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Uluslararası iktisat ders notları özet

20 Ekim 2018 1_Arz ve talep Dış ticaret teorisi ve temel denge konusunun genel özeti Dış ticaret teorisinin analizinde kullanılan önemli bir araç üretim kapasitesi eğrisi veya dönüşüm eğrisidir. Bu eğri ülkedeki üretim koşullarını yansıtmaktadır. Sabit maliyet koşullarında, üretim kapasitesi eğrisi, artan maliyet koşullarında, azalan maliyetlerin kaynağına bağlı olarak, menşee göre iç
büküm ve dış büküm, düzdür. Bu üç durumda, üretimde sürekli, azalan ve artan verimvardır. Dış ticareti arzı etkileyen faktörler açısından açıklayan bu görüşlerin yanı sıra, talep cephesini etkileyen faktörleri açıklayan görüşler de vardır. Sadece her iki ülkenin iç maliyet sınırları arasında kazançlı bir dış ticaret alanı göstermek yeterli değildir. J.S. Mill, Karşılıklı Talep Yasası
kapsamında dış ticaret talebiiçin gerekli koşulları getiren ilk ekonomist oldu. Bir ülkede, ithal edilen mallar bir birim artarken, bir ülkenin kendi mallarından önerdiği miktarları gösteren bir eğriye teklif eğrisi denir. Kur eğrisi ülkedeki talep ve arz koşullarını yansıtmaktadır. İki yönlü modelde, ülke kur eğrilerinin kesiştiği noktadan geçen ticaret oranı (uluslararası fiyatların göreceli oranı)
ticaret çizgisini gösterir. Bilançonun fiyatı bu. Çünkü bir tarafın satmak istediği madde miktarı (ihracat) diğer tarafın satın almak istediği miktara (içe aktarma) eşittir. Küçük bir ülke büyük bir ülkeyle ticari ilişkiler emdiğinde, mallarını büyük bir ülkenin iç maliyet oranından veya ona yakın bir fiyata ihraç etmektedir. İthalat büyük bir ülkede düşük fiyatlarla yapılır. Bu durumda, dış
ticaretten elde edilen karların çoğu küçük bir ülkeye gidiyor. Buna küçük bir ülkenin hakimiyeti ya da alakasız olmanın önemi denir. Talep koşullarını test etmek için ikinci araç sosyal kayıtsızlık eğrileri olduğunu. Bazı varsayımlara göre, bu eğrilerin şekli toplumun zevklerini ve tercihlerini yansıtır. Üretim kapasitesi eğrisi sosyal kayıtsızlık eğrisine teğet geçtiğinde, kapalı
ekonomidengesi sağlanır. Açık ekonomilerde, üretici dengesi, kapasite eğrisinin uluslararası fiyatların ve tüketici dengesinin verilere, kayıtsızlık eğrisinin uluslararası fiyat oranına göre teğet olduğu bir dönemde gerçekleşir. Tüketim dengesi noktasından geçen kayıtsızlık eğrisi, kapalı bir ekonomide denge noktasını geçen kayıtsızlık eğrisinden daha yüksek bir refah düzeyini yansıtır.
Bu, ülkenin uluslararası ticaretteki refahının iyileştirilmesinin bir sonucudur. Açık bir ekonomide, üretim ve tüketim noktalarından eksene doğru dikiş üçgen bir alan oluşturur. Önemli bu üçgene dış ticaret üçgeni denir. Bu üçgenin hipotansus uluslararası fiyat oranını gösterir, bir dik kenar ihracat hacmini gösterir, ve diğer dik kenar ithalat gösterir. Dönüşüm eğrilerinin değiştiği ancak
talep koşullarının benzer olduğu toplumlarda, göstergelerdeki iç fiyat da farklı olacaktır, bu nedenle karlı dış ticaret mümkündür. Benzer şekilde, dönüşüm eğrileri aynıdır, talep koşulları farklı ülkelerde dış ticareti karlı hale getirebilir. 2 – Avrupa Birliği (AT) veya Avrupa Birliği (AB) temalarının bir özeti, küresel ekonomik birleşme hareketlerinin ön planda dır. At Vakfı'nın uzun bir
gelişim geçmişi vardır. Böyle bir organizasyon fikri hükümet yetkilileri ve R. Schuman ve J. Monnet gibi düşünürler tarafından yapılmıştır. At Altı ülke (Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda) arasında 1951 yılında kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu tarafından yönetilmektedir. Buna İnsanlık Planı deniyor. Bu güzergâh ın bir sonucu olarak, aynı ülkeler
arasında 1 Ocak 1958'de yürürlüğe giren bir Roma Anlaşması imzalanmıştır. Roma Antlaşması, Avrupa Ekonomik Topluluğu (EET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nu (Euratom) kurdu. Ekonomik birleşme hedeflerine ek olarak, Avrupa Topluluğu'nun Avrupa'da barışı koruma ve siyasi birleşme gibi siyasi hedefleri de vardır. AB organları Avrupa Zirvesi, Avrupa Parlamentosu,
Adalet Divanı, Avrupa Komisyonu ve Bakanlar Konseyi'dir. Komisyon ve Konsey, Topluluğun uygulayıcı organlarıdır. Öte yandan, Parlamento bir denetim yürütüyor. Üyelerin devlet ve hükümet başkanlarından oluşan konsey toplantılarına Avrupa Zirvesi denir. Birliğin temel siyasi ve stratejik eğilimleri zirve toplantılarında belirlenir. Topluluğun ekonomik ve sosyal politikalarını
yürüten çeşitli finansman ajansları vardır. Topluluğun ana finans kurumu Avrupa Yatırım Bankası 'dır (EIB). Roma Antlaşması'na uygun olarak kurulmuştur. Buna ek olarak, oluşturulan fonlar Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa Para İşbirliği Fonu, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Garanti Fonu ve Yönlendirme'dir. Topluluğun kurulduğu dönemde İngiltere, Altılar'ın kurucularından
biri değildi. 1 Ocak 1973'te Birleşik Krallık, İrlanda ve Danimarka'nın (Troyka) katılımıyla AT üyesi sayısı dokuza (Dokuz) yükseldi. Yunanistan 1 Ocak 1981'de Avrupa Birliği'ne katıldığında, üye sayısı on'a, İspanya ve Portekiz ise 1 Ocak 1986'da katıldı. Finlandiya, Avusturya ve İsveç 1994 yılında bu 15. 1968 yılına gelindiğinde AB'deki gümrük vergileri ve kotalar kaldırılmış ve
Gümrük Birliği uygulanmıştır. Buna ek olarak, zaman olmuştur serbest emek dolaşımı, şirketlerin açılması ve sermayenin serbest dolaşımı nda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Tek Pazar 1 Ocak 1993 tarihinde kapatıldı. AB'nin çeşitli ortak politikaları vardır. Bunların en önemlisi ortak tarım, rekabet, ulaşım, ticaret ve sosyal politikadır. Tek pazara geçişle birlikte, Maastricht
Antlaşması'nın bir sonucu olarak AB'nin gerçek bir ekonomik ve siyasi ittifaka dönüştürülmesi yönünde önemli bir adım atıldı. Antlaşma 7 Şubat 1992'de imzalandı. Maastricht Anlaşması'nda belirtilen hedeflerden bazıları ekonomik ve parasal birlik, Avrupa vatandaşlığı, ortak güvenlik ve ortak dış politika, çeşitli alanlarda ortak programların uygulanmasıdır. AB'nin üçüncü ülkelerle
ilişkileri Avrupa'dan ABD ve Uzak Doğu'ya yayılıyor. Türkiye, 1 Aralık 1964'ten bu yana AET ile ortak üye statüsünde temas halindedir. 1973 yılı hazırlıkları, 1996'ya kadar olan geçiş dönemi, 1996'dan itibaren gümrük birliği kuruldu ve son dönem ertelendi. Türkiye'nin tam üyelik başvurusu 1990 yılında reddedildi. Türkiye şu anda tam üyelik için aday ülkelerden biri. Gümrük birliği
sonrasında Türkiye'nin AB'den ithalatında artış yaşandı. İthal ürünlerin ithalatında tarifeler sıfırlandı ve kotalar kaldırıldı. AB üyeleri ile EFTA üyeleri arasında, özellikle de sanayi malları konusunda ikili serbest ticaret anlaşmaları imzalandı. Avrupa Ekonomik Alanı, AT ile EFTA arasında Ekim 1991'de çok taraflı bir çerçeveye bünyesine katarak kapsamını genişletmek amacıyla
kurulmuştur. Afrika'daki eski kolonileri ile topluluk tarafından imzalanan Lomé Sözleşmesi vardır. Akdeniz ülkeleriyle daha iyi ticari ilişkiler de Akdeniz politikası çerçevesinde yürütülmektedir. AB, Doğu Avrupa ve eski Sovyet cumhuriyetlerinde bir pazar ekonomisine geçişi desteklemek için mali ve teknik yardım sağlamaktadır. AB'nin birçok ülkeyle daha iyi ticaret anlaşmaları vardır.
3 - Dış ekonomi politikası ve dış ekonomi politikasını özetleyen tarifeler, hükümetlerin ticaret ve üretim faktörlerinin akışına yön, bileşim ve hacim lerini müdahale etme eylemleridir. Dış ekonomi politikasının hedefleri kendi kendine acı, ekonomik refah, ekonomik koruma, ödemeler dengesi ve ekonomik kalkınmadır. Ekonomi politikasında hükümetler, uluslararası ticaretin ve
faktörlerin akışına yön, kompozisyon ve içerik olarak müdahale etmek için farklı araçlar kullanırlar. Bu araçlar arasında tarifeler, tarife dışı kısıtlamalar ve ihracat teşvikleri yer almaktadır. Tarife, dış ekonomi politikasının en eski ve en yaygın kullanılan araçlarından biridir. Tanımında gümrük idareleri, malların gümrük sınırını geçerken ödenen vergi ve harçlar. Diğer taraftan tarifeler,
uluslararası ticarete tabi tüm mallar üzerindeki vergileri belirleyen listelerdir. Tarifeler advalorem ve özel olarak ikiye ayrılır. Ayrıca kendi kompozisyon oluşan karışık tarifeler vardır. Advalorem vergileri ithal malların değerinin bir yüzdesi olarak kabul edilir. Diğer taraftan, ithal edilen malların fiziksel birimi başına sabit tutarlarda özel vergiler tahsil edilir. Belirli bir ülkedeki tarifelerin
ekonomik etkileri yalnızca bir ürün veya belirli bir pazar (kısmi denge analizi) için analiz edildiğinde, dört tür ekonomik etki ortaya çıkar. İşte bunlar; tüketim, gelir ve yeniden dağıtım etkileri. Dengenin kısmi bir analizi ile tarifelerin ekonomik etkisinin incelenmesinde, koruma ve tüketimin etkileri, tarifeleri uygulayan ekonomiye uygulanan net bir kayıptır. Ekonomideki gümrük tarifeleri
tüm ithalatı kısıtlayacak kadar yükseltilirse, bir noktada dış ithalat olmayacak ve yerli üretim iç tüketimi karşılayacak. Bu tür tarifelere yasaklayıcı tarifeler denir. F. List, tarihsel kalkınmanın bir parçası olarak yeni oluşturulan endüstrilerin veya ekonominin bazı kısımlarının tarifelerde korunmasını ortaya çıkan ilk ekonomisttir. Listede, uluslararası rekabette ülkelerin belli bir seviyeye
ulaşana kadar endüstrilerini korumaları gerektiği belirtiliyor. Bir ülke rekabet etme fırsatı bulduğunda, koruma kaldırılmalıdır. Buna iyi korumacılık denir. Kalkınma yolundaki ülkelerde, tarife koruması altında oluşturulan bir sanayi biriminin Mill-Bastable testini geçmesi gerekmektedir. Tarife listelerindeki vergi oranları bugün nominal tarifelerdir ve yerli endüstriler için aynı korumayı
sağlamamaktadır. Bu nedenle, aktif tarife göstergesi kavramı nominal tarifelerden farklı olarak geliştirilmiştir. Bu oran sadece bitmiş ürünlere uygulanan gümrük vergisine değil, aynı zamanda bu malların üretiminde kullanılan ara malların üretimiiçin tarife oranlarına da bağlıdır. Son yıllarda uluslararası ticaret hızla büyürken, ticareti yapılan mallar da hızla büyüyor. Mal sayısındaki
artışa paralel olarak özellikleri de değişmektedir. Karmaşık mal türleri belirli bir sistem, yani gümrük terminolojisi altında sınıflandırılmalı ve sıralanmalıdır. Malların Tanımlanması ve Kodlanmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme şu anda uygulanmaktadır. Gümrük birliği 1 Ocak 1996'da Türkiye ile AB arasında gerçekleştiğinden, bu tarihten sonra AB tarafından belirlenen ortak tarife
AB ve EFTA dışındaki ülkeler için geçerli olacaktır. 4 – Döviz kuru sistemleri1 Konuözeti Serbest piyasanın güncel kuralları Dış ticaret ve sermaye hareketlerinin serbest olduğu ekonomilerde bilanço oranı, piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlenir. Teorik olarak, iki ana döviz kuru sistemi vardır. Sabit döviz kuru sistemine sahip ücretsiz (veya esnek) bir döviz kuru sistemidir.
Bu iki temel döviz kurları arasında birçok sistem vardır. Bunlardan en önemlisi esnekliğe eklenen sabit döviz kuru sistemidir. Döviz kurları sabit döviz kuru sisteminde sabit tutulurken, serbest döviz kuru sisteminde piyasadaki arz ve talebe göre serbestçe belirlenir. Sabit döviz kuru sistemi en iyi altın para birimi standardına sahip sistemlerde uyumludur. Her iki ülkenin para belirli bir
oranda bağlı ise, birbirlerine para oranı sabittir. Sabit döviz kuru kağıt para sistemlerinde altın standart olarak aynı şekilde çalışır. Altın standart sabit döviz kurları korumak için ideal bir sistemdir. Sabit döviz kuru sisteminin tam tersi serbest döviz kuru sistemidir. Serbest döviz kuru sistemi esnek, değişken, değişken döviz kuru sistemi olarak da adlandırılır. Bu sistemde, ülkenin
parasının değeri, tam olarak özgürce işleyen bir arz ve talep mekanizması için terk edilmiştir. Döviz kuru, döviz piyasalarındaki arz ve talep koşullarına göre günlük olarak belirlenir. Döviz kurunun belirlenmesinde herhangi bir kamu müdahalesi yoktur. Döviz piyasasında bilanço ve ödemeler bilançosunun düzeltilmesi döviz kuru nun değiştirilmesi yle doğrudan yapılır. Esnek döviz
kuru sisteminde dalgalanmaderecesine bağlı olarak serbest ve denetimli dalgalanmalar olmak üzere iki temel grup vardır. Esnek bir döviz kuru sisteminde, döviz arz ve talebi doğrultusunda bir döviz kuru oluşturmak, dış ödeme dengesini korumanın en etkili yoludur. Ancak, sistem, teoride olduğu gibi, bugün uygulamalar için çok yer bulamadı. Kotalar esneklik ile sabit bir döviz kuru
sisteminde zaman içinde ayarlanabilir. Düzenlenmiş çiftler sistemi bir bağlantı sistemidir ve ülkenin para birimi değeri başka bir para birimi tarafından belirlenir ve zaman içinde değiştirilebilir. Ayarlama, tek veya sepet kombinasyonu şeklinde iki taban ayarına göre gerçekleştirilir. Bir bileşikte, ülkenin parası en fazla ticaretyapılan ülke para birimine bağlı. Sepetle bağlantılı olarak,
ülkelerin dünya ticaretindeki payı bir ağırlık olarak kabul edilir ve para birimi kendi para birimlerinin sepetine bağlıdır. Bugün bir sepet bağlantısının en iyi örneği özel çekme haklarıdır (SDR). Belirli bir sırada uluslararası ödemeler yapmak amacıyla yabancı ödemelerin bilançosunu etkilemek için döviz kuru üzerinden hükümetler tarafından alınan her türlü tedbir, döviz kuru politikası.
En önemli şey esneklik, esneklik, eklenmiştir sabit bir döviz kuru sisteminde bir dış denge sağlamaktır kuru ayarı. Ayarlar iki şekilde ayarlanır. Hükümetler aldıkları kararla ulusal para biriminin dış değerini düşürürler. Buna devalüasyon denir. Ya da ulusal para birimlerinin dış değerini yükseltir. Buna yeniden değerleme de denir. Devalüasyon bir anlamda şişirilmiş döviz kuru
deseninin bir sonucudur ve yeniden değerleme de küçümsenen döviz kuru modelinin sonucudur. Devalüasyon iki ana nedenden dolayı gerçekleştirilir. Bunlar arasında dış ticaretin açıklığını kapatmak için ihracatın desteklenmesi ve ithalatın kısıtlanması ve iç ve dış fiyatlar arasındaki dengesizliklerin ortadan kaldırılması yer alıyor. Devalüasyon, ülkenin ödemeler dengesi üzerinde
önemli bir etkiye sahip. Bu etkiler, devalüe edilmiş ülke ve diğer ülkelerdeki arz ve talep koşullarına bağlıdır. Yeniden değerleme teorik olarak devalüasyonun tam tersi olarak kabul edilemez. Arz ve talebin fiyat artışlarına duyarlılığı fiyat düşüşlerinin gösterdiği hassasiyete eşit olmadığından. Yeniden değerleme, sermayenin ülkeye girişi nedeniyle ihracat hacmini ve likidite ve iç
talep düzeyini azaltır. Satın alma gücü paritesi teorisi, özellikle sabit döviz kuru sistemlerinde, döviz kuru dengelemesinin ülkelerdeki ulusal fiyat seviyelerine, yani ulusal satın alma gücüne bağlı olduğunu ileri sürmüştür. Bu sadece ulusal para belirli bir miktar her ülkede aynı sepete gitmek mal satın alabilirsiniz gerçeğine dayanmaktadır. Bu nedenle, teori satın alma gücü paritesi
denir. Türkiye'de, Bretton Woods sisteminin çöküşüne kadar sabit döviz kuru politikası izlendi ve üç büyük devalüasyon dışında döviz kuru yıllarca sabit kaldı. 1973'ten sonra sabit döviz kuru sistemi esneklikle oluşturuldu. 1 Mayıs 1981'de Merkez Bankası' na, uluslararası piyasalarda ve ekonomideki gelişmelere dayanarak TL ve yabancı para birimleri arasındaki pariteyi belirleme
yetkisi verildi. Bu tarihten önce, Bakanlar Kurulu'na yabancı para birimleri arasındaki pariteyi belirleme yetkisi verildi. Bugün döviz kurlarının serbest piyasa koşullarında belirlendikliği söylenebilir. Merkez bankasının döviz piyasasına müdahaleleri zaman zaman serbest döviz kuru sistemine müdahale etmeyen herhangi bir ülkede bulunan bir uygulamadır. Para birimi kontrolü,
ülkedeki yabancı para birimi cinsinden bankaların ve borsa tahkimlerinin denetimidir. Bu tür dar kontrol, günümüzde sanayileşmeyi tamamlamış gelişmiş ülkelerde kullanılmaktadır. Geniş anlamda döviz kontrolü, ulusal ekonomi politikası ve döviz kuru ayarlaması, para birimlerinin alım ve satişi, görünmez işlemlere uygulanan nicel kısıtlamalar, abluka ve devlete yabancı para hakkı
çok kapsamlı bir denetim şeklidir, aynı zamanda para birimi kontrol sistemi para birimi lisansa göre tahsis edilir, bu nedenle tamamen uluslararası ticarette karşılaştırmalı avantajı kaldırılır. Para birimi kontrolü, bilanço varlıklarının yok sunulması, sermaye ihracının kontrol altına alınması, ekonomik kalkınmanın uygulanması, ülke sanayisinin korunması ve devlete gelir sağlanması
gibi amaçlarla gerçekleştirilir. Ülkede para birimi kontrolü uygulanırsa, ülke dönüştürülebilirlikten uzaklaşacak, ülkede nakit gelirinin yeniden dağıtılması olacak, yasadışı işlemler artacak ve uluslararası ikamet kaldırılacak. 1930 yılında Türkiye'de çıkarılan 1567 sayılı Türk Para Biriminin Değerinin Korunması Hakkında Kanun, Türk para birimi kontrol sisteminin kurallarını ortaya
koyuyor. 5 – Dünya ticaret özgürlüğünün özeti1 Dünya ekonomisinde uluslararası ticaretin serbest bırakılmasına yönelik iki ana yaklaşımdan biri olan bölgesel yaklaşım, bu ülkelerin yabancı dünyada ticaret kısıtlamaları uygulayan, bir takım ülkelerin yarattığı ekonomik birleşmelerle kendi aralarında serbest dış ticaret icra etme olgusudur. Uluslararası ekonomik bağlantılar bölgesel
bir yaklaşımın bir örneğidir. Genel bir tanım olarak, birleşmeler ekonomilerde ortak bir pazar oluşturarak birleşmeye, mal ve hizmet akışının serbestleştirilmesine ve ticaretüzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasına yol açmaktadır. Dört ana bağlantı türü vardır. Bunlar serbest ticaret bölgesi, gümrük birliği, ortak pazar ve ekonomik birliktir. Parametrelerin sabit kalması koşuluyla,
ülkelerin gümrük birliğine geçmek ve optimal koşulları değiştirmek, ekonomik bağlantıların refah açısından statik etkileri olarak adlandırılır ve bu da hem birlik hem de birlik dışı ülkelerdeki refah düzeyini etkiler. Bu etkiler, üretim tüketiminin ve gelirin yeniden dağıtılmasının etkileriyle bağlantılıdır. Konomik füzyon teorisine statik bir yaklaşım getiren geleneksel umrus bileşikleri teorisi
birleşmelerin faydalarını tam olarak açıklayamamıştır. Klasik geleneksel teori, birliğin Üye Devletler'deki stihdam seviyeleri, üretim ve büyüme oranlarındaki değişiklikler ve talep yapısı üzerindeki etkisini belirlemede yararlı değildir. Ekonomik birleşmeler ölçek ekonomileri ile piyasaları genişletir. Ölçek ekonomileri, bir işletmedeki veya sektördeki tesisleri genişleterek, üretim
hacimlerini veya üretim işlevlerini değiştirerek, teknolojik yenilikleri veya dış ortamdaki maliyet düşürücü faktörleri azaltarak üretimi artırır. İç ve dış ekonomiler olarak ikiye ayrılır. Ekonomik birleşmelerin Birliğe giren ve dışında olan ülkeler üzerindeki farklı etkileri Bölgesel ekonomik birlikte başarı için belirli koşullar vardır. İşte bunlar; ekonomik kalkınma az sayıda farklılık, coğrafi
yakınlık, ekonomik yapının benzerliği, sosyal, kültürel, tarihi ve dini ortaklıklar, askeri ve siyasi ortaklıklardır. 6 - Diğer ekonomik gruplar, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya temasının bir özetinde, dünyanın çeşitli bölgelerinde çok sayıda ekonomik birleşme hareketi ile ortaya çıkmıştır. AB'nin başarısı şüphesiz onların yayılmasına katkıda bulunmuştur. Az gelişmiş ülkeler ekonomik
birleşmelere ilgi dalarak geniş bir pazar yaratmış ve sanayileşme üzerinde giderek daha hızlı bir etki yaratmaktadırlar. Avrupa kıtası ekonomik birleşme hareketinin beşiğidir. AB dışında bu kıtada meydana gelen birleşmelerden biri olan EFTA, 1960'ların başında İngiltere önderliğinde oluşturulan bir serbest ticaret bölgesidir. Şu anda üyeleri arasında sadece Norveç, İzlanda ve
İsviçre yer alıyor. EFTA üyeleri ile AB arasında serbest ticaret için önüalan Avrupa Ekonomik Alanı konulu bir anlaşma imzalandı. Nordic Society, Kuzey Avrupa ülkelerinin hükümetleri arasında bir işbirliği organizasyonudur. COMECON, 1991 yılında ayrılmadan önce sosyalist blok ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliğini sağlamayı amaçlayan bir organizasyondu. Bu arada
Türkiye, Karadeniz Bölgesi (KEI) ülkeleri ile Karadeniz Bölgesi (KEI) arasında ekonomik işbirliği kurmuştur. Organizasyonun amacı coğrafi yakınlıktan yararlanmak ve bölgenin ekonomik ve ticari potansiyelini yeniden canlandırmaktır. Baltık Gümrük Birliği, 1990 yılında yeni bağımsızlık kazanan Litvanya, Letonya ve Estonya arasında kuruldu. Amerika kıtasındaki başlıca ekonomik
birleşmeler arasında Latin Amerika Entegrasyon Bölgesi (LAIA), Orta Amerika Ortak Pazarı (CACM), Andeering Grup of States, Karayipler Ülkeler Topluluğu (CARICOM) ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) sayılabilir. Bunlardan NAFTA ve LAIA önemlidir. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Afrika çok sayıda ekonomik birim oluşturmaya çalıştı. Asya kıtasındaki ekonomik
birleşmeler daha sınırlıdır. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ülkelerinde önemli birleşme hareketleri tespit edilebilir. Bölgedeki örgütlerden biri, Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulan ve daha sonra Türk Cumhuriyetleri'ne katılan Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) oldu. Ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi (GSYİh) Orta Doğu'daki diğer
ekonomik birleşme hareketlerinden biridir. Dünyadaki bazı ekonomik işbirliği hareketleri coğrafi bir bölgeye dayanmıyor. Bu kuruluşlar arasında, ekonomik işbirliği ve Organizasyon (OECD), Arap Birliği, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve İslam Konferansı Örgütü gibi kuruluşlar belirlenebilir. 7 – Ekonomik kalkınma ve dış ticaretin özeti Dış ticaretin geçmişten daha az da
olsa kalkınmanın lokomotifi olduğu görüşünü doğrulayan bazı değişiklikler vardır. Dış ticaretle olan ilişkilerine göre sanayileşme stratejileri ihracata yönelik ithalat ve sanayileşme olmak üzere ikiye ayrılır. İthalat iadesi, daha önce yurt dışından ithal edilen malların koruyucu ve teşvik tedbirleri ile yerli üretimini öngören sanayileştirilmiş bir stratejidir. İhracata yönelik sanayileşme, dış
pazarda üretim sağlar. İade ithalatı; kaynak israfı, ihracatın azalması, dış borcun artması, ülkeye yabancı bir sanayi yapısına yol açabilir. Geçmişte, ithalat sefaleti konusunda bir sanayileşme stratejisi uygulayan pek çok ülke artık ihracatı teşvik etmeye odaklanmaya başlamıştır. Bu ülkeler arasında Türkiye de var. Gelişmiş ülkeler, endüstriyel ürünlerde küresel ticaretin ön
saflarında yer almaktadır. Ancak son yıllarda az gelişmiş ülkelerin bu alandaki paylarında bir miktar artış olduğunu söylemek yanlış olmaz. 8 – Faktör cihazları teorisi ve yeni dış ticaret kuramları Konu Özeti Faktör Ekipmanları Teorisi 1919 yılında İsveçli Eli Heckscher tarafından oluşturulmuştur. Aynı ülkeden Bertil Ohlin de bu teoriye önemli katkılar sağladı. Bu iki iktisatçının isimleri
nedeniyle, teori de Heckscher Ohlin Teorisi denir. Faktör Cihaz Teorisi'ne göre, her ülke daha zengin işgücü ve sermaye faktörleri varsa, bu faktörün daha fazla kullanılmasını gerektiren emtialarda göreceli bir avantaj elde emzmektedir. Başka bir deyişle, bu malların üretimi, ihracat ve yurt dışından pahalı malların ithalatı konusunda uzmanlaşmıştır. Teorinin temel varsayımlarından
biri, ülkelerin cihaz faktörleri açısından farklılık gösterir. Başka bir varsayım konsantre emtia faktörlerinin yoğunluğundaki farklılıklardır. Teorik olarak, aynı zamanda emtia faktörü yoğunluk özelliği değişmedi varsayılır. Teorinin geçerliliği için talep koşulları her iki ülkede de aynı olmalıdır. Bu teori arz teorisi olarak kabul edilebilir çünkü talep farklılıklarını göz ardı eder. Teorik olarak,
aynı zamanda teknoloji ülkeler arasında benzer olduğu kabul edildi. Heckscher-Ohlin modelinden dört önemli tez çıkarılıyor. Bunlar faktörlerin cihazları, fiyat faktörlerinin uluslararası eşitliği, stolper-Samuelson'un gelirinin dağılımı ve Rybczyński'nin tezidir. Faktör cihaz teorisi ilk kez 1953 yılında Leontief tarafından dış dünya ile Amerikan ticareti üzerinde test edilmiştir. Ulaştı
Teoriye göre, AMERIKA Birleşik Devletleri, beklenenin aksine, emek yoğun mal ihraç ve ithal sermaye yoğun mallar. Bu sonuç Leontief Paradoksu olarak adlandırılır. Diğer ülkelerde yapılan benzer testler teoriyi tam olarak desteklemedi. Tartışmalar hala devam ediyor, ancak şimdiye kadar çelişkiyi tam olarak gidermek için başka bir soruşturma yapılmadı. Leontief paradoksunun
yol açtığı tartışmalar sonucunda, 1960'lardan sonra dış ticareti açıklamak için çeşitli yeni görüşler ve teoriler ortaya atıldı. Bu yeni modellerin başlıca örnekleri vasıflı çalışma, ölçek ekonomileri, teknolojik açıklar, ürün devreleri, tercihlerdeki benzerlikler ve tekelci rekabet teorileridir. Genel olarak, dış ticaret teorilerinin hiçbirinin dünya ticaretini açıklayamadığını söyleyebiliriz, ancak bir
ek diğerini tamamladığından, hepsi birlikte düşünüldüğünde dünya ticaretinin çoğunu açıklayabilirler. 9 – Ödemeler dengesi ve ödemeler dengesi Özeti Ekonominin sakinleri ile yabancılar arasında belirli bir zamanda meydana gelen ekonomik akımlar nedeniyle değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervdeki değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak
kaydedildiği istatistiksel bir tablodur. Ödemeler dengesi muhasebe açısından bilanço kavramından farklıdır. Ödemeler dengesi, ülkenin belirli bir zamandaki toplam borç ve alacaklarını değil, ülkenin diğer ülkelerle olan ekonomik işlemlerinin yıl içinde nasıl değiştiğini gösteriyor. Bu bağlamda işletmelerde Tablo 12.3. Ödemeler bilançosundaki dengesizlikleri kökleyenme politikaları.
Bilanço politikasında açık ülke bilançosunu izlemek için ülke para politikası banka varlıklarının yükselmesi 1. Banka aktif değerlerinin azaltılması için banka varlıklarında bir artış önlemek için, 2. Banka varlıklarındaki artış, kısa vadeli faiz oranları 3. Yükseltici, kısa vadeli faiz oranlarını düşürmek, uzun vadeli faiz oranları 4. Uzun Vadeli Faiz Oranlarının Yükseltilmesi, Düşürülmesi,
Fiyat ve Gelir 1. Fiyatların düşmesini engellemek için, 1. Genel fiyat seviyesi politikası artışları önlemek için, genel fiyat düzeyini koruyarak, 2. Ücretlerin düşmesini sağlamak için genel düzeyde fiyat artışlarının önüne alınmamak. 3. Ücret artışı sağlamak için. Dış ticaret 1. Tarifeleri artırın, 1. Tarife indirimi, Politika 2. İhracat primi verilmesi, 2. Katkıların kaldırılması, dış kredilerin
ihraç edilmesiteşviki 3. İhracat için yabancı kredilerin kullanımı, bütçe 1 değil. Gelir vergilerini yükseltmek, 1. Gelir Vergisi Oranlarının Düşürülmesi, Politika 2. Şirket vergilerinin azaltılması, Kurumlar vergisi oranlarının yükseltilmesi, devlet harcamalarını üçüncü kez azaltacak. 1. devletin yabancı durumunu azaltmak ve artırmak için devlet harcamalarını azaltmak ve artırmak. Yabancı
yatırımın azaltılması, 1. Artan Dış Yatırım, Harcamalar, 2. Hibeler dışında hibelerin azaltılması, 2. Yabancı out-of-the-way hibe alımı, Sermaye ve 3. Dış kredilerin sınırlandırılması, 3. Dış kredilerin artması, Dış borç 4. Sermaye çıkışlarını kontrol etmek, 4. Sermaye turlarını teşvik etmek, Politika 5. Sermaye girişinin teşvik edilmesi, 5. Sermaye giriş ve çıkışlarını kontrol etmek, Para
Politikası 1. Para birimi denetiminin uygulanması, 1. Para birimi denetiminin kaldırılması, devalüasyon 2 Yeniden değerleme bilançodan çok kar ve zarar hesabı gibidir. Ödemeler dengesi her zaman bakiyeolarak da adlandırılabilir. Ödemeler dengesinde üç ana hesap vardır. İşte bunlar; sermaye hesapları ve resmi rezervler. Bu üç temel hesaba ek olarak, hatalar ve belirsizliklerden
kaynaklanan istatistiksel fark adı verilen bir kalem de vardır. Ödeme bakiyesindeki hareketler iki ana gruba kaydedilir. Onlar özerk ve eşdeğerdir. Bağımsız kalemler, ödemeler dengesini eşitlemek için tasarlanmayan ve ulusal ekonominin sakinleri ve yabancılar arasındaki ekonomik akışlarla bağlantılı değerlerle bağlantılı olan kalemlerdir. Diğer taraftan, ekolayzır kalemleri, bir
ülkenin ödeme bakiyesini diğer ülkelerin ödeme bakiyelerinden daha fazla veya daha fazla veren diğer tüm kalemlerin toplamıdır. Ödemeler dengesinde dış ticaret dengesi, mal ihracatı ile mal ithalatı arasındaki eşitliktir. Hareket bakiyesi, ihracat ve ithalat dışında yabancı para birimindeki gelir ve maliyetleri içerir. Bu kapsamda gelir ve giderlerin navlun ve sigortası, turizm gelir ve
giderleri, hizmet gelir ve giderleri, yabancı yatırımdan elde edilen gelir ve giderler, dış borç faiz ödemeleri yer almaktadır. Uygulama açısından üç tür bilanço vardır. İşte bunlar; temel bakiye açık likidite dengesi ve resmi rezervlerin dengesidir. Türkiye'deki ödemelere ilişkin bilanço verileri büyük ölçüde döviz belgelerine dayanmaktadır. Bu kayıtların kaynağı bankacılık sistemine
kayıtlı bankalar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. Bakiye ABD doları para birimi olarak kullanılır ve diğer para birimlerinden oluşan işlemler dolara dönüştürülerek görüntülenir. Türkiye'nin ödemeler dengesindeki en önemli ödeme dengesi olan dış ticaret, özellikle son yıllarda büyük bir miktar açılmaya başladı. Bu durum, Ocak 1996'da AB ülkeleriyle yapılan gümrük birliği
üzerinde de etkili olmuştur. Ödemeler dengesi fiyat ve döviz kuru mekanizması klasik ekonomistler tarafından açıklanmıştır. Klasik olarak iddia, fiyat ve döviz kuru değişiklikleri mutlaka ödemeler dengesi otomatik bir denge olmak zorunda değildir. Dış dengenin sağlanması, ülkenin ithal mallara olan talebinin esnekliğinin yanı sıra döviz kurunun yanı sıra ihracat mallarına yönelik dış
talebe de bağlı. Esneklik yaklaşımı, döviz kurlarındaki bir değişikliğin bilançoyu dengeleyebileceği bir ortam yaratan koşulları tanımlar. Bu koşullar ilk olarak Marshall ve Lerner tarafından formüle edilerek formüle ediletildi. Richard Cantillon ilk olarak ödemeler dengesinin Keynesien'in gelir mekanizması yla dengede olduğunu öne sürmüş, ancak J.M.Keynes kapsamlı açıklamalar
yapmıştır. Keynesgil analizinin özgünlüğü, gerçek gelir ve istihdamdaki değişimleri şüphesiz açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Sidney Alexandr, döviz kuru ndaki değişikliklerin ödemeler dengesi üzerindeki etkisini oldukça gelir yaklaşımını kullanarak açıkladı. Bu yaklaşımı eleştirenlerden biri olan Machlup, ödemeler dengesi dengesizlikleri olan ülkelerin izleyeceği bir
ekonomi politikaları tablosu sundu. 10 - İhracat tedbirlerine yönelik tarife dışı kısıtlamalar ve teşvikler Tarife dışı kısıtlamaların özeti, dış ticarete tarifelerden ayrı olarak müdahale etmek için kullanılan tüm araçları kapsar. Büyük çoğunluğu ithalat kısıtlamalarını hedef alırken, ihracat ve diğer döviz işlemlerini desteklemek için de kullanılıyor. Kotalar tarife dışı kısıtlamalar çerçevesinde
yapılacaktır. İthalat kotası, gümrük vergilerine uygulanış şekli gibi, ithalatın miktarına veya değerine mutlak bir sınır uygular. Kotalar, tarifelerde olduğu gibi geliri etkilemeyecek. Kotaların yanı sıra tarifeler, ithalatı kesin olarak kısıtlıyor ve tarifelerden daha fazla esnekliğe sahip. Ancak bu durum, ekonomideki serbest piyasa düzeninin işleyişini bozuyor. Kotalar uygulanırken
fiyatlandırma mekanizmasının işleyişi bozulur ve ekonomide yanlış kararlar alınabilir. İhracat kotaları ihracatçı ülkenin talebi üzerine uygulanır. İhracat kısıtlaması başka bir tür gönüllü ihracatçı ülke tarafından yapılır. Tarife tedbirleri, ithal malların fiyatlarını artırarak ithalat hacmini azaltan diğer tüm kısıtlamalardır, örneğin tarifeler. Dolaylı vergiler bu tedbir arasında en önemli olandır.
Buna ek olarak, ithal garantiler başka bir tarife ölçüsüdür. İthalat vergileri ve gümrük vergilerine benzer fonlar tarife dışı kısıtlama türüdür. İthalat hacmini doğrudan etkileyen tüm iradi ve teknik düzenlemeler görünmez engellerdir. Bugün, özellikle yolda olan ülkelerin hızlı sanayileşme dış ticaret üzerinde kontrol. Damping anti-damping vergi şu anda ana tarife dışı engeldir. Benzer
şekilde, vergilerin karşıtılması ve sübvansiyonlar aleyhine parasal denetim de tarife dışı engellerin bir parçası. Kalkınma yolundaki her ülke, kalkınma sürecinde karşılaşabileceği döviz darboğazını genişletmek için ihracatını artırmak ister. İhracat teşvikleri arasında ihracat ikramiyeleri, vergi iadeleri ve kesintileri, zorunlu askerlik teşvikleri ve devlet pazarlama yardımı yer alıyor.
Türkiye'de ihracat teşvik politikası nda bir takım teşvikler kullan›l›yor. Bu politikanın bir sonucu olarak, ülkede ihracatın gelişmesini teşvik etmek için bazı tedbirler alınmışsa, bu politika sonucunda ihracat ın artması, ekonomide yeterli kaynak tahsisi ve toplumsal canlılık ihtiyacı karşılanmalıdır. İhracat teşvikleri özel üretim yardımı olmamalı, yeni ihracat ürünleri ile sınırlı olmamalı ve
uluslararası düzeyde tarife koruma ve baskıya mümkün olan en büyük ölçüde yol açmamalıdır. İhracat teşvik politikası, ekonomik etkisi açısından ithalat sefaleti politikasının simetrisidir. Çünkü her iki durumda da iç üreticiler daha ucuz üretim yapan yabancı üreticilerden korunmaktadır ve bu da üretim ve ihracatıolumsuz etkilemez. 11 - Uluslararası ekonomiye giriş ve klasik dış
ticaret teorisi Uluslararası ekonomik gelişmelerin bir özeti, ülkeler arasındaki mal, hizmet ve faktörlerin hareketini ilgilendirmektedir. Uluslararası ekonomi biliminin neredeyse iki yüzyıllık bir geçmişi vardır ve iki bölüme ayrılmıştır: uluslararası ticaret ve uluslararası para ilişkileri. Ulusal ve iç ticaret arasında bazı farklılıklar vardır. Dış ticaretin nedenleri; Yurtiçi talep doğrultusunda,
yerli üretimdeki farklılıklar fiyat farklılıkları ve mal farklılıkları şeklinde üç başlık altında toplanabilir. Dış ticaret ve dış ticaret fiyatlarının bileşimi gibi dış ticarette ülkelerin neden ticaret yaptığına ilişkin ana bölüme Uluslararası Ticaret Teorisi adı verilir. Uluslararası ekonomide modern bir bilim haline gelen Adam Smith ile başlıyor. Merkantilistlerin müdahaleci yaklaşımlarına rağmen,
Smith serbest ticaret ve uluslararası çalışmayı savundu. A. Smith'in uluslararası ticaretin nedenleri hakkındaki açıklamaları Mutlak Üstünlük Teorisi'ne dayanmaktadır. Bu teoriye göre, ülke mutlak maliyetle, diğerlerinden daha az ürettiği malların üretiminde uzmanlaşmak gerekir. David Ricardo ise dış ticaret ve karşılaştırmalı üstünlük temeli arasındaki bağlantının daha kapsamlı bir
açıklamasını sağlamıştır. Üstünlük teorisine göre, bir ülke nispeten daha iyi olmayan üretim ve ithalat mallarında göreceli üstünlük sahibi malları ihraç etmelidir. Bu sınırlı ekonomik kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. Uluslararası Ticaret Teorisi'nde iki ülkeli standart iki uç modelleri kullanılmaktadır. Tam rekabet, devlet müdahalesi eksikliği ve sıfır ulaşım maliyetleri
teorinin diğer varsayımları arasında yer alıyor. Smith ve Ricardo arz faktörlerini analiz ettiler ve talep faktörlerini göz ardı ettiler. Bu nedenle, klasik modelde, üretim maliyetleri fiyatlarla aynı olarak kabul edilir. Klasik de bir faktör, emek, maliyet belirler ve maliyet faktörleri olarak sermaye faktörleri ve doğal kaynakları dikkate almaz varsayılır. Ricardo modelide de bir takım eksiklikler
vardır. Bunlar arasında konut sabit maliyet modeli, ülkedeki tam mobil ülkeler arasında işgücünün tam olarak immobilizasyonu, teori 12 statik bir özelliği – Uluslararası özel sermaye akışları Fon sahiplerinden fon başvuru sahiplerine fon transferi ile ilgili işlemlerin özeti finansal işlemlerdir. Bu tür işlemler aynı zamanda döviz işlemleri veya sermaye piyasası işlemleridir. Bunlardan ilki
yabancı bir ülkede bir bankaile yapılan mevduat veya kredi işlemleri, ikincisi ise yabancı sermaye piyasalarından tahvil veya hisse senedi gibi değerli menkul kıymetlerin satın alınmasıdır. Farklı ülkelerde kurulan taraflar arasındaki süreç uluslararası niteliktedir. Uluslararası bir sermaye hareketine yol açan çeşitli nedenler vardır. New York, Londra, Paris, Frankfurt, Tokyo ve Hong
Kong dünyanın ana finans piyasalarıdır. Bu piyasalar döviz piyasaları, europara ve eurotahvil içerir. Son yıllarda ulaşım ve iletişimdeki hızlı teknolojik gelişmeler uluslararası sermaye piyasalarını daha yakından ilişkilendirmiş durumda. Uluslararası sermaye işlemleri hanehalkları, ticari ve sanayi işletmeleri, özel finans kurumları, hükümetler ve devlet kurumları tarafından
yürütülmektedir. II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan euro dolar piyasası, daha sonra Batı Avrupa'ya ve daha sonra Avrupa'nın ötesine yayıldı. Ayrıca euro dolar cinsinden işlemler dolar ların yanı sıra sabit para birimleri kullanılarak da yapılmaya başlandı. Onu kaldıran ülke dışından oluşan para piyasasına euro piyasası deniyor. Euro piyasasında mevduat faizleri ana ülkeden
daha yüksek ve kredi faizoranı daha düşüktür. Bu da bu piyasaları hem tasarruf sahipleri hem de fon başvuru sahipleri için daha cazip hale getirir. Yabancı bir piyasadan borç almak isteyen şirketler veya hükümetler ülke borsasında ulusal para birimi cinsinden çıkarılan tahvilleri satmak. Bu klasik bir borçlanma yöntemidir. Bazen döviz cinsinden çıkarılan tahviller farklı ülkelerin
sermaye piyasalarında pazarlanabilir. Bu tür pazarlara Eurotahvil piyasaları denir. Eurotahvil kredileri genellikle bir banka konsorsiyumu tarafından sağlanmaktadır. Türkiye de zaman zaman bu pazarı kullanıyor. 13 - Uluslararası Para Fonu Özet Uluslararası Para Fonu II. Temel amacı, Üye Devletlerin ücret dengelerini azaltmalarına yardımcı olmaktır. Sermaye IMF'de çok önemli
bir role sahiptir. Devletlerin sermayesinin payını oluşturan tutarlar, üyelerin oy haklarını belirleyecek ve Fona katkıpaylarını ve Fon'dan alınan kredileri etkileyecektir. Bu ülkelerin oy kullanma hakları, yönetim ülkelerinin faaliyetlerinin belirlenmesinde çok önemlidir. IMF fonları isteyen üye devletlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi, üye devletin
ekonomik programı yla ilgili bir niyet mektubu, IMF ile bir stand-by anlaşması, kullanılabilirliğin tesisatı ve üye devletin zaman içinde uygulamalarına genel bir bakış mektubunun IMF'ye iletilmesidir. IMF fonlarını, karşı karşıya oldukları ödemeler dengesini finanse etmek üzere Fon politikasına uygun olarak talepte bulunan üyelerine tahsis ediyor. Fondan borç almak, bir ülkenin
parasını diğer ülkelerden gelen parayla değiştirmenin veya başka bir Üye Devletten para karşılığında para satın almanın bir şeklidir. IMF'den kaynak kullanımı kredi kullanımı bir form olmadığından, kelime fırsat veya kolaylık krediler yerine kullanılır. Bir Üye Devlet IMF kaynaklarını kullanmak istediğinde, IMF'ye kendi yerli parasının büyük bir kısmını ve bu miktarın taahhüdünü verir.
Fon, bu trol karşılığında Üye Devlet tarafından gerekli olan yabancı para birimi cinsinden gerekli tutarı tahsis edecektir. IMF üye ülkelerinin fonları temelde üç ana hesaptan finanse edilmektedir. Bunlar genel kaynak hesabı, özel tahsisat hesabı ve özel çekme hakları hesabıdır. IMF araçları fonun klasik uyluk mekanizmalarının en önemlileridir. Üyeler tarafından kullanılan fonların
kaynakları, miktarları ile sınırlı olmak üzere, normal para çekme hakları olarak adlandırılır ve beş dilime ayrılır. Kredi dilimlerinden yararlanabilmek için IMF ile stand-by anlaşması yapılması gerekmektedir. Bu anlaşma, Üye Devletlerin IMF ile mutabık kaldığınız konuları kapsayan ortak bir taahhüttür. Miktarının ilk dilimine ek olarak Fon tarafından sağlanan araçlara en iyi kredi dilimi
politikası denir. Bu politikada kullanılan kredinin en iyi dilimlerinin her biri için, IMF'nin koşulları daha ciddi hale gelmektedir. IMF Üye Devletleri ayrıca petrol kolaylığı, genişletilmiş fon kolaylığı, ek finansman kolaylığı, genişletilmiş kullanım politikası, kalkınma yolundaki ülkeler için özel olanaklar (finansman kolaylığı ve tampon stokların finansman kolaylığı), yapısal uyumluluk
kolaylığı, yapısal uyumluluk kolaylığı ve sistem yapılandırma tesisleri ile de fırsatlar sağlayabilir. Özel para çekme hakları (SDR) IMF tarafından oluşturulan özel likidite vardır. Fon'un normal cayma hakları gibi üyelere de uluslararası rezerv sağlamak amacıyla 1970 yılında kurulmuştur. SDR hem bir hesap birimi hem de uluslararası bir rezerv birimidir. SDR ABD doları, Alman ticari
markaları, Japon frangı, Fransız frangı ve İngiliz sterlini bir sepet dayanmaktadır. IMF, sepetteki sikkelere göre her iş gününün SDR durumunu hesaplar. SDR döviz satın almak, mali yükümlülüklerini yerine getirmek, açık krediler, kredi borçlarını geri ödemek, bağış, faiz ve diğer ödemeler ve krediler yapmak için kullanılır. Türkiye 1947 1947. Şu anda Fon'daki tutarı 956 milyon
ATM'dir. Türkiye, stand-by anlaşmasına bağlı olarak fon araçları, rezerv dilimleri pozisyonları, kredi dilimi seçenekleri, uzatılmış anlaşmaya bağlı olarak genişletilmiş fon kolaylığı, telafi edici ve çözümlenmemiş finansman kolaylığı ve petrol çıkarma kolaylığından yararlanabilir. IMF'nin 1961'deki ilk fırsatından yararlandıktan sonra, Türkiye, Fonla 16 stand- by anlaşmaları sağlandı.
Son stand-by sözleşmesi Mart 1996'da feshedildi. 26 Haziran 1998'de IMF sıkı bir izleme programı uyguladı. Ancak imf ile finansmanı için herhangi bir düzenleme yapılmadığı için fonlar sağlanamadı. 22 Aralık 1999, IMF ile Türkiye arasındaki 18. Anlaşma imzalandı. IMF ile aynı gün kurulan Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerin özellikle orta ve uzun vadeli kredi ihtiyaçlarına
yanıt vermeye çalışıyor. 14 - Uluslararası Para Sistemi konusunun özeti Uluslararası Para Sistemi, bağımsız ülkeler ile dünya çapında mevcut olan ekonomik birimler arasında her türlü ödemeyi mümkün kılan uluslararası kurumsal yapılar, mekanizmalar ve uygulamalar kümesidir. Bu anlamda uluslararası para sistemi de uluslararası para sistemi olarak adlandırılır. Bir önceki
Bretton Woods Uluslararası Ödeme Sistemi (IMF sistemi), 1944 yılında kurulan, 1870'lerden 1929 küresel ekonomik krizine kadar, altın standart uluslararası para sisteminin temelini oluşturdu. Bretton Woods Sistemi'nin kurulduğu 1930'dan 1944'e kadar olan dönem depresyon dönemindeydi. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Bretton Woods konferansında alınan kararlarla kurulan ve
15 Ağustos 1971'e kadar süren uluslararası para sistemi, altın para birimi standardına dayanıyordu. Bretton Woods sistemi, Imf Sistemi olarak da adlandırılıyor çünkü Fon, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası parasal meseleleri düzenlemekle görevlendirildi. Bretton Woods sistemi likidite ve anahtar nakit getirisi sorunu, dış denge sorunu, emisyon kar sorunu, kaynak israfı
ve spekülasyon sorunu yükseltir. 15 Ağustos 1971'de Camp David'in aldığı karar sonucunda para biriminin altın standardı ortadan kaldırılmış ve dolar daki değişime son verilmiştir. 18 Aralık 1971'de doların değeri değer kaybetti. Yaklaşık iki yıl sonra, 12 Şubat 1973'te dolar ikinci kez değer kaybetti. IMF kararlarını 7-8 Ocak 1976'da Jamaika'da 1 Nisan 1978'de kabul etti. Yeni
anlaşmaya göre, IMF üyeleri kendi önündeki şubelerine göre kurları seçebilecekler. Mart 1973'te Bretton Woods sisteminin çöküşü nden ve IMF'nin ana sözleşmesinin 1978'deki ikinci değişikliğinden sonra, dünya ekonomisi, devlet müdahalesinin çok az olduğu değişken oranlar ile yerli para ile bir sepet yabancı para birimi veya para birimi yle birleşen sabit oranlar arasında önem
kazanmıştır. Bugün, dünya ekonomisine ağırlık vermiş sanayileştirilmiş ülkeler döviz kuru dalgalanmaları sistemini kabul ettiler. Genel olarak, menşe ülkeleri ile çok yakın ekonomik ilişkileri olan ülkeler sabit bir döviz kuru sistemi kurmayı başardılar. Uluslararası likidite altın, döviz dönüştürücü, SDR, IMF ve ülkenin para otoriteleri ve finans kurumları tarafından düzenlenen diğer
kredi araçları çekilme haklarını içerir. Ülkenin likiditesi, diğer ülkelerden borçlanma sonucu sağladığı kendi rezerv ve rezervlerinden oluşuyor. Küresel rezerv arzında en büyük döviz payına sahiptir. Altın ikinci sırada. Para birimlerinin yüksek bir paya sahip olanlar arasında ABD doları, Alman işareti, ECU ve Japon yeni ilk sıra vardır. Sistem.
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