı: beynəlxalq kapitalın
birbaşa hərəkətində vasitəçi olan, o cümlədən maliyyə mərkəzlərinin
digər növlərinə xidmət göstərən qlobal mərkəzlər (Nyu-York,
London); ən azı iki yurisdiksiyanın maliyyə axınlarına xidmət
göstərən beynəlxalq mərkəzlər (Honkonq); bir və ya bir neçə
maliyyə xidməti üzrə ixtisaslaşan maliyyə mərkəzləri (Sürix – Privat
bank xidmətləri üçün, Hamilton – təkrar sığorta əməliyyatları üçün);
milli bazar üçün bu və ya digər maliyyə xidmətləri göstərən milli
maliyyə bazarları (Moskva, Toronto); ölkənin bir hissəsi üçün
maliyyə mərkəzi olan regional mərkəzlər (S-Peterburq,
Novosibirsk).
10

Beynəlxalq maliyyə mərkəzi statusuna sahib olmaq üçün
tələb olunan şərtlər:
1. İqtisadi sərbəstlik;
2. Daxili iqtisadiyyatın güc göstəricisi sayılan milli pul vahidinin sabitliyi, həmçinin xarici investorların etibarlığını təmin
edən maliyyə sisteminin təminatlı olması;
3. Maliyyə alətlərinin səmərəliliyi;
4. Aktiv, çoxşaxəli və hərəkətli finans bazarı, yəni kreditor və
debtorlara geniş imkanlar yaradılması;
5. liberal qanunvericilik, o cümlədən stimullaşdırıcı vergi,
gömrük siyasəti və immiqrasiya haqqında sadələşdirilmiş qaydalar;
6. qeydiyyat və sazişlərin rəsmiləşdirilməsi üzrə sadələşdirilmiş proseduralar, inzibati xərclərin aşağı olması, korrupsiya səviyyəsinin aşağı olması və hökumətlə biznes arasında qeyri-formal
münasibətlərin aradan qaldırılması;
7. uçot, hesabat, nəzarət və tənzimləmə sahəsində müasir
beynəlxalq standartlarına uyğunluq;
8. inkişaf etmiş maliyyə infrastrukturu (birjalar, banklarçılıq,
sığortaçılıq, investisiya şirkətləri və fondları, trast şirkətləri, reytinq,
audit və konsultasiya şirkətləri və s.);
9. maliyyə alətlərinin, özəlliklə korporativ alətlərdən (səhmlər,
istiqrazlar) istifadənin genişliyi;
10. Xəbərləşmə sistemində yüksək texnologiya imkanlarından
istifadə edilməsi;
11. Maliyyə sistemində təhsil və insan gücünün səviyyəsi və
kapitalın, əmək resurslarının, qeyri-maddi aktivlərin və s. hərəkətinə
liberal münasibət;
12. ölkədə makroiqtisadi və siyasi sabitlik, yaşayış üçün əlverişli
və münbit şərait (təhsil, səhiyyə kimi sektorlarda yüksək inkişaf və
keyfiyyət).
13. Xarici investorların cəlb edilməsi mövuzusunda gərəkli hüquqi və sosial şəraitin yaradılması imkanları.
Mövzu 10. Beynəlxalq maliyyə təşkilatları
Beynəlxalq maliyyə–kredit təşkilatları: ümumi anlayış və
qruplaşdırma. Çalışma sahələrinə görə maliyyə – kredit
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təşkilatlarının təsnifatı. Beynəlxalq kredit təşkilatlarının hüquqi
durumu. Dünya və regional əhəmiyyətli maliyyə-kredit qurumları.
Dünya Bank Qrupu. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf
Bankı (BYİB) və onun yaranmasının əsas səbəbi. BYİB Şərqi
Avropanın post-kommunist və post-sovet respublikalarının maliyyələşdirilməsində iştirakı. Hazırda təşkilatın əsas missiyası. BYİB
vəsaitlərinin mənbəyi. Təşkilatın dövlət infrastruktur layihələrini
maliyələşdirmə planı (hava limanları, nəqliyyat yolları və s.).
Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (BİA) fəaliyyəti – Təşkilat
uzunmüddətli qrantlar və faizsiz kreditlərin təqdim edilməsi ilə
məşğuldur. Bu kreditlər 35-40 il müddətinə faizsiz ayrılır. BİA-nın
vəsaitləri əsasən təhsil, içməli su təchizatı, kommunal
infrastrukturun yaxşılaşdırılması, ətraf mühitin qorunması və digər
bu kimi sosial layihələrin həyata keçirilməsinə ayrılır.
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının (BMK) fəaliyyəti.
Çoxtərəfli İnvestisiya Zəmanəti Agentliyinin (ÇİZA)
fəaliyyəti– ÇİZA –nın zəmanətlərinin mahiyyəti və rolu. ÇİZA-nın
zəmanətlərinin kommersiya risklərindən qorunmada rolu. Zəmanətin təqdim edilməsi müddəti və zəmanətin təqdim edilməsi
prosesində nəzərə alınan amillər.
İnvestisiya Mübahisələrinin Həlli üzrə Beynəlxalq Mərkəzin
(İMHBM) fəaliyyəti. Mərkəzin əsas məqsədləri Təşkilat
mübahisələrin həll edilməsi yolları.
Beynəlxalq Valyuta Fondu. (BVF). BVF-nun əsəs məqsədləri.
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (AYİB) yaradılma məqsədləri. AYİB-nın hazırda regionda rolu və maliyyə mənbələri.
Asiya İnkişaf Bankının (AİB) başlıca missiyası. AİB beynəlxalq maliyyə institutu kimi AİB-in fəaliyyəti. AİB-in Azərbaycanda
fəaliyyəti.
İslam İnkişaf Bankı. İİB-nin fəaliyyətinin əsas məqsədi və
əməliyyatlarının əsas prinsipləri. İİB-nin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri.
Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankının (BHB) beynəlxalq
təşkilat kimi fəaliyyəti. BHB-nin əsas müştəriləri və maliyyə
xidmətləri.
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Çirkli Pulların Yuyulması və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə təşkilatı (MONEYVAL) təşkilatı. Təşkilatın yaradılma məqsədi. Təşkilatın fəaliyyəti və spesifik iş metodları, monitorinq mexanizmi. Təşkilatın effektiv mübarizə standartları (Maliyyə Fəaliyyəti üzrə İşçi Qrupunun (FATF)). 1998-ci il
Birləşmiş Millətlər Konvensiyası, Avropa Birliyi Direktivləri və s.
MONEYVAL “FATF təmayülü”nün aparıcı regional
qruplarından biri kimi. MONEYVAL-ın hesabatı və tövsiyələri.
Moneyvalın Azərbaycanda fəaliyyəti.

Seminar məşğələlərində müzakirə üçün, kollokviumların
keçirilməsi, hesabatların hazırlanması və sərbəst iş tapşırıqları
üçün nümunə sualların siyahısı
1. Ofşor bank biznesinin inkişafı tarixi və xüsusiyyətləri.
2. Bank tənzimlənməsi və nəzrətinin beynəlxalq srtukturunun
inkişaf tarixi
3. Bank fəaliyyətinin tənzimlənməsinə nəzarətin beynəlxalq
səviyyədə formalaşdırılması üzrə Bazel komistəsinin fəaliyyətinin
mahiyyəti.
4. BBF sferasında hüquqi tənzimləmənin Avropa modelinin
inkişafının əsasları.
5. BBF sferasının tənzimlənməsində Avropa modelinin inkişafının
müasir mərhələsi.
6. Müasir mərhələdə AB ölkələrinin vahid bank bazarının hüquqi
tənzimlənməsi və inkişaf xüsusiyyətləri.
7. Azərbaycanın daxili bazarına xarici bank kapitalının qəbulunun
tənzimlənməsi xüsusiyyətləri.
8. Beynəlxalq maliyyə mərkəzləri: fəaliyyətinin xüsusiyyətləri və
əsas xarakteristikası.
9. 2005-2009-cu illərdə ABŞ, Yaponiya və aparıcı ofşor
dövlətlərdə rəqabətin xüsusiyyətləri.
10. Transmilli bankların rəqabət strategiyası.
11. Dünyanın ən iri ilk on bankı: inkişaf tarixi, biznes strukturu,
2000-2009-cu illərdə əsas strategiyası.
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12. XX əsrin ikinci yarısında beynəlxalq bank böhranı.
13. 2008-ci ildə beynəlxalq bank böhranı.
14. Kredit böhranının təzahürü kimi beynəlxalq bank böhranı.
15. BBR sferasına maliyyə piramidası.
16. 2008-2009-cu illərdə dünya maliyyə böhranının iri dünya
banklarının strategiyasına təsiri.
17. 2008-2009-cu illərdə dünya maliyyə böhranının milli bank
sisteminə təsiri.
18. Bankın xüsusi kapitalının üç səviyyəli sturkturunun Bazel
konsepsiyası və onun milli hüquqi bank tənzimlənməsi sisteminə
tətbiqində problemlər.
19. 2008-2009-cu illər qlobal maliyyə böhranı mərhələsində AB-də
transmilli bankların fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsinin
xüsusiyyətləri.
20. Bazel II bank tənzimlənməsinin beynəlxalq standartları və onun
Azərbaycan bank qanunvericiliyinə təsiri.
21. Ofşor zonalar: beynəlxalq bank biznesində onların rolu və yeri.
22. Ofşor bank biznesinin ümumiliyi və xüsusiliyi.
23. Bank tənzimlənməsinin beynəlxalq standartı Bazel II-nin
tətbiqinin xüsusiyyətləri.
24. 2007-2008-ci illərdə transmilli bankların birləşdirilməsi və
satınalınması.
25. 2008-2009-cu illər qlobal maliyyə böhranının inkişafında
reytinq agentliklərinin rolu.
26. Beynəlxalq reytinq agentliklərinin beynəlxalq bankların
etibarlılığını qiymətləndirməsi ilə beynəlxalq valyuta-kredit
bazarının fəaliyyətinin nəticələri arasındakı adekvatlıq problemləri.
27. Maliyyə konqlomeratı kimi transmilli bankların beynəlxalq
tənzimlənməsində problemlər.
28. Beynəlxalq maliyyə konqlomeratları: əsas növləri və inkişaf
strategiyası.
29. Beynəlxalq maliyyə konqlomeratları: müasir mərhələdə
inkişafının əsas istiqamətləri, spesifik risklərin qiymətləndirilməsi
problemləri.
30. Azərbaycan banklarının beynəlxalq bank sisteminə
inteqrasiyasının perspektivləri.
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31. Beynəlxalq bankların Azərbaycan bazarından istifadəsinin
istiqamətləri, perspektivləri və strategiyası.
32. 2007-2008-ci illər qlobal maliyyə böhranının təsiri ilə ABŞ-ın
bank sisteminin inkişafında dəyişikliklər.
33. 2008-2009-cu illər qlobal maliiyə böhranının təsiri altında iri
dünya bankıarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin və etibarlılığının
qiymətləndirilməsində problemlər.
34. Beynəlxalq sindikatlaşdırılmış kredit bazar.
35. Amerikanın bank sisteminin və onun tənimlənməsinin
xüsusiyyətlərinin beynəlxalq bank fəaliyyətinin inkişafına təsiri və
rolu.
36. 2007-2008-ci illərdə maliyyə törəmələrinin beynəlxalq
bazarlarının inkişafının əsas xüsusiyyətləri.
37. 2008-2009-cu illər qlobal maliyyə böhranı dövründə milli bank
sisteminin dövlət tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri.
38. Qloballaşmanın BBF sferasının inkişafına təsiri.
39. Qloballaşmanın
beynəlxalq bankların
strategiyalarının
formalaşmasına təsiri.
İmtahan sualları üçün nümunə
1. Beynəlxalq bank əməliyyatlarının anlayışı : mövcud yanaşmalar.
2. Beynəlxalq kommersiya bankı anlayışı .
3. Beynəlxalq bankların fəaliyyətinin xüsusiyyətləri.
4. Maliyyə konqlomeratı anlayışı.
5. Maliyyə konqlomeratının növləri.
6. Transmilli bank anlayışı.
7. Beynəlxalq bank fəaliyyətinin institusional quruluşu.
8. BBF sferasının institusional strukturunun fərdi elementlərin
funksional rolu.
9. Beynəlxalq kommersiya banklarının təşkilati və struktur
bölmələri.
10. Beynəlxalq kommersiya banklarının təşkilati və struktur
bölmələrinin məqsədi, funksional xüsusiyyətləri və fəaliyyətinin
nəticələri.
11. Beynəlxalq bankın biznes strukturu.
12. Beynəlxalq bank fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə yanaşmalar.
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13. Beynəlxalq bankın etibarlılığını qiymətləndirən əsas
parametrləri.
14. Transmilli bankların fəaliyyətində risklərin əsas növləri.
15. BBF sferasının inkişafının dövrləri və mərhələləri: ümumi
xarakteristika.
16. BBF sferasının birinci mərhələsi: Ümumi xarakteristikası və
xüsusiyyətləri.
17. BBF sferasının ikinci mərhələsi: Ümumi xarakteristikası və
xüsusiyyətləri.
18. BBF sferasının üçüncü mərhələsi: Ümumi xarakteristikası və
xüsusiyyətləri.
19. BBF sferasının inkişafının üçüncü mərhələsinin birinci dövrü:
inkişaf xüsusiyyətləri.
20. Avrobazar: anlayışı, tarixi və meydana gəlməsi faktorları.
21. Avrobazar: anlayışı, inkişaf tarixi.
22. Avrobazarın yaranmasının 60-70-ci illərdə ABŞ-ın bank-kredit
tənzimləməsinə təsiri.
23. Avrobazarın yaranmasının səbəbləri və amilləri: mövcud
yanaşmalar.
24. BBF sferasının inkişafının üçüncü mərhələsinin ikinci və üçüncü
dövrlərinin ümumi xarakteristikası və xüsusiyyətləri.
25. BBF sferasının inkişafının üçüncü mərhələsinin dördüncü
dövrünün ümumi xarakteristikası və xüsusiyyətləri.
26. BBF sferasının inkişafının dördüncü mərhələsinə keçidinin
səbəbləri və əlamətləri.
27. İri beynəlxalq bankların iflası: risklər əsas növləri.
28. İri beynəlxalq bankların iflası: tənzimlənməsində əsas nöqsanlar.
29. Beynəlxalq bank böhranları : səbəb və amillər.
30. 2008-2009-cu illər qlobal maliyyə böhranı və iri beynəlxalq
bankların iflası.
31. Beynəlxalq bank tənzimləməsi və nəzarət: müəyyən edilməsi,
məqsədləri və inkişaf amilləri.
32. Bank tənzimlənməsi və nəzarətin beynəlxalq strukturunun
inkişaf tarixi. Formalaşdırılması məqsədləri və fəaliyyətinin
xüsusiyyətləri.
33. Beynəlxalq bank tənzimləməsi və nəzarətinin fərdi regional
hökumətlərarası orqanlarının funksional xüsusiyyətləri.
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34. Bazel Komitəsi çərçivəsində beynəlxalq bank tənzimlənməsi
konsepsiyası. Əsas məqsədi, forması, tənzimləyici və nəzarət
fəaliyyətinin meyarları və normativləri.
35. AB çərçivəsində bank tənzimlənməsi konsepsiyası. Əsas
məqsədi , forması, tənzimləyici və nəzarət fəaliyyətinin meyarları və
standartları.
36. AB-nin birinci bank direktivi: əsas vəziyyəti və nöqsanlarının
məzmunu.
37. AB-nin ikinci bank direktivi: əsas prinsiplərinin məzmunu.
38. AB-nin vahid lisenziya anlayışı, məqsədi və həyata keçirilməsi.
Lisenziyanın fəaliyyətinin prinsipləri, mövcud lisenziya çərçivəsində
bank əməliyyatlarının həcmi.
39. AB-də prudensial nəzarətin minimal standartalrı.
40. Xarici ölkələrdə bank nəzarətinin struktur orqanları və onların
vəzifələri.
41. Xarici ölkələrin nəzarət orqanlarının əsas səlahiyyətləri və
funksiyaları.
42. Bank tənzimlənməsi və nəzarəti sisteminin ümumi sxemi.
43. Müxtəlif ölkələrdə bankın maliyyə vəziyyəti və etibarlılığı
haqqında ilkin məlumatların formaları və rolu.
44. Bankın struktur şöbələrinin yaradılmasına (lisenziyalaşdırılmasına) və genişləndirilməsinə nəzarət.
45. Bankın xüsusi kapitalının kifayətlilik normativi. Bazel
komitəsinin tövsiyəsi ilə hesablama metodikasının xüsusiyyətləri.
46. Xüsusi kapitalın tərkibinin üç səviyyəli təyininin Bazel modeli.
Azərbaycan bank təcrübəsində modelin tətbiqi və istifadəsinin
sərhədləşdirilməsi zərrurəti.
5. Metodiki-tədris kursunun təmin edilməsi
Fənnin öyrənilməsi prosesində materilların verilməsi üzrə
klassik auditoria metodundan istifadə olunur: mühazirələr (problemli sualların izahatı), seminar məşğələləri (mövzunun müzakirəli
məsələrinə baxış), praktiki məşğələ-işgüzar oyun “2008-ci il maliyyə böhranı şəraitində beynəlxalq bankların strategiyası”, kollokvium “BBF sferasının inkişaf mərhələlərinin xüsusiyyətləri”, testlər,
case -lər, həmçinin tələbələrin ədəbiyyat və normativ-hüquqi sə17

nədlərə əsasən sərbəst işləri. Sərbəst işlərə daxildir: kitabxana və
internet resurslarından elmi məlumatların axtarışı, elmi məlumatların işlənməsi, statistik göstəricilərin toplanması və işlənib hazırlanması.
FƏNNİN MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ:
Fənnin bütün mövzuları üzrə mühazirə mətnləri ilə elektron
formada Universitetin «Bank işi» kafedrasında və «Virtual
universitet»də tanış olmaq olar (vu.aseu.az).
Fənn üzrə müxtəlif metodik vəsait və testlər də hazırlanmışdır.
ATTESTASIYA PROSESI
Tələbələrin attestasiyası – Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirinin 11.09.2008-cı il tarixli 1060 saylı əmri ilə təsdid olunmuş
«Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin biliyinin
qiymətldəndirilməsi haqqında» əsasnaməyə uyğun olaraq aparılır.
Tələbənin fənn üzrə toplaya biləcəyi balın maksimum miqdarı
100-ə bərabərdir. Bu balların yarısı semestr ərzindəki fəaliyyətə,
digər yarısı isə imtahanın nəticələrinə görə toplanır.
Balların maksimum miqdarı aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir:
- 50 bal imtahanın nəticəsinə görə;
- 10 bal dərslərə davamiyyətinə görə;
- 10 bal tələbənin sərbəst işinə görə;
- 30 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinin
nəticələrinə görə;
Əgər fənnin tədrisi yalnız mühazirə, seminar (məşğələ)
şəklində nəzərdə tutularsa bu zaman davamiyyətə və sərbəst işə
ayrılmış ballar istina olmaqla qalan 30 bal tədrisin bu növ
göstəricilərinə görə hesablanır.
Qrup jurnalında dərsdə iştirak etməyən tələbələrə həmin saata
(q/b) sorğulara cavab verənlərə müvafiq «bal» dərsdə iştirak edən
lakin qiymət almayanlar isə «i/e» yazılmalıdır.
Konkret fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun
miqdarına görə tələbələrin biliyi aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
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51 baldan aşağı
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

«Qeyri kafi»
Qənaətbəxş
Kafi
Yaxşı
Çox yaxşı
Əla

F
E
D
C
B
A

İMTAHANA GÖRƏ BALLARIN YIĞILMASI
İmtahanda qazanılan balların maksimum miqdarı 50-dir.
İmtahan biletinə bir qayda olaraq fənni əhatə edən 5 sual daxil
edilir. Hər sual 10 bal ilə qiymətləndirilir.
İmtahanın qiymət meyarları aşağıdakılardır:
10 bal – tələbə keçilmiş materialı dərindən başa düşür, cavabı
dəqiq və hərtərəflidir.
9 bal – tələbə keçilmiş materialı tam başa düşür, cavabı
dəqiqdir və mövzunun məzmununu aça bilir.
8 bal – tələbə cavabında ümumi xarakterli bəzi qüsurlara yol
verir;
7 bal – tələbə keçilmiş materialı yaxşı başa düşür, lakin nəzəri
cəhətdən bəzi məsələləri əsaslandıra bilmir
6 bal – tələbənin cavabı əsasən düzgündür
5 bal – tələbənin cavabında çatışmazlıqlar var, mövzunu tam
əhatə edə bilmir
4 bal – tələbənin cavabı qismən doğrudur, lakin mövzunu izah
edərkən bəzi səhvlərə yol verir;
3 bal – tələbənin mövzudan xəbəri var, lakin fikrini
əsaslandırmağı bacarmır,
1-2 bal – tələbənin mövzudan qiysmən xəbəri var.
Qeyd: İmtahanda minimum 17 bal toplanmasa buna qədər yığılan
ballar toplanmayacaqdır.

19

SƏRBƏST İŞ:
Ayrı-ayrı fənlər üzrə tələbəyə sərbəst işə görə verilən balın
maksimum həddi 10-dur. Tələbəyə fənn üzrə semestr ərzində 10
sərbəst iş tapşırığı verilir. Sərbəst işlərin tapşırıqları müxtəlif
formada (mühazirə mövzuları üzrə problem və praktiki xarakterli
tapşırıqlar, məsələ, misallar və s.) ola bilər. Həmin tapşırıqlar fənni
tədris edən professor-müəllim heyəti tərəfindən müəyyənləşdirilir.
Hər bir tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.
Tapşırıqların yoxlanılması və qəbulu müəllim tərəfindən dərsdən
kənar vaxtda həyata keçirilir.
Tədris prosesində istifadə olunan əsas anlayışlar
Beynəlxalq maliyyə təşkilatların qeyri-maliyyə kreditləri –
beynəlxalq maliyyə təşkilatların iştirakı ilə və onların vəsaitləri
hesabına investisiya layihələrin və ya struktur islahatların həyata
keçirilməsi məqsədilə geri qaytarmaq və təmannasız şəkildə
malların, işlərin və xidmətlərin konkursu əsasında alınması üçün
vəsaitlərin cəlb olunması forması.
Çarpaz (kross) məzənnə - Üçüncü valyuta məzənnəsinə
nəzərən iki vayluta arasındakı məzənnə: burada, - l valyutasının m
valyutasına nəzərən məzənnəsi (çarpaz hesablanacaq məzənnə) - n
valyutasının m valyutasına nəzərən məzənnəsi - n valyutasının l
valyutasına nəzərən məzənnəsi.
Deflyasiya - Qiymətlərin ümumi səviyyəsinin aşağı düşməsi
(inflyasiyanın əks prosesi) və nəticədə pulun dəyərinin artması
prosesidir.
Devalvasiya - Milli valyutanın xarici valyutaya nəzərən
məzənnəsinin ucuzlaşdırılmasıdır.
Dezinflyasiya - Qiymətlərin artımı prosesini səngitmək üçün
dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər sistemidir. O cümlədən
Mərkəzi Bankın pul siyasətinin sərtləşdirilməsi dezinflyasiya
tədbirlərinə aiddir.
Dollarlaşma - Milli valyutaya paralel olaraq sərbəst dцnərli
valyutanın daxili pul tədavьlьndə yer almasdır. Dollarlaşma
səviyyəsini ölçmək üçün müxtəlif göstəricilərdən istifadə edilir. Belə
gцstəriciyə misal olaraq xarici valyutada əmanət və depozitlərin
cəmi əmanət və depozitlərdə xüsusi çəkisini göstərmək olar. Bu
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göstərici pulun yığım funksiyasının dollarlaşma səviyyəsini ölçməyə
imkan verir. Dollarlaşma əvəzinə bəzi hallarda valyuta əvəzləməsi
terminindən də istifadə edilir.
Dцvlət borcu – mьvafiq xərclərin maliyyələşdirilməsi üçün
dцvlət zəmanəti əsasında alınan və müəyyən olunmuş müddətlərdə
qaytarılmasına цhdəlik gцtьrьlən maliyyə vəsaiti;
LİBOR - (London InterBank Offered Rate) dərəcəsi –
London banklararası kredit bazarında ən öncül banklar tərəfindən
təklif olunan faiz dərəcələrinin orta gцstəricidir. LİBOR –
qısamüddətli kreditlərin topdansatış qiymətidir. LİBOR dünya
miqyasında digər faiz dərəcələri üçün oriyentir rolunu oynamaqla,
dəyişən faizli kredit müqavilələrdə ən geniş istifadə olunan bir
göstəricidir. Bu zaman kredit faizləri “LİBOR +”, yaxud “LİBOR –”
kimi hesablanır.
Məzənnənin hədəflənməsi rejimi Milli valyutanın
məzənnənin tənzimlənməsini nəzərdə tutan pul siyasəti rejiminə
məzənnənin hədəflənməsi deyilir. Adətən bu rejim çərçivəsində
Mərkəzi Banklar təsbit olunmuş məzənnə rejiminin müxtəlif
variantlarını tətbiq edirlər.
Məzənnə rejimləri - Цlkədə milli valyutanın xarici valyutaya
nəzərən məzənnəsinin mьəyyən edilməsi ьsulu. Təcrьbədə 3
məzənnə rejimi mцvcuddur: 1. Ьzən 2. Ьzən-tənzimlənən 3. Təsbit
edilmiş. Üzən məzənnə rejimində məzənnə valyuta bazarında tələbtəklif əsasında, heç bir müdaxilə olmadan formalaşır. Mərkəzi Bank
yalnız fövqəladə hallarda valyuta bazarına müdaxilə edir. Üzəntənzimlənən rejimdə isə məzənnə əsasən tələb-təklif əsasında
müəyyən edilsə də, Mərkəzi Bank kəskin tərəddьtlərinin qarşısını
almaq üçün aktiv fəaliyyət göstərir. Təsbit edilmiş rejimdə isə
valyuta məzənnəsi Mərkəzi Bank tərəfindən elan edilir və
məzənnənin sabitliyi təmin edilir.
Məqsədli xarici kredit (borc) – bu layihələrin məqsədlərinə
uyğun olaraq malların, işlərin və xidmətlərin ödənilməsi yolları ilə
geri qaytarmaq və təmənnasız şəkildə xarici valyutada vəsaitlərin
təqdim olunmasını nəzərə alan Azərbaycan Respublikasının dövlət
xarici borclarının Proqramına daxil edən layihələrin maliyyələşmə
formasıdır. Məqsədli xarici kreditlər xarici dövlətlərin hakimiyyə21

tinin, bankların və firmaların bağlı kreditlərdən, həmçinin beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının qeyri-maliyyə kreditlərdən ibarətdirlər.
Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları Şurası tərəfindən
işlənib hazırlanmış, qəbul və ya təsdiq olunmuş Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartları və Şərhlər üzrə Daimi Komitənin şərhləri, habelə
Maliyyə Hesabatları Şərhi üzrə Beynəlxalq Komitəsinin müvafiq
şərhləridir.
Monetizasiya - İqtisadiyyatın pulla təminatı səviyyəsini
xarakterizə edən gцstəriciləri ьzəndə ehtiva edir. Məsələn, pul
kьtləsinin ЬDM-də xüsusi çəkisi iqtisadiyyatın monetizasiya
səviyyəsinin gцstəricisidir.
Nominal effektiv məzənnə (NEM) indeksi Əsas iqtisadi
tərəfdaş ölkələrin valyutalarına nəzərən manatın ikitərəfli nominal
məzənnələrinin dəyişiminin çəkili ortasını əks etdirir. Burada, n xarici ticarətdə partnyor ölkələrin sayı; - manatın i цlkəsinin
valyutasına nəzərən t dövründə dəyişməsi; w – i ölkəsinin xarici
ticarət əlaqələrində xüsusi çəkisini göstərir.Əsas iqtisadi tərəfdaş
ölkələrin valyutalarına nəzərən manatın ikitərəfli nominal
məzənnələrinin dəyişiminin çəkili ortasını əks etdirir.
Pul siyasətinin transmissiyası- Mərkəzi Bank tərəfindən
qəbul edilən pul siyasəti qərarlarının iqtisadiyyata ötürülməsini
prosesidir. Müasir dövrdə pul siyasətinin faiz dərəcələri, kreditlərin
verilməsi, valyuta məzənnəsi, inflyasiya gцzləntiləri kimi
transmissiya kanalları mövcuddur. Pul siyasəti qərarları real
iqtisadiyyata bu kanallar vasitəsilə dərhal deyil, müəyyən zaman
intervalından (laqdan) sonra təsir gцstərir.
Real effektiv məzənnə (REM) indeksi. Manatın ticarət
partnyoru olan ölkələrin valyutalarına nəzərən ikitərəfli nominal
məzənnələrinin dəyişiminin ticarət xüsusi çəkiləri və həmin
ölkələrdə inflyasiya nəzərə alınmaqla həndəsi ortasını əks etdirir.
Revalvasiya – Milli valyutanın məzənnəsinin xarici valyutaya
nəzərən bahalaşması prosesidir.
SVOP (məzənnə SVOP-u) Məzənnə riskindən sığortalanmaq
məqsədilə müəyyən müddətdən sonra yenidən əksinə mübadilə
edilməsi şərtilə milli valyutanın xarici valyutaya mübadilə edilməsi.
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Təsbit edilmiş valyuta məzənnəsi - Ölkənin milli valyutasının sərbəst dönərli xarici valyutaya qarşı dəyişməz saxlanılması
nəzərdə tutulur. Yəni təsbit edilmiş məzənnənin xüsusiyyəti ondan
ibarətdir ki, o kifayət qədər uzun müddət ərzində (aylar və ya illər)
sabit qalır . Məzənnəni sabit saxlamaq üçün Mərkəzi Bank valyuta
bazarında tələb və təklifə təsir göstərmək üçün aktiv alış-satış
əməliyyatları aparır.
Üzən valyuta məzənnəsi - Üzən valyuta məzənnəsi rejiminin
tətbiq edildiyi zaman valyuta məzənnəsi valyutaya olan tələb və təklifin təsiri əsasında formalaşır. Lakin, üzən valyuta məzənnəsi rejimi
Mərkəzi Bank tərəfindən valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsinə
yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi imkanını tam istisna
etmir. Belə ki, müstəsna hallarda Mərkəzi Bank məzənnənin kəskin
tərəddüdlərinin qarşısını almaq məqsədilə valyuta bazarına müdaxilə
edə bilər.
Valyuta müdaxiləsi - Milli valyutanın məzənnəsini tənzimləmək məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən valyuta bazarında həyata
keçirilən xarici valyutanın alqı-satqısı əməliyyatıdır. Mərkəzi Bank
valyuta bazarında satışlar həyata keçirərkən özünün xarici valyuta
ehtiyatlarından istifadə edir.
Valyuta səbəti Müəyyən miqdarda götürülən xarici valyutaların toplusudur. Valyuta səbəti məzənnə siyasətinin həyata keçirilməsində istifadə olunur. Bu zaman Mərkəzi Bank milli valyutanın
hər hansı bir xarici valyutaya qarşı deyil, səbətə daxil olan bir neçə
valyutaya qarşı orta çəkili məzənnəsini tənzimləməyə çalışır.
Tədiyə Balansı - ölkənin beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin
mədaxil və məxaric formasında valyuta ilə ifadə olunmuş dəyəridir.
Başqa sözlə, tədiyə balansı beynəlxalq iqtisadi əməliyyatların həyata
keçirilməsi nəticəsində milli iqtisadiyyata daxil olan və xaricə
çıxarılan valyuta vəsaitləri arasında nisbəti müəyyən edir. Başqa
sözlə, tədiyə balansı ölkə rezidentlərinin müəyyən dövr ərzində
qeyri-rezidentlərlə apardığı iqtisadi əməliyyatların məcmusunu əks
etdirən statistik hesabat sistemidir. İnstitusional vahidin rezidentlik
statusu onun hər hansı bir ölkənin iqtisadi ərazisini öz iqtisadi
maraqlarının mərkəzi seçməsi və bu əraziyə sıx bağlılığı ilə
müəyyən edilir. Tədiyə balansi 4 hissədən ibarətdir: 1. Cari Əməliy23

yatlar balansı; 2. Kapitalın və maliyyənin hərəkəti balansı; 3. Ehtiyat
aktivlərin dəyişməsi və 4. Balanslaşdırıcı maddələr.
Xalis daxili aktivlər - Bank sisteminin mərkəzi hökumət,
rezident maliyyə təşkilatları və dövlət idarəetmə orqanları ilə apardığı aktiv-passiv əməliyyatlarının saldosudur. O cümlədən bank
sisteminin ev təsərrüfatları, müəssisə və təşkilatlarla apardığı kredit
əməliyyatları xalis daxili aktivlər bölməsində öz əksini tapır.
Xalis xarici aktivlər - (kommersiya bankları üzrə)
Kommersiya bankları tərəfindən qeyri-rezidentlərlə xarici valyutada,
manatla və qiymətli metallarla aparılmış aktiv-passiv əməliyyatların
saldosudur.
Valyuta müdaxiləsi - Milli valyutanın məzənnəsini
tənzimləmək məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən valyuta bazarında
həyata keçirilən xarici valyutanın alqı-satqısı əməliyyatıdır. Mərkəzi
Bank valyuta bazarında satışlar həyata keçirərkən özünün xarici
valyuta ehtiyatlarından istifadə edir.
Valyuta səbəti Müəyyən miqdarda götürülən xarici valyutaların toplusudur. Valyuta səbəti məzənnə siyasətinin həyata keçirilməsində istifadə olunur. Bu zaman Mərkəzi Bank milli valyutanın
hər hansı bir xarici valyutaya qarşı deyil, səbətə daxil olan bir neçə
valyutaya qarşı orta çəkili məzənnəsini tənzimləməyə çalışır.
Valyuta mövqeyi – müvəkkil bankların bu və ya digər valyutada (o cümlədən, bank metallarında) tələbləri və öhdəlikləridir.
Açıq valyuta mövqeyi – müvəkkil bankların ayrı-ayrı
xarici valyutalarda tələblərinin və öhdəliklərinin (o cümlədən,
hesablaşmaları tamamlanmamış əməliyyatlar üzrə balansdankənar
tələblərin və öhdəliklərin) məbləğləri arasında, mübadilə məzənnəsinin əlverişsiz dəyişməsi şəraitində itkilər riski yaradan fərqdir.
Qısa açıq valyuta mövqeyi – hər hansı xarici valyutada
balans və balansdankənar öhdəliklərin məbləğinin balans və balansdankənar tələlərin məbləğindən çox olduğu açıq valyuta
mövqeyidir.
Uzun açıq valyuta mövqeyi - hər hansı xarici valyutada
balans və balansdankənar tələblərin məbləğinin balans və balansdankənar öhdəliklərin məbləğindən çox olduğu açıq valyuta mövqeyidir.
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Məcmu açıq valyuta mövqeyi - bütün uzun açıq valyuta
mövqelərinin manat ekvivalentində məbləğlərinin cəmi ilə bütün
qısa açıq valyuta mövqelərinin manat ekvivalentində məbləğlərinin
cəmi arasında mütləq kəmiyyətcə böyük olan göstəricidir. Məcmu
açıq valyuta mövqeyi sərbəst dönərli valyutalar və qapalı valyutalar
üzrə
ayrılıqda hesablanır. Bu zaman açıq valyuta mövqeləri
“plyus”, qısa açıq valyuta mövqeləri isə “minus” işarəsi ilə
işarələnir.
Qapalı valyuta mövqeyi - hər hansı xarici valyutada balans və balansdankənar tələblərinin məbləğinin balans və balansdankənar öhdəliklərin məbləğinə bərabər olduğu valyuta mövqeyidir.
Açıq valyuta mövqeyi limiti açıq valyuta mövqeyinin
manat ekvivalentinin bankın kapitalına nisbətinə Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Bankı (bundan sonra mətn üzrə “Mərkəzi
Bank”) tərəfindən təyin edilən kəmiyyət məhdudiyyətidir.
Yenidən maliyyələşdirmə əməliyyatları - Mərkəzi Bank
tərəfindən kommersiya banklarının likvidlik ehtiyaclarının
ödənilməsi məqsədilə müəyyən edilmiş qaydalara uyğun şəkildə
kreditlərin verilməsidir.
Yumşaq pul siyasəti- Yumşaq pul siyasəti dedikdə əsasən
resessiyanın qarşısının alınması və iqtisadi aktivliyin artırılması
məqsədilə həyata keçirilən pul siyasəti nəzərdə tutulur. Bu zaman
məsələn Mərkəzi Bank özünün faiz dərəcələrini aşağı salır ki, bu da
həm əmanətlər, həm də kreditlər üzrə faiz dərəcələrinə azaldıcı təsir
edir.
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