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GİRİŞ 
 
"Pul və banklar" fənninin predmeti, məqsəd və vəzifələri. 

Fənnin oyrənilməsinin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Fənnin 
"İqtisadi nəzəriyyə", "Maliyyə" və digər əlaqəli iqtisadi fənnlərlə 
qarşılıqlı bağlılığı. Pul və banklar sahəsində Azərbaycan hökumə-
tinin siyasəti. Fənnin pul-kredit sisteminin fəaliyyətinin praktiki 
məsələləri ilə əlaqəsi. Azərbaycan Respublikasında bazar mü-
nasibətlərinə keçidin başa çatması şəraitində pul-kredit müna-
sibətlərinin nəzəri və təşkili əsaslarının səciyyələndirulməsi. 

Fənnin quruluşu, onun öyrənilməsi üsulları. Fənnin tədris 
vəsaitləri ilə təminatı. 

 
 
 
 

I Bölmə. Pul 
 

Mövzu 1. Pulun yaranması,  
mahiyyəti, funksiyaları və rolu 

 
Pulun yaranmasının subyektiv və obyektiv səbəbləri. 

Əmtəənin ziddiyyətləri və dəyərin ekvivalent formasının xüsu-
siyyətləri. Cəmiyyətdə baş vermiş böyük əmək bölgüsünün tarixi 
inkişafı nəticəsində dəyər formalarının meydana gəlməsi, onlara 
xas olan əlamətlər. Pul ümumi dəyər ekvivalenti kimi. Dəyərin 
pul formasının ziddiyyətləri və xüsusiyyətləri. Pul əmtəəsinin 
spesifikası. Pulun meydana gəlməsinin rasional və təkamül 
konsepsiyaları. İqtisadi sistemlərin inkişafı mərhələləri - barter və 
pul iqtisadiyyatı. 

Pulun formaları və növlərinin təkamülü. Pulun forması və 
növləri anlayışı. Əmtəə pulları və onların növləri. Pul əmtəəsi 
rolunda metalın möhkəmlənməsinin tarixi səbəbləri. Nəcib metal-
ların pul əmtəəsinə çevrilməsinin tarixi səbəbləri. Tamqiymətli 
pullar, onların təbiəti, növləri, xassələri. Sikkə gəliri. Tamqiymətli 
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olmayan pullara (dəyər nişanlarına) keçid. Kağız pullar, onların 
meydana gəlməsinin səbəbləri. Kredit pulları. Qızılın sikkəsizləş-
məsi. Tamqiymətli olmayan pullar, onların növləri, formaları və 
xassələri. Pul surroqatları və iqtisadiyyatda onların rolu. 

Ümumi əmtəə ekvivalenti kimi pulun mahiyyətinə baxış. 
Pulun real və nümayəndəlik dəyəri. Pulun mahiyyətinin təzahür 
formaları. 

Pulun dəyər ölçüsü funksiyası, qiymət miqyası, hesab pul-
ları. Metal pulların tədavülü şəraitində pulun dəyər ölçüsü funksi-
yasına xas olan başlıca xüsusiyyətlər. Müasir dövrdə bu funksi-
yanın xüsusiyyətləri. 

Tədavül vasitəsi funksiyası, onun təyinatı və xüsusiyyətləri. 
Pulun tədiyyə vasitəsi funksiyasının tədavül vasitəsi funksiyasın-
dan fərqi. Tədavül vasitəsi kimi pulun funksional formalarının 
təkamülü. Azərbaycan şəraitində pulun tədavül vasitəsi funksi-
yasının reallaşdırılması. 

Pulun tədiyyə vasitəsi funksiyası. Bazar münasibətlərinin 
formalaşdığı şəraitdə tədiyyə vasitəsi funksiyasının rolunun art-
ması. Müasir dövrdə pulun tədiyyə vasitəsi funksiyasının reallaş-
masının xüsusiyyətləri. 

Pulun yığım funksiyası, onun yaranma zərurəti. Pulun də-
fınə yaratma vasitəsi kimi istifadə olunduğu tarixi dövr. Pul yığı-
mının növləri. Qızılın demonetizasiyaya uğraması səbəbləri, tarixi 
gedişi və müasir şəraitdə qızılın iqtisadi rolu. Qızıl ehtiyatlarının 
təyinatı. Mərkəzləşdirilmiş və özəl qızıl yığımları. Pul əmanətləri 
və yığımlarının yaranmasının iqtisadi amilləri. Cəmiyyət üzvlə-
rinin pul yığımlarının növləri. Pul əmanətləri və yığımlarının pul 
tədavülünün təşkilində rolu. İnflyasiya şəraitində pul yığımlarının 
təşkili formaları və xüsusiyyətləri. 

Dünya pulu funksiyası. Dünya pulu funksiyasında pulun 
rolu, dünya pulu funksiyasının inkişaf mərhələləri, bu funksiyanın 
müasir şəraitdə həyata keçirilməsinin xüsusiyyətləri. Dünya 
pulunun funksional formaları. Ehtiyat valyutaları. Beynəlxalq pul 
vahidlərinin yeni funksional formaları.: SDR, EKYU, AVRO. 
Onlara xas olan xüsusiyyətlər. 
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Geniş təkraristehsal prosesində pulun funksiyalarının 
qarşılıqlı əlaqəsi. 

Pulun ictimai təkraristehsal prosesindəki rolu və onun təyi-
natının təzahür formaları. İqtisadiyyatın səmərəli inkişafında pu-
lun rolunun gücləndirilməsi üzrə dövlətin iqtisadi siyasəti çərçi-
vəsində aparılan tədbirlər. 

 
Mövzu 2. Pul haqqında nəzəri baxışlar 

 
Metal pul nəzəriyyəsi, onun meydana gəlməsinin səbəbləri, 

mahiyyəti, ilkin tarixinin əsas nümayəndələri. Metal pul nəzəriy-
yəsinin əsassızlığı. XVIII-XIX əsrlərdə metallizmin təkamülü və 
onun xüsusiyyətləri. Nominalist pul nəzəriyyəsi, pulun təbiətinə 
nominalist baxışların meydana gəlməsinin səbəbləri, mahiyyəti. 
Bu nəzəriyyənin nümayəndələri. XIX-XX əsrlərdə nominalist pul 
nəzəriyyəsinin təkamülü və onun nəzəri əsassızlığı. Pulun miqdar 
(kəmiyyət) nəzəriyyəsi, onun yaranmasının tarixi səbəbləri, 
mahiyyəti. nümayəndələri. K.Marks tərəfindən kəmiyyət nəzəriy-
yəsinin tənqidi. Kəmiyyət nəzəriyyəsinin məktəbləri, onlar arasın-
dakı mübahisələr. Kəmiyyət nəzəriyyəsinin riyazi versiyaları. 
Pulun Keyns nəzəriyyəsi. Müasir monetarizm. İqtisadçıların 
müasir pullara dair baxışları. 

 
Mövzu 3. Pul tədavülü 

 
Pul bazarının məzmunu və funksiyaları. Pul bazarının qu-

ruluşu. Pul tədavülü, onun təşkili prinsipləri və quruluşu. Pul tə-
davülü sferaları arasındakı nisbətin dəyişməsi. 

Pul emissiyası, onların formaları və təsisat (institusional) 
quruluşu. Müasir pul emissiyasının kanalları. Mərkəzi Bankın 
nağd pul emissiyasındakı rolu. Bankhot emissiyasının qaydası və 
təminatı. Kommersiya banklarının depozit-çek emissiyasındakı 
yeri, onlar tərəfindən pul emissiyası qaydası, onun təminat növ-
ləri. Kommersiya banklarınm depozit emissiyasının sərhədləri. 
Pulun büdcə emissiyası. Pul multiplikatoru. Depozit-çek emissi-
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yasının tənzimlənməsi. Nağd və nağdsız pul emissiyasının 
qarşılıqlı əlaqəsi. 

Pul kütləsi və onun quruluşu. Pul bazası anlayışı. Kreditin 
pul tədavülünə təsiri. Pul kütləsinin aktiv və passiv ünsürləri. 
Kvazipullar və onların pul kütləsi ilə əlaqəsi. Qiymətli kağızların 
pul kütləsi və pul tədavülü ilə bağlılığı. Pul kütləsinin miqdar 
(kəmiyyət) baxımından ölçülməsinin əhəmiyyəti və prinsipləri. 
Pul aqreqatları. Pulun dövretmə sürəti və onu müəyyən edən 
amillər. 

Pul tədavülü qanunları. İqtisadiyyatın pula olan tələbatı və 
tədavülə pulun faktiki daxil olması arasındakı tarazlığın əhəmiy-
yəti. Pula tələb və pul təklifi. Metallizm dövrünün pul tədavülü 
qanunu. Müasir kredit pulları dövrünün pul tədavülü qanunu. 
Pulun tədavül sürətinin pul kütləsinə təsiri. Pulun tədavül sürə-
tinin göstəriciləri və ona təsir edən amillər. 

 
Mövzu  4. Pul dövriyyəsi və pul hesablasmaları 

 
Pul dövriyyəsi anlayışı və onun məzmunu. Pul dövriyyəsi 

anlayışının tədiyyə dövriyyəsi, pul tədavülü, pul-tədiyyə dövriy-
yəsi anlayışlarından fərqi. Pul dövriyyəsinin quruluşu. 

Məcmu tədiyə dövriyyəsi anlayışı və onun məzmunu. 
Məcmu tədiyyə dövriyyəsi sistemi. İqtisadiyyatın modelindən 
asılı olaraq məcmu tədiyyə dövriyyəsinin məzmunu. Nağdsız pul 
dövriyyəsinin xarakteristikası. Nağdsız hesablaşmalar sisteminin 
təşkili prinsipləri və ünsürləri. Nağdsız hesablaşmaların formala-
rının ümumi səciyyələndirilməsi. Banklararası hesablaşmalar. 
Tədiyyə sənədlərinin klirinqi. Hesablaşma palataları. Tədiyyə 
böhranı, onun təzahür formaları. Nağd-pul dövriyyəsi anlayışı və 
onun quruluşu. Nağd-pul dövriyyəsinin təşkili prinsipləri və əsas-
ları. 

Kommersiya banklarının fəaliyyəti zonasında əhalinin pul 
gəlir və xərcləri balansları və onların əhəmiyyəti. Əhalinin gə-
lirlərinin başlıca kanalları. Əhalinin xərclərinin başlıca hissəsi. 
Bankların kassa dövriyyələrinin proqnozlaşdırılması. 
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Mövzu 5. Pul sistemi 
 
Pul sisteminin mahiyyəti və məzmunu. Pul sisteminin 

təşkilinin obyektiv və subyektiv şərtləri. Pul sisteminin ünsürləri. 
Pul sisteminin funksiyaları. Pul sisteminin təşkili prinsipləri. Pul 
sisteminin tarixi təkamülü və tipləri. Metal pul tədavülü sistemi. 
Bimetallizmin mahiyyəti və növləri. Bimetallizmin süqutumunun 
səbəbləri. Kopernik-Qreşem qanunu. Monometallizmin mahiyyəti 
və növləri. Qızıl monometallizmin bərqərar olması səbəbləri və 
inkişaf mərhələləri. Qızıl sikkə standartının səciyyəvi xüsusiyyət-
ləri. Qızıl külçə və qızıl deviz standartlarının mahiyyəti. 

Kredit pullarının dövriyyəsinə əsaslanan müasir pul sistem-
lərinin xarakterik cəhətləri. İnzibati-amirlik iqtisadiyyatının pul 
sistemi. Bazar iqtisadiyyatının pul sistemi. Müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının pul sisteminin səciyyələndirilməsi. 

 
Mövzu 6. İnflyasiya, pul islahatları  

və digər antiinflvasiya tədbirləri 
 
İnflyasiyanın mahiyyəti, təzahür formaları və onu doğuran 

köklü səbəblər. İnflyasiyanın amilləri. İnflyasiyanın növləri, tip-
ləri və formaları. İnflyasiyanın inkişaf qanunauyğunluqları, so-
sial-iqtisadi nəticələri. 

İnflyasiyanın səviyyəsinin ölçülməsi. İnflyasiyanın tənzim-
lənməsinin metodları, sərhədləri və ziddiyyətləri. İnflyasiyaya 
qarşı siyasət. Pul islahatlarının mahiyyəti və növləri, onların apa-
rılması metodları. Pul tədavülünün və milli valyutanın sabitləş-
dirilməsinin daha tipik üsulları. Pul sisteminin sabitləşdirilmə-
sinin təməl şərtləri. Pul islahatlarının tarıxi nümunələri. 

Azərbaycan Respublikasında inflyasiya proseslərinin səciy-
yələndirilməsi və xüsusıyyətləri. İnflyasiyanın ölkədəki sosial-
iqtisadi vəziyyətə təsiri. Azərbaycanda inflyasiya proseslərinin 
məhdudlaşdırılması və pul tədavülünün sağlamlaşdırılması mə-
sələləri. 

İnflyasiya mexanizminə nəzəri baxışlar. İnflyasiyanın mo-
netarist modeli. İnflyasiyanın Keyns modeli. “Əməkhaqqı -   qiy-
mət" inflyasiya silsiləsi nəzəriyyəsi. 
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II Bölmə. Borc kapitalı və kredit 
 

Fəsil 7. Borc kapitalı 
 
Sələm kapitalı borc kapitalının sələfi kimi, onun yaranması 

üçün zəmin. Sələm kapitalının xarakteristikası. Qədim dünyada 
sələm kreditinin formaları. Sələm kapitalının kapitalizmin inkişafı 
nəticəsində borc kapitalı tərəfindən sıxışdırılması. Müasir dün-
yada sələm kapitalının yeri. 

Kapitalist kreditinin sələm kreditindən fərqləri. Borc ka-
pitalı, onun sənaye və ticarət kapitalından fərqi. Borc kapitalının 
xüsusiyyətləri. Borc kapitalının mənbələri. Borc kapitalının 
sənaye və ticarət kapitalı ilə əlaqəsi. Borc kapitalı və real kapital. 
Borc kapitalı və pul arasındakı məzmun və kəmiyyət fərqləri. 

Borc kapitalının dəyəri və istehlak dəyərı. Borc faizinin 
mahiyyəti və ödənilmə mənbəyi. Borc faizinin funksiyaları. Borc 
faizinin səviyyəsinin sərhədləri. Borc faizi dərəcəsinin səviyyəsini 
müəyyən edən amillər. Borc faizı dərəcəsinin hesablanması. Müa-
sir Azərbaycanda borc faizinin xüsusiyyətləri. 

Borc kapitalları bazarı, onun müasir quruluşu. Borc kapi-
talları bazarının funksional və institusional mənalandırılması. 
Borc kapitalları bazarının və onun ayrı-ayrı bölmələrinin pul tə-
davülü ilə qarşılıqlı əlaqəsi. Borc kapitalları bazarının iqtisadiy-
yatda artmaqdakı rolu. Milli borc kapitalları bazarının inkişafını 
müəyyən edən amillər. Azərbaycanda borc kapitalları bazarının 
müasir vəziyyətinin səciyyələndirilməsi. 

 
Fəsil 8. Kreditin zəruriliyi,  
mahiyyəti və funksiyaları 

 
Kreditin meydana gəlməsinin obyektiv zəruriliyi və müm-

künlüyü. İstehsal və tədavül fondlarının dövranı zamanı pul 
vəsaitlərinin sərbəstləşməsinin səbəbləri. Pul vəsaitlərinə əlavə 
tələbatın yaranma səbəbləri. Müasir şəraitdə kreditin mahiyyəti. 
Sərbəst iqtisadi kateqoriya kimi kreditin xarakteristikası. Kredit 
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və pul. Kreditin strukturu. Kredit münasibətlərinin subyektləri. 
Kreditin funksiyaları və onların səciyyələındirilməsi. Kreditin 
funksiyalarının iqtisadi islahatlar şəraitində inkişafı imkanları. 
Kreditin hərəkəti mərhələləri və onun qanunları. Kreditin prin-
sipləri. 

 
Fəsil 9. Kreditin formaları,  

növləri və iqtisadiyyatda rolu 
 
Kreditin formaları. Kreditin formalarının təsnifatının meyar-

ları. Kreditin əmtəə və pul formaları. Kommersiya kreditinin ma-
hiyyəti, obyekti, subyektləri, məqsədləri, zəruriliyi və tətbiqi 
sferası. Kommersiya (təsərrüfat) kreditinin xüsusiyyətləri. Kom-
mersiya kreditinin məhdudluğu və bunun səbəbləri. Azəraycanda 
bazar münasibətlərinin formalaşdığı şəraitdə kommersiya kre-
ditinin və veksel tədavülünün bərpası zərurəti və inkişafı və-
ziyyəti. 

Bank krediti, onun mahiyyəti, üstünlükləri. Bank kreditinin 
xüsusiyyətləri. Pul borcu və kapital borcu. Kommersiya krediti ilə 
bank krediti arasındakı bağlılıq və fərqləndirici cəhətlər. Müasir 
şəraitdə Azərbaycan Respublikasında bank kreditini rolu. 

Dövlət krediti, onun məqsədli xarakteri və subyektləri. 
dövlət kreditinin dövlət istiqrazlarından fərqi. Dövlət istiqrazla-
rının növləri. Müasir iqtisadiyyatda dövlət kreditinin rolu. 
Azərbaycanda dövlət kreditinin vəziyyəti və inkişaf meyilləri. 

Vətəndaş (şəxsi) krediti, onun mahiyyəti, xarakterik cə-
hətləri və formaları. İstehlak krediti, onun mahiyyəti, fərqləndirici 
xüsusiyyətləri və məqsədi. İstehlak kreditinin əsas formaları. 
İstehlak krediti üzrə faizin formalaşması xüsusiyyətləri. İstehlak 
kreditinin verilməsi qaydası. Müasir bazar iqtisadiyyatında isteh-
lak kreditinin rolu. Azərbaycan Respublikasında istehlak kre-
ditinin təcrübəsi, durumu və inkişafının zəruriliyi. İpoteka krediti, 
onun mahiyyəti, təyinatı və verilmə qaydası. İpoteka kreditinin 
iqtisadiyyatdakı rolu. 
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Beynəlxalq kredir, onun mahiyyəti. Beynəlxalq kreditin 
funksiyaları, əsas formaları və növlərinin ümumi səciyyələndi-
rilməsi. Beynəlxalq kreditin rolu.  

Kreditin növləri. Kreditin sərhədləri. Makroiqtisadi səviyyə-
də kreditin sərhədlərinin növləri. 

Kreditin iqtisadiyyatda rolu. Kreditin bazar iqtisadiyyatın-
dakı rolunun birmənalı olmaması. Kredit münasibətlərində zid-
diyyətli proseslər və böhranlı hallar. 

Kredit islahatlərı, onların tarixi nümunələrinin səciyyələndi-
rilməsi. Azərbaycanda kredit münasibətlərinin müasir vəziyyəti 
və islahatlar dövründə inkişaf meyilləri. 

 
Fəsil 10. Kredit haqqında nəzəri baxışlar 

 
Kreditin naturalist nəzəriyyəsi onun mahiyyəti, nümayən-

dələri, müddəaları. Kreditin kapitalyaratma nəzəriyyəsinin mey-
dana gəlməsi və inkişafının erkən mərhələsinin əsas nümayən-
dələri, onların baxışları. Kapitalyaratma nəzəriyyəsinin XX əsr 
mərhələsi. 
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III Bölmə. Qiymətli kağızlar və investisiya  
sferasında pul-kredit münasibətləri 

 
Fəsil 11. Qiymətli kagızlar və onların bazarı 

 
Maliyyə kapitalının mahiyyəti və onun yaranması. Maliyyə 

kapitalının kapitalın digər formaları ilə qarşılıqlı əlaqəsi. Saxta 
kapital anlayışı, onun maliyyə kapitalı ilə müqayisəsi. Xüsusi iq-
tisadi kateqoriya kimi saxta kapitalın həqiqi və borc kapitalları ilə 
fərqləri. 

Qiymətli kağızlar anlayışı. Qiymətli kağızların mahiyyəti, 
təməl xassələri, təsnifatı. Korporativ qiymətli kağızlar. Səhmin 
mahiyyəti, təsnifatı və onun növlərinin səciyyələndirilməsi. 
Səhmdar cəmiyyətləri və təsisat mənfəətinin alınması yolları. Nə-
zarət səhm zərfi. Səhmin nominal və bazar qiymətləri. Səhm mə-
zənnəsinə təsir edən amillər. İstiqrazlann ümumi səciyyələn-
dirilməsi. Korporativ istiqrazların mahiyyəti, təsnifatı və onların 
növlərinin cəciyyələndirilməsi. İstiqrazlarla səhmlərin qarşılıqlı 
müqayisəsi. İstiqrazların məzənnəsini müəyyən edən amillər. Tö-
rəmə qiymətli kağızları. Dövlət borc öhdəliklərinin növləri və 
dövlət istiqrazlarının onların arasındakı yeri. Bələdiyyə qiymətli 
kağızları. 

Qiymətli kağızlar bazarının əhəmiyyəti və quruluşu. İlkin 
bazar anlayışı, onun mahiyyəti, rolu və iştirakçıları. Qiymətli ka-
ğızların ikinci bazarı. Fond birjası, onun mahiyyəti, funksiyaları 
və rolu. Fond birjalarının təşkili xüsusiyyətləri və idarə olunması. 
Birja iştirakçıları. Azərbaycanda fond birjasının fəaliyyəti. Qiy-
mətli kağızlarla birja əməliyyatlarının mahiyyəti və növlərinin 
səciyyələndirilməsi. Birja möhtəkirliyi. Birjadankənar və birjaət-
rafı fond bazarının mahiyyəti və rolu. Müasir şəraitdə qiymətli 
kağızların dördüncü bazarı. Qiymətli kağızlar bazarının dövlət 
tənzimlənməsinin mahiyyəti, formaları və vəzifələri. 
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Fəsil 12. İnvestisiya sferasında 
 pul-kredit münasibətləri 

 
İnvestisiyanm mahiyyətcə səciyyələndirilməsi. İnvestisiya 

mühüti, onun iqtisadi məzmunu və növləri. İnvestisiya fəaliyyə-
tinin obyektləri və subyektləri. İnvestisiya metodları. İnvestisiya 
sferasının quruluşu və tənzimlənməsi. 

Kapital qoyuluşunun nəzəri səciyyələndirilməsi, ölkənin so-
sial-iqtisadi inkişafında rolu. Kapital qoyuluşu üzrə investisiya si-
yasətinin səciyyəsi. Kapital qoyuluşunun maliyyələşdirilmə mən-
bələri. Kapital qoyuluşu sferasında bahkların iştirakı və vəzifələri. 
Kapital qoyuluşu üçün mühüm tələblər və onların əhəmiyyəti. 
Kapital qoyulyşunun iqtisadi səmərəliliyi. 

Tikintinin ümumi səciyyəsi. Onun aparılma üsulları. Ob-
yektlərin maliyyələşdirilməyə qəbulu, onun həyata keçirilməsi, ti-
kinti üzrə hesablaşmalar. Ortamüddətli və uzunmüddətli kredit-
ləşdirmə, onun ənənəvi sahələri. lizinq. 
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IV Bölmə. Banklar, bank sistemi  
və digər kredit təşkilatları 

 
Fəsil 13. Bankların yaranması, fəaliyyət spesifikası  

və onların inkişafında gedən baslıca proseslər 
 
Bankların meydana gəlməsinin obyektiv səbəbləri. Bankla-

rın mənşəyi və inkişafı. Bank işində universallaşma və ixtisaslaş-
ma proseslərinin meydana gəlməsi və bank sisteminin yaranması. 
Bank işində rəqabət və inhisarlaşma. Bank fəaliyyətinin beynəl-
milləşməsi. 

 
Fəsil 14. Kredit və bank sistemləri,  

onların elementləri 
 
Kredit sistemi anlayışı. Kredit sisteminin quruluşu və ele-

mentləri. Kredit sisteminin tipləri. Bank sistemi, onun ünsürləri 
və nişanələri. Bank sisteminin inkişafı. Azərbaycan Respublika-
sında bank sisteminin inkişaf mərhələləri və xüsusiyyətləri. Mər-
kəzi Bankın xarakteristikası, yaranma yolları, təşkili formaları. 

 
Fəsil 15. Mərkəzi bankların  

fəaliyyətinin əsasları 
 
Mərkəzi bankın təşkilatı quruluşu. Mərkəzi bankın funksi-

yaları, məqsəd və vəzifələri. Mərkəzi bankın əməliyyatları. 
Mərkəzi bankın pul-kredit siyasəti, onun məqsəd və istiqamətləri, 
metodları və alətləri, iqtisadiyyatın tənzimlənməsindəki rolu. Pul-
kredit tənzimlənməsi nəzəriyyələri. Monetar konyuktura nə-
zəriyyəsi. Pul-kredit tənzimlənməsinin Keyns və neokkens nəzə-
riyyələri. Pul-kredit tənzimlənməsinin neoklassik nəzəriyyəsi. 
Mərkəzi Bankın pul-kredir siyasətinin xarici təcrübəsi. 

Azərbaycan Respublikasında Milli Bankın (hazırda Mərkəzi 
Bankın) yaranması, fəaliyyəti əsasları, məqsəd və vəzifələri, 
həyata keçirdiyi pul siyasəti. 
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Fəsil 16. Kommersiya banklarının və ixtisaslasdırılmış  
kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin əsasları 

 
İqtisadiyyatın subyekti kimi kommersiya bankının xüsusiy-

yətləri. Kommersiya banklarının mahiyyəti, funksiyaları və fəa-
liyyət prinsipləri. Kommersiya banklarının bazar iqtisadiyyatın-
dakı rolu və kredit sistemindəki yeri. Kommersiya banklarının 
növləri. 

Kommersiya bankının əməliyyatlarının təsnifatı. Passiv 
əməliyyatlar. Bankın özünəməxsus kapitalının formalaşması. Ni-
zamnamə və borc kapitalı. Cəlb olunmuş resurslar. Vəsaitlərin 
depozitlərə cəlb olunması yolları. Depozitlərin ənənəvi növləri və 
onların səciyyələndirilməsi. Depozit və əmanət sertifikatları. De-
pozitlərin yeni növləri, vəsaitlərin cəlb olunmasının qeyri-depozit 
mənbələri. Bankların aksept və aval əməliyyatları resurs mənbəyi 
kimi. Azərbaycan kommersiya banklarının bank resurslarının for-
malaşmasının və quruluşunun xüsusiyyətləri. 

Bankların aktiv əməliyyatları, onların təsnifatı. Bankın kre-
dit əməliyyatlarının növləri, onların xüsusiyyətləri. Bank kredit-
ləşməsinin təşkili xüsusiyyətləri və formaları. Bankın kredit 
siyasəti. Kreditlərin verilməsi qaydası. Problemli kreditlərin idarə 
olunması. Borc alanın kredit qabiliyyəti. Faiz siyasəti. Bank 
kreditinin əsas və dövriyyə kapitalının formalaşmasındakı rolu.  

Bankların hesablaşma-kassa əməliyyatları. Bankların inves-
tisiya və fond əməliyyatları. Bankın investisiya əməliyyatının 
kredit əməliyyatından fərqləndirici cəhətləri. Bankların fond 
əməliyyatlarının mahiyyəti və xüsusiyyətləri. Bankların dövlət 
qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsində iştirakı. Digər aktiv əmə-
liyyatlar. Milli kommersiya banklarının aktiv əməliyyatlarının 
xüsusiyyətləri və inkişaf meyilləri. 

Bankların komisyon-vasitəçilik və trast əməliyyatları, on-
ların iqtisadi təbiəti, növləri, xüsusiyyətləri və bank kapitalının 
sənaye kapitalı ilə çulğalaşmasında rolu. 

Bankların balansarxası əməliyyatlarının mahiyyəti, növləri, 
digər əməliyyatlarla bağlılığı. Bank əməliyyatlarının qarşılıqlı 
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əlaqəsi. Bank işinin təşkilinə və bank əməliyyatların keçirilməsinə 
elmi-texniki tərəqqinin təsiri. 

Banklararası informasiya sistemləri. Elektron hesablaşma 
sistemləri. Bankomatlar. Kommersiya banklarının gəlirləri, xərc-
ləri və mənfəəti. Kommersiya banklarının balansı. Kommersiya 
bankının likvidliyi. Bank menecmenti və marketinki. Azərbaycan 
Respublikasında kommersiya bankları sisteminin və bank işinin 
müasir vəziyyəti. 

İxtisaslaşmış banklar. Əmanət, investisiya, ticarət. İpoteka 
banklarının mahiyyəti, funksiyaları, əsas fəaliyyət sferası və 
kredit sistemində yeri. Qeyri-bank (parabank) kredit qurumları, 
onların banklardan fərqi və kedit sistemindəki yeri və rolu. Əsas 
parabank təsisatları, investisiya şirkətləri və fondları, onların ma-
hiyyəti, növləri və funksiyaları. Sığorta şirkətlərinin və pensiya 
fondlarının mahiyyəti, bazar iqtisadiyyatında və borc kapitallar 
bazarında yeri. Qarşılıqlı (pay) fondların nisbətən yeni kredit 
qurumu kimi əsas funksiyaları, fəaliyyət əsasları və üstünlükləri. 
Onların kredit sistemində və bazar iqtisadiyyatında yeri. Maliyyə 
şirkətləri, onların mahiyyəti, funksiyaları və kredit sistemindəki 
yeri. 
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V Bölmə. Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri  
və bu sferanın təsisatları 

 
Fəsil 17. Beynəlxalq valyuta-kredit və maliyyə 

münasibətlərinin əsasları 
 
Valyuta münasibətlərinin istehsal və ticarətlə qarşılıqlı əla-

qəsi. Valyuta münasibətlərinin iqtisadi münasibətlər sistemindəki 
yeri. Milli, regional və dünya valyuta sistemləri anlayışları, on-
ların obyektiv əsasları, ünsürləri. Dünya valyuta sisteminin təka-
mülü. 

Valyuta məzənnəsinin iqtisadi kateqoriya kimi mahiyyəti. 
Valyuta pariteti və valyuta məzənnəsinin tarixi təkamülü və müa-
sir vəziyyəti. Valyuta məzənnəsinin rejimi. Valyuta məzənnəsinə 
təsir edən amillər. Valyuta siyasəti və onun formaları. 

Tədiyyə balansı anlayışı, onun əsas tərkib bölmələri. Tədiy-
yə balansına təsir edən amillər. Tədiyyə balansı ilə hesablaşma 
balansı arasındakı fərqlər. Tədiyyə balansının tarazlaşdırılması 
metodları. 

Valyuta məzənnəsi - dövlət və dövlətlərarası tənzimləmə 
obyekti kimi. Valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsinin mahiyyəti 
və əsas metodları. Valyuta məhdudiyyətinin mahiyyəti, məqsəd-
ləri və növləri. Valyuta klirinqləri. Valyuta dönərliyi anlayışı, 
onun növləri və tənzimlənməsi. Valyuta tənzimlənməsinin im-
kanları və ziddiyyətləri. 

Beynəlxalq hesablaşmaların mahiyyəti və alətləri. Milli kre-
dit pulların və beynəlxalq hesablaşma pul vahidlərinin beynəlxalq 
hesablaşmalarda rolu. Beynəlxalq hesablaşmaların formaları. 
Valyuta riskləri və müdafiə qeyd-şərtləri. 

Beynəlxalq kreditin iqtisadi kateqoriya kimi mahiyyəti. 
Beynəlxalq kreditin forma və növlərinin təsnifatı. Beynəlxalq ti-
carətdə bank kreditinin rolu. Beynəlxalq kreditin funksiyaları. 
Beynəlxalq kreditin valyuta-maliyyə şərtləri. Dünya borc ka-
pitalları bazarının quruluşu və alətləri. 
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Fəsil 18. Beynəlxalq valyuta-kredit  
və maliyyə təşkilatları 

 
Beynəlxalq valyuta-kredit təşkilatları, onların yaranma sə-

bəbləri, məqsədləri, fəaliyyət sahələri və rolu. Beynəlxalq Valyuta 
Fondu. Dünya bankı qrupu. Regional valyuta-kredit təşkilatları. 

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq valyuta-kredit mü-
nasibətlərinin müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri. 
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