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Mövzu 1. Dünya təsərrüfat əlaqələrinin qloballaşdığı şəraitdə beynəlxalq valyuta 

kredit münasibətləri. 

Dünya təsərrüfatının. Müasir inkişaf meylləri. Valyuta inteqrasiyasının mahiyyəti və 

əsas inkişaf istiqamtələri. Azərbaycanın dünya təsərrüfat əlaqələrində yeri. Dünya 

təsərrüfat əlaqələrinin formaları. Dünya iqtisadiyyatının inkişafında beynəlxalq 

valyuta kredit münasibətlərinin yeri. 

Mövzu 2. Beynəlxalq valyuta münasibətləri və dünya valyuta sistemi. Valyuta 

məzənnəsi valyuta sisteminin əsası kimi. 

Valyuta münasibətləri və valyuta sistemi. Valyuta məzənnəsi valyuta sisteminin əsası 

kimi. Valyutaların alıcılıq qabiliyyəti. Poritet məzənnəsi və real məzənnə. Valyuta 

məzənnəsinin əsas tənzimetmə istiqamətləri. Milli dünya və beynəlxalq valyuta 

sistemlərinin xüsusiyyətləri. Beynəlxalq valyuta likvitliyi. Qızılın beynəlxalq valyuta 

münasibətlərində rolu. Qızıl beynəlxalq ehtiyyat aktivi kimi. Valyuta məzənnəsi 

iqtisadi katiqoriya kimi. Valyuta məzənnəsinin beynəlxalq iqtisadi əlaqələrə təsiri.  

Mövzu 3. Dünya valyuta sisteminin müasir inkişaf problemləri. 

Dünya valyuta sisteminin təkamülü. Ərazi valyuta birliklərinin yaradılmasının nəzəri 

əsasları. Avropa valyuta sisteminin formalaşması. Valyuta ittifaqları və iqtisadi 

birliklərin yaranması. Dünya valyuta sisteminin inkişafında avronun rolu. Avropa 

valyuta sistemi. Avropa Valyuta İttifaqının yaranması. Valyuta inteqrasiyası. 

Maastrix müqaviləsi. Avropa valyuta sisteminin problemləri. Avronun dövrüyəyə 

buraxılmasının mahiyyəti.  



 

Mövzu 4. Beynəlxalq valyuta münasibətlərinin tənzimedilməsi. 

Valyuta münasibətlərinin dövlət və bazar tənzimlənməsi. Valyuta tənzimolunmasına 

qlobal iqtisadiyyatın təsiri Valyutanın tənzim olımmasının mahiyyəti, əhəmiyyəti və 

onun inkişaf səviyyəsinə təsir edən amillər. Valyuta siyasəti. Valyuta məzənnələrinin 

tənzimolunması. Valyuta nəzarəti və müasir dünya təcrübəsində valyuta 

məhdudiyyətləri. Azərbaycanda valyuta nəzarəti və valyuta tənzimedilməsi. 

Dövlətlərarası və milli valyuta tənzimlənməsinin inkişafı. 

 

Mövzu 5. Dünya valyuta bazarı. 

Dünya valyuta bazarının əsas funksiyaları. Dünya valyuta bazarının inkişaf meylləri. 

«Spot» valyuta alətlərinin təsnifatları. Müddətli valyuta bazarının xüsusiyyətləri və 

alətləri. Xarici valyutaların kotirofkası. Alıcı və satıcının məzənnəsi. Bankların 

valyuta əməliyyatlarında riskləri. Valyuta bazarında Forvart və Fiyuçers 

əməliyyatları. Valyuta bazarında opsiomlar. Valyuta arbitirajının xüsusiyyətləri.  

Mövzu 6. Azərbaycanda valyuta bazarının xüsusiyyətləri. 

Azərbaycanda valyuta bazarının yenidən qurulması mərhələləri. Azərbaycanda 

valyuta bazarının iştirakçıları və quruluşu. Bakı banklararası valyuta birjasının 

valyuta bazarında rolu. Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta bazarının 

tənzimedilməsində rolu. 

Mövzu 7. Valyuta bazarının təhlil metodları. 

Valyuta bazarının fundamental təhlili amilləri və onun valyuta məzənnəsinə təsiri. 



Texniki təhlilin mahiyyəti. Valyuta bazarında ənənəvi texniki təhlil metodları. 

Valyuta bazarında texniki təhlilin aparılması. 

Mövzu 8. Beynəlxalq hesablaşmalar. 

Beynəlxalq hesablaşmaların mahiyyəti. Beynəlxalq hesablaşmalarda bankların rolu. 

Kommersiya və maliyyə sənətləri. Xarici ticarət əlaqələrinin valyuta maliyyə şərtləri. 

Beynəlxalq hesablaşmaların formaları. Sənədli akreditivlik və onun növləri. İnkasso 

hesablaşma forması. Açıq hesab üzrə hesablaşma. Bank köçürməsi. Avans formasında 

hesablaşma. Beynəlxalq hesablaşmaların formalarının seçilməsinə təsir edən amillər. 

Ödənişlərdə təminat.  Veksel, çeklər və plastik kartlarla hesablaşmalar. Valyuta 

klirinq üzrə hesablaşmalar. Çox tərəfli vlayuta klirinqi. Müasir dövrdə elektron 

hesablaşma əməliyyatlarının aparılmasının mahiyyəti. 

Mövzu 9. Beynəlxalq kredit münasibətləri. 

Beynəlxalq kreditin iqtisadi məzmunu, onun rolu və mahiyyəti. Beynəlxalq bank 

kreditləşdirilməsi. Beynəlxalq kreditinin formalaraı və onların təsnifatı. Beynəlxalq 

kreditin valyuta maliyyə və ödəniş şərtləri. İqtisadiyyatın qlobalaşdığı şəraitdə 

beynəlxalq kredit münasibətlərinin dövlətlər arası bazar və dövlət tənzimlənməsi. 

Beynəlxalq kreditlərin inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün əhəmiyyəti. İnkişaf etməkdə 

olan ölkələrin beynəlxalq kreditləşməsinin xüsusiyyətləri və əsas formaları. Xarici 

borcların tənzimlənməsi metodları.   Bank kreditinin formaları. 

Mövzu 10. Xarici iqtisadi fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi sferasında həyata 

keçirilən kredit xüsusiyyətli əməliyyatlar. 

Lizinqin mahiyyəti. Faktorinqin əhəmiyyəti. Forfetinqin əsas xüsusiyyətləri. 



 

Mövzu 11. Dünya borc kapitalları  bazarı. 

Dünya kredit bazarının mahiyyəti. Avro kreditlərin formaları. Dünya borc kapitalları 

bazarındakı əməliyyatların alətləri. Dünya borc kapitalları bazarının fəaliyyətinə 

nəzarətin xüsusiyyətləri. Beynəlxalq kreditlərin reytinqləri. Azərbaycanın dünya borc 

kapitalları bazarında rolu. 

 

Mövzu 12. Beynəlxalq bank sistemi. 

 

Dünya bank sferasında müasir ənənələr və adətlər. Beynəlxalq bank sisteminin 

quruluşu. Bankların beynəlxalq əməliyyatları. 

Mövzu 13. Avropa kapitallar bazarı. 

Avropa bazarının quruluşu və mahiyyəti. Avropa kreditlərinin formaları. Avropa 

qiymətli kağızlar bazarı. Azərbaycanın avropa istiqrazlar bazarında rolu. 

 

Mövzu 14. Beynəlxalq kredit sistemində Mərkəzi Banklar. 

Bank fəaliyyətinin beynəlxalq sahədə rolu. Milli banklarm beynəlxalq bazarlarda 

müxtəlif funksiyaları. Mərkəzi Bankın kommersiya fəaliyyəti. Avropa sistemində 

Mərkəzi Banklar. Bank fəaliyyətinin beynəlxalq standartları. 

 



Mövzu 15. Beynəlxalq valyuta kredit təşkilatlarının fəaliyyəti. 

Beynəlxalq kredit təşkilatlarının təsnifatı. Beynəlxalq valyuta fondunun nizamnamə 

fondu və onun kreditləşdirmə prinsipləri. Dünya maliyyə böhranı şəraitində 

beynəlxalq valyuta fondunun siyasəti. Dünya bankı və onun kreditləşdirmə 

prinsipləri. Avropa inkişaf və yenidənqurma bankının kredit investisiya siyasəti. Ərazi 

inkişaf banklarının əməliyyatları. Beynəlxalq hesablaşmalar bankının əməliyyatları. 

Azərbaycanın Beynəlxalq Bankının valyuta kredit təşkilatlarında rolu və yeri. 

Beynəlxalq valyuta kredit təşkiltalarının dünya təsərrüfatının qloballaşdırılması 

şəraitində fəaliyyəti. 

 

 

 

ƏDƏBİYYAT 

1. E.M.Sadıqov, “Bank əməliyyatları” Dərs vəsaiti. Bakı, 2010 

2. Буторина O.B. “Meждународные валюты: интеграция и конкуренция.”   

Mocква, 2003 

3. Былиняк С.А. “Формирующиеся финансовые рынки ” Mocква, 2004 

4. Кузнецов В.С. “Международный валютный фонд: новая роль в 

мирохозяйственных связях” Mocква, 2004 

5. Перар Ж. “Управление международными денежными потоками”  

      Mocква, 1998 

6. Xeppиc Дж. Meтвил “Meждународные финансы” Mocквa, 1996 

7. Алексеева Д.Г.,  ПЫХТИН C.B., Cапожников H.B., Фальковская Я.М. 

“Валютное право: учебное пособие” Mocквa, 2007 



8. Суэтин А.А. “Meждународные валютно-финансовые отношения”    

9. Tpапезников B.A. “ Валютное регулирование в международном 

инвестиционном праве” Mocквa, 2004 

10.Масюкова Т.Д. “Валюты, валютные отношения и валютные 

системы в современном мире: учебное пособие” Mocквa, 2007 

11.Слепов В.А., Звонова Е.А. “Международный финансовый 

рынок” Mocквa, 2007 

12.Журнал “Банкоское дело” Mocквa ЦБ Россия 

13. Журнал “Мировая экономика и международные отношения” 

Mocквa МИД Россия  

14. Журнал “Экономист”, Баку 


