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1. GİRİŞ 

Doğrudan yabancı yatırım, yabancı ülkeye yapılan nakdi sermaye 

transferlerinin yanı sıra teknoloji, makine, know-how, eğitim ve 

pazarlama konularında büyük imkânlar getiren uzun dönemli 

yatırımlardır (Yalçıner, 2008: 87). Doğrudan yatırım, özellikle 

yöneldiği gelişmekte olan ekonomilere yalnızca getirdiği ek sermaye 

ile üretim kapasitesine ve ona bağlı olarak istihdam açısından değil, 

aynı zamanda sağladığı yeni teknolojilerle üretim yapısının 

modernleşmesine ve dinamizm kazanmasına da ciddi katkı 

sağlamaktadır. 

Doğrudan yabancı yatırım (DYY), tarihsel olarak çoğunlukla gelişmiş 

ekonomiler arasında gerçekleşmektedir. 1980’li yıllara kadar 

gelişmekte olan ülkeler DYY’ye şüphe ile yaklaşmışlardır. Fakat son 

yıllarda gelişmekte olan ekonomiler hem ev sahibi ülke hem de 

kaynak ülke olma açısından hızla yükselmektedir. Hatta gelişmekte 

olan ekonomiler, 2018 yılında DYY girişlerinden en fazla payı alan 

ekonomik gruba yükselmiştir. Fakat 2008 yılında başlayan ve etkisi 

çeşitli şekillerle devam eden küresel kriz nedeniyle 2008’den bu yana 

dünyada doğrudan yabancı yatırımlarda önemli seviyede bir 

yavaşlama görülmektedir. Bu durumun temel nedenleri, küresel 

büyümenin zayıf seyretmesi ve özellikle gelişmiş ülkeler tarafından 

doğrudan yabancı yatırımlara karşı uygulanan kısıtlamalardır. 

Günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomiler, 

DYY’leri ülkelerine çekmek amacıyla yoğun bir çaba ve rekabetin 

içerisinde bulunmaktadır. Çünkü DYY, ülkelerin hem mali hem de 
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fiziksel anlamda (makine, donanım vb.) yetersiz sermaye birikimini 

telafi etmesi, yeni teknolojiler yaratması, know-how, yönetim 

becerisini artırması, pazarlama kanalları, ihracat, üretim ve istihdamda 

artış imkânları yaratması bakımından son derece önemli katkılar 

sunmaktadır.   

DYY’yi artırmaya yönelik politikaların temel amacı ulusal ekonomiyi 

canlandırmak, büyümeyi sürdürülebilir hale getirmek olmakla birlikte, 

bu amacın gerçekleşme kanallarından başlıcası da ihracattır. Çünkü 

büyümenin önemli bir ayağı ihraç ürünlerinin çeşitlenmesi, dış 

piyasalarda rekabet edebilirlik ve yeniliklerin araştırılmasıdır. Bütün 

bunların sonucunda ülkeye giren yabancı sermayenin yeni bir üretim 

tekniği, yeni bir ürün veya yeni bir organizasyon anlayışı seklinde ev 

sahibi ülkeye katkıda bulanacağı açıktır. 

Doğrudan yabancı yatırımın ihracat üzerindeki etkisi ülkelerin iktisat 

politikaları açısından oldukça önemlidir. Bir ülkede doğrudan yatırım 

girişlerinden ihracata doğru bir ilişkinin mevcut olması, ihracatın ve 

ekonomik büyümenin artması için doğrudan yabancı yatırım girişleri 

ve buna yönelik teşvikleri gerektirmektedir. Ekonomik büyüme, 

doğrudan yabancı yatırım ve uluslararası ticarette onlarca yıldır hızlı 

yükseliş yaşanması ve 2008 küresel krizinin ardından başlayan 

istikrarsızlığın halen devam etmesi, gelişmekte olan ülkelerde 

doğrudan yabancı yatırımların gelişmiş ülkelere kıyasla nispi 

serbestleşmesi, artan teorik ve ampirik literatürün kanıtladığı gibi, 

doğrudan yabancı yatırım ve ihracat ilişkilerinin araştırılmasında 

önemli bir ilgiye neden olmuştur (Kastratovıć, 2020: 3142). 
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1999 yılında kurulan G-20 (20’ler Grubu), uluslararası ekonomik iş 

birliği için temel platformdur. G-20 ile her kıtadan en büyük gelişmiş 

ve gelişmekte olan ekonomiler, küresel sorunların belirlenmesi ve 

çözümünde bir araya gelmektedir. G-20 üyeleri, dünya toplam 

üretiminin %86’sını, küresel nüfusun %64’ünü, küresel ticaretin 

%74’ünü, akım şeklinde DYY girişlerinin ise %88’ini 

oluşturmaktadır. Böylece G-20 ülkeleri, küresel ekonominin büyük bir 

bölümünü kontrol etmektedir (G20, 21.09.2020, www.g-20.org). Bu 

çerçevede G-20 ülkeleri açısından yapılan bir analiz dünya ekonomisi 

hakkında önemli bir fikir vermektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı, kavramsal ve teorik açıdan DYY’i 

açıklamak ve bu çerçevede DYY girişlerinin ihracat üzerindeki 

etkisini G-20’nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri açısından 

değerlendirmektir. Bu bağlamda, G-20 ülkelerine gelen DYY’nin, bu 

ülkelerin ihracat performansları üzerinde olumlu etkisinin olup 

olmadığı incelenecektir. Her iki ülke grubunu değerlendirirken 

dinamik panel veri ve güncel ekonometrik yöntemlerden 

yararlanılarak, farklı ülke gruplarında DYY girişlerinin ihracatı ne 

yönde etkilediği sorusuna cevap aranmaktadır. İki ülke grubu 

arasında, elde edilen bulgular ışığında bir karşılaştırma yapılarak; 

DYY girişlerinin ihracat üzerinde etkisini sağlamaya yönelik politika 

önerileri sunulacaktır.  

İkinci bölümde; doğrudan yabancı sermaye yatırımı türlerine, 

doğrudan yabancı yatırımları belirleyen faktörlere ve dünya’da 

doğrudan yatırımların tarihsel gelişimine yer verilecektir. 
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Üçüncü bölümde; dış ticaretin kavramsal çerçevesine değinilerek, 

dünya ticaretinin tarihsel gelişimi ele alınacaktır. 

Dördüncü bölümde; ilk kısımda, DYY’nin ev sahibi ülke ihracatı 

üzerine etkileri üzerinde durulacaktır. Bu bölümün ikinci kısmında, 

DYY’nin ev sahibi ülkenin ihracat performansı üzerindeki olası 

etkilerini açıklamak için Uçan Kazlar Modeli, Ürünün Yaşam Evreleri 

Teorisi ve Yeni Büyüme Teorisinden yararlanılacaktır. 

Beşinci bölümde; ilk kısımda, G-20’nin oluşumu ele alınacaktır. İkinci 

kısımda ise, G-20’nin ve dünya ekonomisindeki yeri incelenecektir. 

Altıncı bölümde; ilk kısımda, DYY girişlerinin ihracat üzerine 

etkisine yönelik daha önce yapılmış olan çalışmalara yer verilecek ve 

konuyla ilgili geniş bir literatür taraması sunulacaktır. İkinci kısımda 

ise, güncel ekonometrik yöntemlerin kullanıldığı doğrudan yabancı 

yatırımların ihracat üzerindeki etkisine yönelik ampirik analize ve 

bulgulara yer verilecektir. Bu bağlamda, G-20’nin gelişmiş 

ekonomileri ve gelişmekte olan ekonomileri için ayrı ayrı ekonometrik 

analizler yapılacak ve bulgular tartışılacaktır. 

Sonuç ve tartışma bölümünde ise, ulaşılan ampirik sonuçlar 

değerlendirilecek ve ülke grupları için DYY girişlerinin ihracat 

üzerinde etkisini sağlamaya yönelik politika önerilerinde 

bulunulacaktır. 
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2. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR: KAVRAMSAL 

ÇERÇEVE 

Küreselleşmenin önemli bir unsuru olan doğrudan yabancı yatırımlar 

(DYY), ülkeler arasında uzun ömürlü ve güçlü ticari ilişkiler 

kurulmasında ve ülkelerin mal ve hizmetlerinin uluslararası pazarda 

yayılmasında son derece etkilidir. Aynı zamanda yatırımların 

gereklerine uygun bir şekilde yapılması dünya genelinde ekonomik ve 

ticari gelişime çok önemli katkı sağlamaktadır (Kahveci, 2016: 5).  

Uluslararası ekonomik entegrasyonun küresel bazda sağlanması için 

DYY oldukça önemli bir yatırım türüdür. Finansal liberalizasyona 

odaklanan hemen hemen her ülke DYY’lerin ülkeye girmesi amacıyla 

önemli politikalar geliştirmiş ve piyasalarının daha liberal bir duruma 

gelmesini sağlamıştır (Genç, 2015: 59-60). 

Yurt dışındaki yerleşikler tarafından ülkeye yapılan doğrudan yabancı 

sermaye yatırımı DYY girişi (Inward FDI), bir ülkenin yerleşikleri 

tarafından başka bir ülkeye yapılan doğrudan yabancı sermaye 

yatırımı ise DYY çıkışı (Outward FDI) olarak isimlendirilmektedir. 

Yabancı piyasalara açılmayı amaçlayan bir firmanın önünde üç 

seçenek vardır. Bunlardan ilki, malları kendi ülkesinde üretip, yabancı 

bir ülkeye satmak yani ihracat yapmaktır. Bir firma açısından dışa 

açılma sürecinin ilk aşaması genelde ihracatla başlamaktadır 

(Seyidoğlu, 2013: 631). İkincisi, piyasaya DYY yapmak kaydıyla 

girmektir. Firma ihracat yoluyla girdiği yabancı piyasada yeterli bir 
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talep oluştuğunu görürse detaylı bir fizibilite çalışmasından sonra 

malları o ülkede üretmek adına doğru DYY kararı alabilir. Üçüncüsü 

ise, piyasasına girmek istediği ülkedeki bir firmaya kendi teknolojisini 

ve marka ismini kullanmasına izin vermek yani lisans anlaşması 

yapmaktır (Akbulut, 2009: 29). Lisans anlaşması, pek çok iktisatçı 

tarafından ihracat ile doğrudan yabancı yatırım arasında bir ara formül 

olarak nitelendirilmektedir.  

Doğrudan yabancı yatırımlar, kavramında sözü edilen “yabancı” 

kelimesi bir ülkenin ulusal sınırları dışında olmak anlamındadır. 

“Yabancı yatırım” terimi, bir ülkedeki belirli miktar sermayeye başka 

bir ülkenin sahip olması anlamında kullanılmaktadır. “Doğrudan” 

kelimesi ise sermaye ile birlikte değişen ölçüde teknoloji, yönetim ve 

organizasyon becerisi, girişimcilik ve know how (teknik bilgi) 

bilgilerinin de ülkeye geldiğini belirtmektedir. Böylece, ekonomi 

teorisinde DYY’ler, bir yabancı ülkede çıkarılan hisse senedi, tahvil 

ve bonoların uluslararası piyasalarda satın alınması vasıtasıyla yapılan 

portföy yatırımlarından ayrılmaktadır (Karluk, 2013: 755).  

Literatürde DYY için birçok tanım bulunmaktadır. Bu tanımlardan 

bazıları şöyledir;        

Karluk (2013: 756)’a göre DYY, “bir firmanın başka bir ülkede yeni 

bir firma kurması, mevcut firmayı satın alması, onunla birleşmesi, o 

ülkede mevcut bir firmanın sermayesini artırarak ortaklık kurması 

yoluyla yapılan ve beraberinde teknoloji, girişimcilik, yönetim ve 

organizasyon becerisini getiren uzun dönemli yatırımlardır.” 
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Seyidoğlu (2013: 627)’na göre DYY, “bir şirketin üretimini, kurulu 

bulunduğu ülkenin sınırlarının ötesine yaymak üzere ana merkezinin 

dışındaki ülkelerde üretim tesisi kurması veya mevcut üretim 

tesislerini satın almasıdır.”       

Moosa (2002)’ya göre DYY, bir ülke yerleşiklerinin (ana ülke) başka 

bir ülkedeki (ev sahibi ülke) bir firmanın üretim, dağıtım ve diğer 

etkinliklerini kontrol etmek amacıyla varlıklarının mülkiyetini elde 

etmek üzere gerçekleştirdikleri yatırım sürecidir.    

Yalçıner (2008)’e göre DYY, girişimcilerin kendi ülkeleri dışında mal 

ve hizmet üretmek amacıyla meydana getirdikleri sabit kıymet 

yatırımları olarak ifade edilebilmekle birlikte, bir firmayı satın almak, 

yeni kurulan bir firma için kuruluş sermayesini vermek ya da faaliyet 

gösteren bir firmanın sermayesini arttırmak yoluyla yabancı ülkeye 

yapılan nakdi sermaye transferlerinin yanı sıra finansman (borç), 

teknoloji, makine, know-how, eğitim ve pazarlama konularında büyük 

imkânlar getiren uzun dönemli yatırımlardır.    

Doğrudan yabancı yatırım kavramını açıklamaya yönelik 

tanımlamalar temelde Ekonomik İşbirliği ile Kalkınma Örgütü 

(OECD) ile Uluslararası Para Fonu (IMF)’in 1993 yılındaki ortak 

tanıma dayanmaktadır. Bu tanıma göre DYY, bir ekonomide yerleşik 

bir birimin (birey, anonim veya adi özel şirket ya da kamu girişimi) 

başka bir ekonomideki yerleşik bir girişime kalıcı bir çıkar elde 

edebilmek amacıyla yaptığı yatırımdır. Kalıcı çıkar vurgusu doğrudan 

yatırımcı ile doğrudan yatırım girişimi arasındaki uzun dönemli 
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ilişkiyi ve yatırımcının girişimin yönetiminde önemli derecede 

etkisinin olmasını ifade etmektedir. Doğrudan yatırım iki taraf 

arasındaki ilk sermaye işleminden sonraki tüm finansal işlemleri 

(sermaye, borç ve yeniden yatırıma dönüştürülen kârlar) de 

kapsamaktadır (IMF, 1996: 86; OECD, 1996: 7-8).   

IMF tarafından 2009 yılında yayınlanan Altıncı Ödemeler Bilançosu 

hazırlama metoduna göre ise, 1993 yılında yayınlanan tanım kabul 

edilmekle birlikte DYY, yatırımcının yerleşik olduğu ekonomi dışında 

bir ekonomide yerleşik bir girişimin yönetimini kontrol etmesi veya 

yönetiminde önemli derecede etkisinin olması olarak tanımlanmıştır 

(IMF, 2009: 100). Yabancı yatırımcının girişimin yönetimini kontrol 

etmesi yüzde 50’den daha fazla, yönetiminde önemli derecede 

etkisinin olması ise en az yüzde 10 oy hakkı veren hisse senedine 

sahip olarak doğrudan olabileceği gibi, oy hakkına sahip olduğu bir 

girişimin bir başka girişimde oy hakkına sahip olması vasıtasıyla 

dolaylı olarak da olabilmektedir.      

Yatırımcı ve yatırım yapılan birim arasındaki ilişkiye göre DYY 

olarak sınıflandırılan ve istatistiklere bu şekilde geçen üç çeşit unsur 

bulunmaktadır (OECD, 2008: 71-73) : 

1. Ana sermaye olarak (Equity Capital) yatırımcının mevcut 

bulunduğu ülkenin dışında başka bir ülkede yer alan bir 

girişimin hisselerine sahip olması, 
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2. Yeniden yatırım (Reinvested Earnings) şeklinde doğrudan 

yatırım yapmış firmanın elde ettiği kazançların dağıtılmaksızın 

sermayeye ilave edilmesi,  

3. Ana şirket ile bağlı şirketler, iştirakler ve şubeler veya grup 

şirketlerinin1 kendileri arasındaki (Intra-Company) uzun veya 

kısa vadeli kredilendirme veya borçlandırma yoluyla yapılan 

yatırımlar DYY kapsamında değerlendirilmektedir.  

Bu sınıflandırmaya göre, yatırım yapılan şirketin elde ettiği kârdan 

yabancı sermaye sahiplerine düşen kısmın sermayeye eklenmesinin 

DYY olarak kabul edilmesiyle birlikte yatırım yapılan ülkeye döviz 

girişi olmadan da DYY’ler gerçekleşebilmektedir (Çetin, 2008: 8). 

Aynı zamanda, yabancı sermayedarların ülkenin iç mali 

kaynaklarından (örneğin banka kredisi) yararlanarak yaptıkları 

yatırımlar da ülkeye bir döviz girişi sağlamasa da doğrudan yabancı 

yatırım olarak sınıflandırılmaktadır (Seyidoğlu, 2013: 628). Bunun 

yanı sıra makine, donatım gibi fiziki araçlar ve know how gibi gayri 

maddi haklar biçiminde de DYY ülkeye girebilmektedir. Ancak bu 

sayılanların doğrudan yabancı yatırım olabilmesi için yabancı 

 
1  Ana şirket, ortak olduğu şirkette %50’den fazla oy hakkına sahip ise ortak 

olunan şirket bir bağlı ortaklıktır. Ana şirket, ortak olduğu şirkette %10-%50 

arasında oy hakkına sahip ise ortak olunan şirket bir iştiraktir. Grup şirketleri, 

doğrudan yatırımcılarının aynı olmasından dolayı aralarında doğrudan yatırım 

ilişkisi bulunan ancak bir grup şirketinin diğer grup şirketindeki oy hakının yüzde 

10’dan fazla olmadığı işletmelerdir. Şube ise doğrudan yabancı yatırımcının ev 

sahibi ülkedeki kendisiyle aynı adı taşıyan anonim olmayan doğrudan yabancı 

yatırım girişiminin tamamına sahip olarak organizasyon ve diğer tüm 

operasyonların kendisi tarafından yürütüldüğü yatırım türüdür (OECD, 2008: 

229). 
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yatırımcıya bunlara karşılık en az yüzde 10 oy hakkı veren hisse 

verilmelidir. Ayrıca bina, arsa, arazi gibi gayrimenkul yatırımları da 

yüzde 10 oy hakkı şartını sağlamak koşulu ile DYY kapsamına 

girmektedir. Fakat devre mülkler bu şartı sağlayıp sağlamamasına 

bakılmaksızın portföy yatırımlarına girmektedir (IMF, 2009: 110). 

Bu sınıflandırmanın bir diğer istisnası ise, IMF tarafından 2009 

yılında yayınlanan Altıncı Ödemeler Bilançosu hazırlama metoduna 

göre, DYY ilişkisi içerisinde olan finansal kuruluşlar (mevduat kabul 

eden kuruluşlar, yatırım fonları ve sigorta ve emeklilik fonu 

kuruluşları dışındaki diğer finansal aracılar) arasındaki tüm borç 

işlemlerinin DYY işlemlerinden çıkarılarak, portföy ya da diğer 

yatırım olarak yeniden sınıflandırılmaya başlanmasıdır (TCMB, 

12.11.2018, www.tcmb.gov.tr).  

Doğrudan yabancı yatırımlardaki en belirgin özellik, yabancı 

yatırmcının kısmen veya tamamen tesisin mülkiyetini elde tutmasının 

yanında aynı zamanda kısmi veya tamamen genellikle yönetimini de 

ele geçirmesidir. Dışarıdaki işletme (bağlı şirket, iştirak veya şube) 

genellikle ana şirketin elinde bulunan teknoloji, ticari sırlar, yönetim 

bilgileri, ticareti unvanı ve diğer kolaylıklardan yararlanma olanağına 

sahiptir. Bunun karşılığında kazanılan kârlar, ham madde, yarı 

işlenmiş veya nihai mallar kısmen veya tamamen ana şirkete aktarılır 

(Seyidoğlu, 2013: 627).  
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Doğrudan yabancı yatırımlar genellikle çok uluslu şirketler (ÇUŞ’lar) 

tarafından yapılmaktadır. ÇUŞ’lar, ana merkezin yönetim ve denetimi 

altında olan ve farklı ülkelerde faaliyet gösteren işletmelerden oluşan 

kurumsal yapılardır. ÇUŞ’ların yabancı bir ülkede tamamen yeni bir 

üretim tesisi kurmaları, o ülkede mevcut bir firmanın sermayesini 

artırarak ortaklık kurmaları ev sahibi ülkenin sermaye stokunu artırıcı 

etki doğurmaktadır. Mevcut bir şirketle birleşme veya onun satın 

alınması şeklinde yapılacak DYY ise sermaye stokunda bir artışa 

neden olmazken, bu tür DYY’ler yeni teknoloji ve yönetim bilgileri 

getirme ya da ÇUŞ’un dış pazarlama kanallarından yararlanma gibi 

etkiler yaratabilmektedir (Seyidoğlu, 2013:  628).    

Günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomiler, 

DYY’leri ülkelerine çekmek amacıyla yoğun bir çaba ve rekabetin 

içerisindedirler. Çünkü DYY’ler, ülkelerin hem mali hem de fiziksel 

anlamda (makine, donanım vb.) yetersiz sermaye birikimini telafi 

etmesi, yeni teknolojiler yaratması, know-how, yönetim becerisini 

artırması, pazarlama kanalları, ihracat, üretim ve istihdamda artış 

imkânları yaratması bakımından son derece önemli katkılar 

sunmaktadır (Aydın, 2015: 4). Ayrıca DYY, ülke ekonomisini en iyi 

uluslararası uygulamalara bağlar, yabancı pazarlar ve iç pazar arasında 

oldukça sıkı bağlar kurar (K. Yılmaz, 2007: 14-15). Faiz oranı 

farklılıkları veya spekülatif güdüler yerine uzun dönemli kâr 

beklentilerinin etkisinde olan DYY’lerin ağırlıklı olarak sabit 

varlıklardan oluşması, bu tür yabancı sermayenin bir kriz anında 
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ülkeden çıkmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle DYY’ler en istikrarlı 

yabancı sermaye yatırımı olarak değerlendirilir (İpek, 2013: 11). 

Doğrudan yabancı yatırımlar, ev sahibi ülkenin ekonomisi üzerindeki 

olumlu etkilerin yanında bazı olumsuz etkilere de sebep 

olabilmektedir. Örneğin, bir plan çerçevesine bağlı olmadan kabul 

edilen DYY’lerin ülkenin ana sektörlerini denetim altına alarak 

ekonomik ve siyasi bir tehlike yaratması söz konusu olabilir. Ayrıca 

yabancı sermayeli işletmelerde kullanılan modern üretim teknolojisine 

rağmen yerel şirketlerdeki ilkel ve geleneksel üretim yapısı 

ekonomideki bütünlüğü bozarak ikili bir yapıya, hatta yerli üreticilerin 

endüstriyi terk etmesine sebep olabilir. Sonuçta, bu durum yurtiçinde 

haksız rekabete yol açmaktadır. Bununla birlikte, DYY’lerin elde 

ettiği karı uzun vadede kendi ülkesine transfer etmesi döviz talebine 

neden olarak döviz kuru ve cari işlemler açığının artmasına yol 

açmaktadır (Şimşek ve Behdioğlu, 2006: 53).   

Türkiye’de DYY kavramı 2003 yılında uluslararası standartlara 

benzer olarak şöyle tanımlanmıştır (Yalçıner, 2008: 142): Yabancı 

yatırımcı tarafından,    

1)Yurt dışından getirilen; Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasınca alım satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit 

sermaye, şirket menkul kıymetleri (Devlet tahvilleri hariç), 

makine ve teçhizat, sınaî ve fikrî mülkiyet hakları,    
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2)Yurt içinden sağlanan; yeniden yatırımda kullanılan kâr, 

hâsılat, para alacağı veya malî değeri olan yatırımla ilgili diğer 

haklar, doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin 

haklar, gibi iktisadî kıymetler aracılığıyla;     

-Yeni şirket kurmayı veya şube açmak,     

-Menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul 

kıymet borsalarından en az % 10 hisse oranı ya da aynı oranda 

oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak 

olmak olarak ifade edilmiştir. Tanımda gayrimenkul yatırımı 

kullanılmamakta ancak TCMB ödemeler dengesi sunumunda 

gayrimenkul alım satımı da doğrudan yabancı yatırım kaleminde 

izlenmektedir (TCMB, 12.11.2018, www.tcmb.gov.tr ). 

2.1. Doğrudan Yabancı Yatırımların Türleri 

Doğrudan yabancı yatırımlar; piyasaya giriş yöntemine, kuruluş 

amaçlarına ve sermayenin çıkışına göre ayrılabilmektedir.  

2.1.1. Piyasaya Giriş Yöntemine Göre Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar 

Piyasaya giriş yöntemlerine göre DYY’ler çeşitli ayrımlara 

tutulmuştur. Örneğin, IMF tarafından 2009 yılında yayınlanan Altıncı 

Ödemeler Bilançosu hazırlama metoduna göre piyasaya giriş 

yöntemine göre DYY’ler yeşil alan yatırımları, ilave yatırımlar, satın 

alma ve birleşmeler ve finansal yeniden yapılandırma yatırımları 
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olmak üzere dörde ayrılmıştır. UNCTAD ise piyasaya giriş yöntemine 

göre DYY’leri yeşil alan yatırımları, satın alma-birleşmeler olmak 

üzere ikiye ayırmıştır. Bu çalışmada daha geniş bir ayrıma gidilerek, 

piyasaya giriş yöntemlerine göre DYY’ler yeşil alan yatırımları, satın 

alma ve birleşmeler, kahverengi alan yatırımları, ortak girişim ve tam 

mülkiyete dayalı bağlı şirket yatırımları olarak ayrılmıştır. 

2.1.1.1. Yeşil Alan Yatırımları (Greenfield Investment) 

Yeni yatırımlar ya da sabit sermaye yatırımları olarak da adlandırılan 

yeşil alan yatırımları, yabancı yatırımcının, gittiği ülkede sıfırdan bir 

şirket, fabrika kurması, ofis ve şube açmasını veya mevcut şirket, 

fabrika, ofis ve şubeleri ek yatırımlarla genişletmesini ifade 

etmektedir. Bu yatırım türüne, boş bir alanda, bir merada fabrika 

kurmayı temsil ederek, yeşil alan yatırımı (Greenfield Investment) adı 

verilmektedir (Gökçe, 2018: 7).     

Yeşil alan yatırımları, üretim birimlerinin sayısının artmasıyla 

sermaye stoku ve istihdamın artması, teknoloji transferinin 

gerçekleşmesi ve know how aktarımı sonucunda ülkenin rekabet 

koşullarını iyileştirerek yerli piyasalarla uluslararası piyasalar 

arasındaki bağın güçlenmesini, milli gelir ve ar-ge faaliyetlerinin 

artmasını sağlamaktadır. Bu açıdan gerek gelişmiş ülkeler gerekse de 

gelişmekte olan ülkeler yeşil alan yatırımlarına öncelik 

tanımaktadırlar (Mucuk, 2011: 16-17). Politika yapıcıları genel olarak 

ülkelerine gelen yeşil alan yatırımlarını iyi DYY’ler, birleşme ve satın 

alma yatırımlarını ise problemli DYY’ler olarak ayırmaktadırlar. 
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Amprik çalışmalar yeşil alan yatırımlarının birleşme ve satın almalara 

göre yatırım yapılan ülke açısından avantajlarının (yeni iş yaratması, 

ülkenin ihracat kapasitesinin artması gibi) daha yüksek olduğunu 

destekler niteliktedir (OECD, 2007: 86). Yeşil alan yatırımları, 

sermaye bakımından fakir olan az gelişmiş ülkelerde ciddi seviyede 

fiziksel sermaye artışı yaratmaktadır.    

İstihdam açısından incelendiğinde, yabancı sermaye yeşil alan 

şeklindeki DYY türünü tercih etmiş olmakla yabancısı olduğu ev 

sahibi ülke hakkında yapacağı araştırmalardan başlamak üzere o ülke 

insanına ihtiyaç duyacaktır. Bu daha henüz araştırma sürecindeyken 

bile ev sahibi ülkeye istihdam oluşturma anlamına gelmektedir. 

Ardından işletmenin kurulması aşamasında ilk ciddi yerli beşeri 

kaynak kullanımı başlamakta ve işletme kurulduktan sonra da yerli 

beşeri kaynak kullanımı devam etmektedir (M. Yılmaz, 2015: 42). 

Sıfırdan bir şirket ya da fabrikanın kurulması, satın alma ve 

birleşmelere kıyasla daha riskli olmakla birlikte en çok kaynak 

ayrılması gereken doğrudan yabancı yatırım biçimidir. Risk 

sermayesinin yüksek olmasına rağmen yabancı bir ülkede sıfırdan 

şirket kurmanın ana sebebi, birleşme yapılacak veya devralınacak 

şirketin olmaması ya da var olan şirketlerin teknoloji, emek, ulaşım 

ağı ve donanım konusunda istenilen özelliklere sahip olmamasıdır. 

Ayrıca çok uluslu şirketin yatırımın en başından itibaren kontrolüne 

sahip olmak istemesi de bir diğer sebep olabilir. Diğer yandan eğer bir 

ÇUŞ yerel finansmana ihtiyaç duyuyorsa, sıfırdan yatırım yaptığında 

bunu daha kolay elde edebilir. Son olarak yeni bir fabrika kurmanın 
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avantajı, temel teknolojinin, üretim ve pazarlama süreçlerinin 

korunmasıdır. Bu sebepler, çok uluslu şirketleri satın alma ya da 

birleşme yerine sıfırdan şirket ya da fabrika kurma yoluyla o ülkede 

doğrudan yabancı yatırıma yöneltmektedir (Özkan, 2018: 50).   

Sıfırdan bir şirket, fabrika kurmanın dezavantajları da vardır. Bunların 

başında fabrika ya da şirket kuruluşu için gerekli sabit maliyetler 

gelmektedir. Ayrıca katlanılması gereken yasal süreçler, bürokratik 

işlemler ve kuruluş yeri seçilip işletmenin inşa edilmesi, personelin 

eğitimi, işletmenin kuruluşundan sonra piyasada kendine yer 

bulabilmesi, piyasada tutunabilmesi, nakit girişinin ve yatırımdan net 

getiri elde etmenin sıfırdan şirket kuruluşunda çok daha uzun olması 

yeşil alan yatırımlarının dezavantajları olarak sayılabilir (Özkan, 

2018: 51).        

Çok uluslu şirketler yeşil alan yatırımlarını genelde tam mülkiyete 

dayalı bağlı şirket şeklinde -kurulan şirkete yüzde 100 oranında sahip 

olmak- yapmayı tercih etmelerine rağmen, yeşil alan yatırımları yerli 

veya yabancı şirketlerle ortak girişim şeklinde de yapılabilir. 

2.1.1.2. Birleşmeler ve Satın Almalar 

Birleşme ve satın alma işlemleri yabancı yatırımcının ev sahibi ülkeye 

ait şirketin mevcut olan hisselerini satın alması olarak ifade 

edilmektedir. Birleşme ve satın alma işlemleri aynı operasyon türleri 

olmamasına rağmen çok defa birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.
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Yabancı sermayenin ev sahibi ülke şirketlerinden bir ya da bir kaçıyla 

bir araya gelip yeni tüzel kişilik oluşturması yoluyla ev sahibi ülkeye 

yaptığı yatırım türüne şirket birleşmeleri denir (M. Yılmaz, 2015: 36). 

Birleşmeyle var olan şirketlerin hukuki varlığı son bulmuştur. Şirket 

birleşmelerinde iki şirketin varlık ve yükümlülükleri birleştirilir.   

Şirket satın alma, yabancı bir şirketin ev sahibi ülkeye ait şirketin 

mevcut olan hisselerinin en az yüzde 10 oy hakkına sahip olarak satın 

almasıdır. Bu durumda yabancı yatırımcı yerli şirketin hisselerinin 

tamamını ya da çoğunluğu satın alarak yerli şirketin yönetimini 

kontrol edebileceği gibi, yüzde 10’luk bir azınlık payını alarak da 

yönetimde önemli derecede etkisinin olmasını sağlayabilir. Ayrıca 

fabrika, bina, arsa, arazi gibi gayrimenkul varlıkların bir şirketten ya 

da bir kişiden satın alınması da yüzde 10 oy hakkı şartını sağlamak 

koşulu ile satın alma şeklinde doğrudan yabancı yatırım kapsamına 

girmektedir.          

Çok uluslu şirketler satın alma yatırımlarında da yeşil alan 

yatırımlarında olduğu gibi genelde tam mülkiyete dayalı bağlı şirket 

şeklinde yatırım yaparlar. Satın alma sonucunda satın alınan yerli 

şirket yabancı şirketin iştirak veya bağlı ortaklığı haline gelir. 

Birleşmeden farklı olarak satın almalarda ortaya çıkan yeni bir şirket 

bulunmamaktadır.        

Şirket birleşmeleri ve satın alma işlemleri yatay, dikey ve aykırı 

birleşme ve satın almalar olmak üzere üçe ayrılır. Birbirlerine rakip ve 

aynı faaliyet kolunda çalışan iki firma arasındaki birleşme ve satın 
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alma işlemi yatay birleşme ve satın alma işlemidir. Yatay birleşme ve 

satın almalar yoluyla firmalar pazardaki paylarını arttırmaya 

çalışabilirler. Yatay birleşme ve satın almalar, piyasa genelinde 

monopolcülüğe neden olduğundan hükümetler bu tarz birleşme ve 

satın almalara karşı çıkabilmektedir (Genç, 2015: 70). Verimlilik 

artışı, maliyeti düşürme ve fiyatlandırma gücünün artışı yatay 

birleşme ve satın almaların yararları arasında sayılabilir (Erdoğan, 

2018: 18).         

Dikey birleşme ve satın alma ise aynı faaliyet kolunda olmayan ancak 

alıcı satıcı şeklindeki tamamlayıcı faaliyetleri yapan şirketler 

arasındaki birleşme ve satın alma işlemleridir. Bir otomobil şirketi ile 

otomobil ürünlerinin dağıtımında uzmanlaşmış başka bir şirketin 

birleşmesi buna örnek olarak verilebilir (OECD, 2008: 198). Dikey 

birleşmeler ve satın almalar, ileriye ve geriye dönük olmak üzere 2 

şekilde gerçekleşmektedir. Şirketin ürünlerinin tüketici pazarına 

yönelik dağıtımını yapan diğer şirketlerle yaptığı birleşme ve satın 

alma, ileriye dönük birleşme ve satın almadır. Şirkete girdi sağlayan 

tedarikçi pazarına yönelik tedarik faaliyetinde bulunan şirketlerle 

yapılan birleşme ve satın almalar ise geriye dönük birleşme ve satın 

almalardır (Dündar, 2006: 73). Satın almada fiyat avantajı elde 

edilmesi, stoklama maliyetlerinin azalması, pazarlık sorunlarının 

ortadan kaldırılması dikey birleşme ve satın almaların yararları 

arasında sayılabilir (Erdoğan, 2018: 18).     
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Aykırı birleşme ve satın almalar ise dikey ve yatay birleşmelerin 

dışındaki birleşmeler olup bu birleşme ve satın almalar aşağıdaki 3 

durumu da kapsar (Yücebaş, 2005: 24): 

1. Tamamıyla ilgisiz iş kollarında faaliyet gösteren firmalar 

arasındaki birleşme ve satın almalar,     

2. Aynı sektörde faaliyet gösteren ve aynı coğrafi bölge 

piyasalarında faaliyet gösteren fakat birbirlerinin üretmediği 

malları üreten ve dolayısıyla aralarında rekabetin olmadığı iki 

şirketin arasındaki birleşme ve satın almalar, 

3. Aynı sektörde bulunan ve aynı malı üreten fakat ayrı coğrafi 

bölge piyasalarında faaliyet gösteren firmalar arasındaki 

birleşme ve satın almalardır. 

Uluslararası bilgi bankaları finansal işlemlerdeki istatistikleri tutarken 

satın alma ve birleşmeler arasında herhangi bir ayrıma gitmemektedir. 

1990’lı yıllardan itibaren dünyadaki doğrudan yabancı yatırımlardaki 

artışın önemli bir bölümünü satın alma ve birleşme şeklinde yapılan 

yatırımlar oluşturmaktadır. Şirketler arası birleşmelerin veya satın 

almaların çoğu gelişmiş ekonomilerde bulunan şirketler arasında 

özellikle de ABD ve Birleşik Krallık gibi sermaye piyasası yapıları 

birbirlerine oldukça benzeyen ülkeler arasında gerçekleşmektedir 

(Nazik Özkan, 2015: 35).      
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Birleşme ve satın alma şeklindeki doğrudan yabancı yatırımlar 

genelde yerel bir firmanın sahipliğinin el değiştirdiği, yabancı firmaya 

geçtiği anlamı taşımaktadır. Bu bakımdan bu tip yatırımların ev sahibi 

ekonomisine olumlu katkısı konusunda şüpheler vardır. Sınır ötesi 

satın alma ve birleşmelerin edinilen girişimde önemli yapılandırmalar 

ya da ilave yatırımlar yapılmadığı sürece ülkenin üretim, istihdam, 

gelir gibi ekonomik değişkenlerin performanslarında anlamlı 

değişimler yaratmayacağı düşünülmektedir. Burada temel olarak yerli 

firmanın kaynakları kullanılmakta, bunlar yatırımı yapan firmanın 

yönetim anlayışı ile birleştirilmektedir (TCMB, 2017: 5). Satın alma 

ve birleşmeler konusunda yerel firmaların yabancılara geçmesi, 

istihdamı azaltıcı etkisi, bazı araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) gibi 

faaliyetlerin kapatılabilmesi, teknolojinin transferinde yeşil alan 

yatırımlarına göre daha az katkısı olması, yurt içindeki firmaları 

dışlama etkisi, piyasanın kontrolünü ele geçirmesi ve rekabeti 

olumsuz etkileyebilmesi gibi çeşitli endişeler bulunmaktadır 

(UNCTAD, 2000: 14). Satın alma ve birleşmeler şeklindeki doğrudan 

yabancı yatırımlarla ilgili yapılan bazı çalışmalarda verimlilik artışı ve 

istihdam üzerindeki pozitif etkisinin neredeyse hiç olmadığı 

bulunmuştur. Kimi çalışmalarda ise uzun dönemde teknoloji ve 

yönetim anlayışındaki iyileşmeler gibi ev sahibi ekonomisi üzerindeki 

pozitif etkilere sahip olduğuna dikkat çekilmiştir (Blomström vd., 

2000: 42).  
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Sınır ötesi şirket birleşme ve satın almalarının şu gibi yararlarından 

söz edilebilir (Seyidoğlu, 2003: 458): 

- Yabancı bir ülke ya da Avrupa Birliği gibi belirli bir bölgede 

pazara girmenin dolayısıyla dünya ölçeğinde pazar payını 

artırmanın en kısa yoludur. 

- Teknolojiyi ar-ge faaliyetleriyle içsel olarak geliştirmek yerine, 

çok daha düşük maliyetle daha iyi bir teknolojiye ulaşmayı 

sağlar ve böylece şirketin rekabetçiliğini artırır. 

- Satın alma ve birleşmeler firmalara kabiliyetlerini görme 

olanağı sağlar. 

- Bu şekilde gerçekleşen yatırımlar bazen yerel firmanın 

yaşaması ve rekabet edebilmesi için tek gerçekçi alternatif 

olabilmektedir. Bu nedenle “firma’nın yaşamasını sağlayan” 

yatırımlar olarak da adlandırılır.  

- Bu yatırımlar yeni teknoloji, know how (teknik bilgi), küresel 

pazarlama ve yönetim bilgileri getirme gibi avantajları da 

beraberinde getirmektedir. 

- Sınır ötesi birleşme ve satın almalarla iç piyasadaki birleşme 

ve satın almalara ya da yalnızca iç piyasada faaliyet gösterme 

durumuna göre daha büyük ölçek ekonomileri elde edilebilir.             

Bununla beraber şirket birleşme ve satın almalarının aşağıdaki gibi 

olumsuz yönleri de vardır (Seyidoğlu, 2003: 458; Özkan, 2018: 49): 
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- Kültürel, dini, milliyet, gelenek-görenek ve dil farklılıkları 

şirketlerin birleşme ve satın almalarında zorlaştırıcı bir rol 

oynamaktadır. 

- Ulusal bir şirketin sahipliği ve konrolünün yabancıların eline 

geçmesi ev sahibi ülkede olumsuz siyasal tepkiler oluşturur. 

- Satın alma ve birleşmeler yoluyla yeni pazara girmek finansal, 

ticari ve politik birçok riski beraberinde getirebilmektedir. 

- Farklı milliyetlere mensup şirketlerin birleşmesi ya da satın 

alınması durumunda işçi ücretleri, istihdam veya toplu 

sözleşmeler yönünden sorunlara yol açabilir. 

- Satın alma ve birleşme sonucunda güç dağılımı, görev 

dağılımı, kâr payı dağıtımı ve firma sırlarının korunması gibi 

konularda anlaşmazlık çıkması olasıdır. 

Satın alma ve birleşmeler yoluyla ortaya çıkan DYY’ler yeşil alan 

yatırımları (greenfield investment) gibi ev sahibi ülkeye sermaye 

getirseler de, bu sermayenin üretim için kullanılması her zaman 

mümkün değildir. Bu bakımdan bu yatırımlar, yeşil alan yatırımları ile 

karşılaştırıldığında daha az verimlidir. Ancak kriz dönemlerinde, yurt 

içi firmaların ayakta kalmasını sağladığından satın alma ve birleşme 

şeklindeki doğrudan yabancı yatırımlar önemli bir rol oynarlar. Çünkü 

kriz dönemlerinde yeşil alan yatırımları en azından istenen zamanda o 

ekonomiye giriş yapamamakta, dolayısıyla sınır ötesi satın alma ve 

birleşmeler krizin önlenmesinde yeşil alan yatırımlarına göre daha 

fazla yarar sağlamaktadır (UNCTAD, 2000: XXIV- XXVI). 
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2.1.1.3. Kahverengi Alan Yatırımları (Brownfield 

Investment) 

Bu yatırım çeşidi yeşil alan yatırımları ile satın alma ve birleşmelerin 

bir karması şeklindedir. Bu tip yatırımlarda, yabancı bir şirket genelde 

pazara erken girmek ve yerli firmanın pazar payını kullanmak gibi 

amaçlarla ülkeye yerli şirketi satın alarak ya da onunla birleşerek 

girmektedir. Fakat kısa bir zaman sonra satın alınan şirketin 

organizasyonu yabancı firma için yeterli olmadığından derin bir 

yeniden yapılandırmaya gidilir. Bu süreçte satın alınan şirketin fabrika 

binası, üretim hattı, makine, teçhizatlar ve emek dâhil olmak üzere 

tamamen yenilenmektedir. Dolayısıyla kahverengi alan yatırımları, 

satın alma ve birleşmeler şeklinde gerçekleşen DYY’lerin yeniden 

inşa edilerek yeşil alan yatırımlarına dönüştürülmesidir. Bu tip 

yatırımlarda satın alma ya da birleşme gerçekleşmekte ve şirketin 

şekillenmesinde ev sahibi ülkedeki şirketin üretim faktörlerinden 

ziyade yabancı yatırımcının getirdiği faktörler kullanılmaktadır. 

Alman dondurulmuş ürün üreticisi X’in Hırvatistandaki Y isimli 

dondurma fabrikasının çoğunluk hissesini satın alması bu duruma bir 

örnek olabilir. Bu satın almadan hemen sonra X firması fabrikayı 

üretim hattı dışında tamamen yeniden yapılandırmıştır. Bu çerçevede 

fabrikanın alt yapısı yeniden inşa edilmiş, yeni depolar kurulmuş, yeni 

derin dondurucu makinalar satın alınmıştır (Meyer ve Estrin, 2001: 

576- 577). Böylece X firması satın aldığı Y fabrikasında yeni 

yatırımlara gitmiştir. 
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2.1.1.4. Ortak Girişim ve Tam Mülkiyete Dayalı Bağlı 

Şirket 

Tam mülkiyete dayalı bağlı şirket durumunda ÇUŞ, yurt dışında 

kurduğu ya da satın aldığı şirketin varlıklarının tek sahibidir. Burada 

ana şirket, bağlı şirketine veya şubesine sermaye transferi ve teknoloji 

transferi gerçekleştirir. Ayrıca bağlı şirket ana şirketin sahip olmuş 

olduğu kow how, ticari sırlar ve yönetim bilgileri gibi diğer 

kolaylıklardan yararlanma olanağına sahiptir (Bitzenis, 2009: 77). 

Ortak girişim durumunda ise ÇUŞ, yurt dışında kurulan ya da satın 

alınan şirketin varlıklarına yabancı ya da yerel şirketlerle ortak olarak 

sahiptir. Bir başka deyişle ortak girişim, iki veya daha fazla şirketin 

belirli bir işi ya da süreklilik arz eden bir faaliyeti, üçüncü bir şirket 

kurarak ya da üçüncü bir şirket kurmayarak (sözleşmeye dayalı) 

gerçekleştirmek amacıyla ortak sahiplik esasına dayanan bir yatırım 

türüdür. Ortak girişimde sermaye koyan ana şirketlerden her birinin 

ortaklıktaki (sermayedeki) payları en az yüzde 10, en fazla yüzde 90 

olmalıdır. Bir şirket ortaklıkta yüzde 90’dan fazla paya sahipse 

kurulan ya da satın alınan şirket tam mülkiyete dayalı bağlı şirkettir. 

Ortak girişimin temel özellikleri şunlardır (Ağlargöz, 2016: 72): 

• Ortak girişim iki veya daha fazla şirketin ortak yatırımını 

içerir, 



DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNİN İHRACAT ÜZERİNE ETKİLERİ: G-20 
ÜLKELERİ | 25 

 

 

• Ortaklardan en az birinin genel merkezi ortak girişimin 

kurulduğu ülke dışında olmakla birlikte genelde ortaklardan biri 

yerel şirkettir, 

• Ortak girişimde ortakların her biri, ortaklık işlerinin 

tamamından sorumludur, 

• Ortak girişimde ortaklar, müşterek kontrol hakkına sahiptir, 

• Sözleşmeye dayalı olarak üçüncü bir şirket kurmadan proje 

bazlı ortak girişim kurulabileceği gibi, üçüncü bir şirket 

kurularak da ortak girişim oluşturulabilir. 

Geçmişte ortak girişimlerin ortaya çıkmasında ev sahibi 

hükümetlerinin yabancı sermaye politikalarının rolü önemli olmuştur. 

Buna göre ev sahibi ülke hükümetleri yabancı sermayenin bilgi, 

teknoloji, deneyim ve istihdam açısından ülke ekonomisine daha fazla 

katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla, yabancı şirketlerin yerli 

şirketlerle ortaklık yapmasını istemişlerdir. Bu şart yabancı 

sermayenin kabulü için yaygın olarak öne sürülen bir koşul olmuştur. 

Fakat yabancı sermayeyi ülkeye çekebilmek için girişilen ülkeler arası 

yoğun rekabet sonucunda bugün bu şart çoğunlukla kaldırılmıştır 

(Seyidoğlu, 2013: 629). 

Ortak girişim geçici, kısmi ve küçük faaliyetleri de içerdiğinden ve 

ortak girişimi oluşturan şirketler faaliyetlerine birbirlerinden ayrı 

olarak da devam edebildiklerinden dolayı birleşmeden ayrılmaktadır. 

Bu durumda ortak girişim başarısız olsa bile girişimi oluşturan 

firmalar bundan daha az etkilenecektir. 
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Ortak girişim kurmanın ana ülke ve ev sahibi ülke şirketleri açısından 

avantajları şunlardır: 

• Ana ülke şirketinin, yerli ortağın iç piyasa hakkındaki 

tecrübesinden, o ülkenin kültürel, adet, kurum ve yasal 

düzenlemeleri hakkındaki bilgisinden yararlanma isteği, 

• Yerel ortağın deneyimi ve ünvanı dolayısıyla yerel 

piyasalardan finansmanın rahat bulunabilmesi, 

• Bazen yerel ortağın elindeki teknolojinin o ülke koşullarında 

daha geçerli olması, 

• Yerel mülkiyetin doğurduğu yerli ürün düşüncesi sonucu 

satışların artabilmesi, 

• Ortak girişimlerin, siyasi nedenlerle ev sahibi ülkenin 

millileştirme olasılığını azaltması, 

• Ev sahibi ülkelerin yerel şirketlerle ortak girişimleri özendirici, 

tam mülkiyete dayalı bağlı şirketlerin oluşumunu engelleyici 

politikaları, 

• Ortak girişimle sinerji doğması, piyasada daha güçlü bir 

konum elde edilebilmesi, risk, sermaye ve maliyetlerin ortaklar 

arasında paylaşılması, ölçek ekonomilerinden yararlanılması ve 

yoğun rekabet baskısından kaçınılması, 

• Ortak girişimle teknlojik açıdan ya da yönetim açısından daha 

az gelişmiş firma teknoloji transferi ya da yönetim teknikleri 

transferi fırsatı bulması, 

• Ortak girişimle iş hacmi daralan ortağın genişleme fırsatı 

bulması, 
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• Ortak girişim içindeki firmalar itibarı yüksek olan firmalardan 

yararlanma fırsatı bulmasıdır. 

Bu yararlarına karşın, ortak girişimlerin tam mülkiyete dayalı bağlı 

şirketler kadar yaygın olmadığı görülmektedir. Bunun en önemli 

nedeni yabancı ortağın yerel ortağın bazı önemli kararları almasını 

engellemesinden duyduğu endişedir. ÇUŞ’un amacı, dünya çapındaki 

faaliyetleri sonucunda elde ettiği kazançlarını en yüksek seviyede 

tutabilmektir. Yerel ortaklar ise, ev sahibi ülke kazançları ile 

ilgilenmektedirler. Bu iki amaç bazen çatışabilmektedir. Ayrıca 

ÇUŞ’lar şirket sırrı niteliğindeki bilgi ve yöntemlerin yerel firmalar 

tarafından öğrenilmesini arzu etmeyebilirler (Seyidoğlu, 2003: 458). 

Yabancı ülkenin sahip olmuş olduğu özellikler de yabancı şirketi yerli 

bir ortak bulmaya zorlayabilir. Eğer yatırım yapılacak ülkenin piyasası 

oldukça geniş ve gerçekleştirilecek üretim sonrasında satış ve servis 

ağı alanlarında yatırım yapılması zorunluluğu mevcutsa, yabancı 

şirket yerli bir ortağa ihtiyaç duyabilir (Blomström vd. 2000: 18). 

Yabancı şirketin sahip olduğu teknolojik yoğunluk da bu tip yatırımın 

gerçekleşip gerçekleşmemesinde önemli rol oynar. Javorcik ve 

Saggi’nin (2004) yaptığı çalışmaya göre, yatırımcı yoğun araştırma-

geliştirme ve reklam barındıran endüstrilerde ev sahibi ülkeye 

girerken yatırımın tamamına sahip olmak isteyecektir. Yani çeşitli 

avantajlarını kaybetmemek için ortak girişimi (joint ventures) tercih 

etmeyecektir (Javorcik ve Saggi, 2004: 16). 
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Çin, dünyaya açılmaya başladığı 1978’den sonra, ülkesinin dış ticarete 

elverişli güney sahillerini yabancı yatırımcılara açmak istemiş ve 

onlara pek çok teşvikler sunmuştur. Ancak bu durumda yabancı 

yatırımcılara iki ön şart sunmuştur: Birincisi, mutlaka yerli bir 

firmayla ortak yatırım yapmaları (böylece yerli firmaların yeni üretim 

yöntemlerini öğrenmeleri ve yeni teknolojileri kavramları), ikincisi ise 

ulusal sanayi kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar iç piyasaya 

ürün satmayıp, bütün üretimlerini ihraç etmeleridir. Benzer bir 

uygulamayı daha öncesinde Malezya hayata geçirmiş, bu sayede yerli 

sanayisinin seviyesini artırmıştır.  

Çin’in 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) girmesi ve 

yabancı yatırımcıları hızla ülkesine çekmesiyle birlikte, Malezya’da 

bulunan yabancı firmalar da üretimlerini Çin’e kaydırmış, ancak ilgili 

üretim tekniklerini öğrenmiş bulunan yerli Malezya firmaları, 

üretimlerini devam ettirmeyi başarmışlardır. Günümüzde Malezya’nın 

imalat sanayi ihracatı içinde yüksek teknolojili ürünlerin payının 

%45’lerde olmasının arkasında bu faktörün önemli payı 

bulunmaktadır. Günümüzde Suudi Arabistan ve Katar’da ortak girişim 

şartı halen sürdürülmektedir (Gökçe, 2018: 8-9). 

2.1.2. Kuruluş Amaçlarına Göre Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar 

Çok uluslu şirketleri yurt dışına yatırım yapmaya motive eden farklı 

sebepler bulunmaktadır. Dunning’in 1993 yılında öne sürdüğü 

Elektrik Teorisinden (OLI Paradigması) yola çıkarak yatırımcının 4 
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ana amaçla DYY yaptığı literatürde yaygın olarak kullanılan bir 

sınıflandırmadır (Dunning ve Lundan, 2008: 67-68). Buna göre 

DYY’ler, pazar arayan, kaynak arayan, etkinlik arayan ve stratejik 

varlık arayan olarak ayrılır. Bununla birlikte ÇUŞ’lar DYY kararı 

alırken bir ya da birden çok amacı belirlemiş olabilirler. Dolayısıyla, 

herhangi bir DYY aşağıdaki sınıflandırmalardan bir ya da birden 

fazlasına ait olabilmektedir.   

2.1.2.1. Piyasa Arayan Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Firmalar yeni piyasalara girmek veya mevcut olan piyasaları korumak 

amacıyla amacıyla dış ülkelere DYY yaparlar. Şirketler, çoğunlukla 

daha önce ihracat yoluyla mal ve hizmet sunduğu piyasalarda ev 

sahibi ülkenin koyduğu tarife ve diğer maliyet artırıcı engeller 

sebebiyle mevcut pazarda kalmak amacıyla yatırım yaparlar. Ayrıca 

bir ülkedeki pazar büyüklüğü de genişlemek için bu yatırımı zorunlu 

kılabilmektedir. Pazar büyüklüğü ve pazarın büyüme beklentisi 

dışında yatırımcı firmayı piyasa arayan DYY’e teşvik eden 4 ana 

sebep vardır. Bunlardan ilki, firmaların ana tedarikçileri ya da 

müşterileri yabancı ülkede fabrika kurduğunda ticari ilişkiyi korumak 

ve onları takip etmek amacıyla yurt dışına yatırım yapmasıdır. Bu 

duruma, Japon otomobil üreticileri Amerika’da montaj fabrikası 

kurduğunda, 500 Japon otomobil parçası tedarikçisinin ortak girişim 

olarak Amerika’da parça fabrikası kurması örnek verilebilir (Dunning 

ve Lundan, 2008: 70).       
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Piyasa arayan DYY’nin ikinci sebebi, firmaların ürünlerini yerel 

kültürlere, tercihlere ve kaynaklara adapte etme istekleridir. Yabancı 

firmalar çamaşır makinası, kozmetik, ilaç sektörü, gıda sektörü gibi 

birçok üründe yerel piyasalara ürünlerini sunarken yurt içindeki 

firmalara göre kendilerini dezavantajlı gördüklerinden DYY’e 

yönelebilmektedirler (Dunning ve Lundan, 2008: 70).    

Üçüncü sebep ise, ulaşım maliyetleri ve ticaret engellerinin varlığı 

yerel piyasada üretim tesisi kurarak üretimin ev sahibi ülkede 

yapılmasına neden olabilmektedir. Firmalar DYY yoluyla gerek 

ihracat yaptıkları ülkelerdeki gerekse de ihracat yapamadıkları 

ülkelerdeki ulaşım maliyetleri ve ticari engelleri aşmayı 

amaçlamaktadırlar. Bu noktada firmalar ihracat yaptıkları ya da tarife 

gibi nedenlerle ihracat yapamadıkları ülkelerde iç piyasaya satış 

amaçlı doğrudan yabancı yatırımlar yapabilecekleri gibi yatırım 

yapılan ülkenin diğer ülkeler nezdindeki kota haklarından, bölgesel, 

tercihli ve ikili ticaret anlaşmalarından, konumundan yararlanmak 

amacıyla da o ülkelere DYY yapabilmektedirler. Bir başka deyişle, 

yatırım yapılacak ülkenin piyasa hacmi o ülkenin iç piyasa hacmi ile 

diğer ülkelerle mevcut ya da gelecekte mevcut olması olası olan 

bölgesel, tercihli ve ikili anlaşmalarla belirlenir (Killen ve Ghimire, 

2016: 14). Örneğin, 2000’li yıllarda Çin ürünlerine karşı tekstilde 

uygulanan kotalar karşısında Çinli Cotton Mill Sirketi Mauritis’te bir 

giyim fabrikası satın almıştır. Çünkü burada imal edilen giysiler hiçbir 

kota sınırlaması olmadan ABD’ye ihraç edilebilmektedir (Deng, 2003: 

117).         
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Piyasa arayan DYY’lerin bir başka sebebi ise çok uluslu şirketlerin, 

global üretimlerinin ve pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak 

önde gelen piyasalarda fiziksel olarak bulunmayı rakiplerine karşı bir 

gereklilik olarak değerlendirebilmeleridir (Dunning ve Lundan, 2008: 

71).          

Piyasa arayan DYY, literatürde yatay DYY olarak da bilinmekte ve 

böylece ÇUŞ’ların aynı veya benzer ürünü farklı ülkelerde üretmesini 

içermektedir (Schulz, 2007: 9). Ancak piyasa arayan DYY, yatay 

DYY (iç pazar amaçlı yatırım)’nin yanı sıra 3. piyasalara ulaşmak 

amaçlı yatırımı (ihracat platformu DYY) ve üretilen ürünün pazar 

payının düşmesi ya da pazar payının bir başka ülkede çok daha yüksek 

olması sebebiyle fabrikanın bir ülkeden başka ülkeye taşınmasını da 

içermektedir. Son olarak piyasa arayan DYY’nin temel belirleyicileri 

pazar büyüklüğü, pazarın büyüme hızı, ulaşım maliyetleri ve ticaret 

engelleridir. 

2.1.2.2. Kaynak Arayan Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Bu yatırım çeşidi, şirketlerin kendi ülkelerinde olmayan ya da kendi 

ülkesine göre daha pahalı olan kaynaklara ulaşmak amacıyla dış 

ülkelere yatırım yapmalarını ifade etmektedir. Kaynak arayan 

DYY’leri üçe ayırmak mümkündür: İlki, ham madde ve doğal kaynak 

gibi fiziki kaynak arayan yatırımlardır. Bu şirketler ham madde ve 

sanayi malları imalatında faaliyet gösteren gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerdeki firmalardır. Söz konusu firmalar ağırlıklı olarak mineral 

yakıtlar, metaller, endüstri üretimi için gerekli olan mineraller ve 
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tarım ürünleri aramaktadırlar. Örneğin, maden sektöründe faaliyette 

olan bir yabancı şirket, fabrikasını bu kaynağa sahip olan ülkede 

kurmak isteyecektir. Doğal kaynakları bol olan ülkeler, genellikle 

sermaye ve uzmanlık açısından yetersiz olduklarından, bu kaynakları 

çıkaracak ve yönetecek bir yabancı yatırımcıya gereksinim 

duymaktadırlar.       

Bu yatırım çeşidinin ikinci türü, genelde gelişmiş ülkeler tarafından 

yapılan vasıfsız ya da yarı vasıflı ucuz işçi odaklı DYY’lerdir. 

Amerikan Telekom şirketlerinin çağrı merkezlerini ucuz ve eğitimli iş 

gücünden yararlanmaya Hindistan’da kurması bu duruma bir örnek 

verilebilir (Dunning ve Lundan, 2008: 69). Kaynak arayan DYY’nin 

üçüncü türü, teknoloijk yetenek, yönetim, pazarlama tecrübesi ve 

organizasyon becerileri edinmek amacıyla yapılan yatırımlardır. Bu 

tip yatırımlar genellikle ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren çok 

uluslu şirketler tarafından araştırma-geliştirme yatırımı olarak 

yapılmaktadır. Bunun en önemli sebebi, yatırım yapılan ülkedeki 

vasıflı emeğin bol ve ucuz olmasıdır. Amerikan firmaları tarafından 

İngilterede araştırma ve geliştirme iştirakleri kurulması bu duruma bir 

örnektir.       

Kaynak arayan yatırımlar literatürde dikey yatırımlar olarak da 

isimlendirilmektedir. Kaynak arayan DYY’lerde amaç, sadece ana 

ülke piyasasına hizmet etmek değil aynı zamanda ev sahibi ve üçüncü 

ülke piyasalarına da hizmet etmektir. Fakat kaynak arayan DYY 

temelde, gelişmekte olan ülkede çıkarılan ve işlenen ham maddenin ya 

da nitelikli ve niteliksiz emekle üretilen ara malların çok uluslu 
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şirketin ana merkezindeki fabrikada ya da başka ülkelerdeki 

fabrikalarında girdi olarak kullanıldığı dikey DYY’i içermektedir.  

Son yıllarda çok uluslu şirketlerin kaynak arayan DYY’lerde vasıfsız 

ya da yarı vasıflı ucuz işçi odaklı bir eğilimi bulunmaktadır. Fakat 

teknoloji, bilgi ve uzmanlaşmış yönetim becerisine erişimi sağlamak 

adına yapılan yatırımlar da geçmişe kıyasla çok daha fazladır 

(Dunning ve Lundan, 2008: 69). 

2.1.2.3. Etkinlik Arayan Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Etkinlik arayan yatırımlar, yatırımcının ölçek, alan ekonomileri, farklı 

ülkelerdeki tüketicilerin zevk ve tercih farklılığından yararlanmak, 

ülkelerin faktör yoğunluklarının, iktisat politikaların ve piyasa 

yapılarının farklılığının avantajlarını kullanmak amacıyla 

gerçekleştirdikleri yatırımlardır (Ekonomi Bakanlığı, 2018: 10).  

Etkinlik arayan DYY’nin iki çeşidi vardır. Bunlardan ilki, farklı 

ülkelerin sahip oldukları faktör yoğunlukları ve dolayısıyla da göreli 

faktör maliyetlerinden avantaj sağlamaktır. Hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ülkelerdeki çok uluslu şirketler sermaye, teknoloji ve 

bilgi yoğun olan yüksek katma değerli faaliyetleri gelişmiş 

ekonomilerde, emek ve doğal kaynağın yoğun olduğu faaliyetleri ise 

gelişmekte olan ülkelerde yapmaktadırlar. Etkinlik arayan DYY bu 

yönüyle dikey DYY’e girmektedir. Bir başka deyişle, bu durumda 

ÇUŞ’lar üretimini çeşitli ülkelerdeki iştirakleri vasıtasıyla parçalara 

ayırırlar. Örneğin, yarı iletkenin imalatı -bilgisayar ve diğer elektronik 
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mallarında kulanılan girdi- ucuz emek sebebiyle çoğunlukla çok 

uluslu şirketlerin gelişmekte olan ülkelerdeki iştiraklerinde üretilir. 

Etkinlik arayışındaki ikinci tür yatırım, geniş ölçüde benzer ekonomik 

yapıları ve gelir seviyeleri olan ülkeler arasında yapılan alan, ölçek 

ekonomilerinden ve tüketicilerin zevk ve tercihlerindeki 

farklılıklardan yararlanmak için yapılan yatırımlardır. Burada faktör 

yoğunluğu doğrudan yabancı yatırımın ülkeye girmesinde daha az 

etkili olurken, rekabet ve yetenekler, hükümetlerin makro ve mikro 

politikaları, teşvik yapısı ve mevcudiyeti, destekleyen kurumların 

kalitesi, yerel rekabetin özelliği, tüketici taleblerinin niteliği gibi 

faktörler çok daha önemli rol oynamaktadır (Dunning ve Lundan, 

2008: 72). Ölçek ekonomilerine örnek olarak, şirketler teknoloji ve 

araştırma-geliştirmeden buldukları çıktıları (sonuçları) düşük 

maliyetle transfer edebilirlerse, bu durumda ölçek ekonomilerini 

gerçekleştirmek için genelikle dış ülkelerde araştırma geliştirme 

alanında iştirakler kurmak isterler. Ayrıca bölgesel birliklere üyelikler 

ölçek ekonomilerinden yararlanmak adına DYY’leri ortaya 

çıkarmaktadır. Alan ekonomisine odaklanan yatırımcı şirketler ise, 

çeşitli mal ve hizmetlerini önemli miktarda sunacakları büyük 

piyasalar ararlar. Bu ürünler ya da hizmetler tüketicilerin 

ihtiyaçlarının çoğunu karşılamak adına piyasaya sunulur (Bitzenis, 

2009: 94). Dolayısıyla dikey DYY’i içeren etkinlik arayan DYY’lerin 

faktör yoğunlukları ve ölçek ekonomileri dışında alan ekonomisi ve 

diğer faktörler (tüketici zevk ve tercihleri, makro-mikro politikalar 
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gibi) düşünüldüğünde yatay ve ihracat platformu DYY’leri de içerdiği 

anlaşılmaktadır. 

2.1.2.4. Stratejik Varlık Arayan Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar 

Stratejik varlık arayan doğrudan yatırımlar, ÇUŞ’ların temelde küresel 

rekabet güçlerini sürdürmek ya da artırmak gibi uzun vadeli stratejik 

hedeflerini desteklemek adına yaptığı DYY’lerdir. Bu amaçlarla 

yabancı bir şirketin varlıklarını satın almak, o şirkete ortak olmak, 

daha güçlü bir rakip karşısında yabancı bir rakiple birleşmek stratejik 

varlık arayan yatırımlardandır.  

Stratejik varlık arayan DYY’nin nedeni, rakiplerine kıyasla belirli 

maliyet veya pazarlama avantajlarından faydalanmak olmakla birlikte, 

aslında yatırımcı şirketin küresel fiziksel varlık portföyünü ve beşeri 

sermayelerini arttırmaktır. Böylece nihai amaç; küresel rekabette bir 

adım öne geçmek ya da rakiplerini zayıflatmaya ulaşmak 

düşüncesidir. Bu durumda şirketler piyasada daha iyi bir konuma 

erişmek için yatırım yapmaktadır. Bu tip yatırımlar küresel piyasada 

rekabeti artabileceği gibi potansiyel rakip firmaları satın alarak küresel 

lider olarak küresel piyasada rekabeti azaltabilmektedir.   

Gelişmekte olan ekonomilerdeki ÇUŞ’lar tarafından yapılan stratejik 

varlık arayan yatırımlardaki son zamanlarda artış son derece 

önemlidir. Bu duruma Çin’li Lenovo firmasının 2005 yılında IMB 

şirketinin bilgisayar birimini satın alması ve Hindistan firması 
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Tata’nın 2007’de İngiliz çelik devi Corus’u satın alması örnek olarak 

verilebilir (Dunning ve Lundan, 2008: 73).     

Bu tip yatırımların firmaya getirebileceği yararlar şunlardır (Bitzenis, 

2009: 93; Dunning ve Lundan, 2008: 73; Cohen, 2007: 67) : 

- Küresel piyasada pazar payını artırmak, 

- Belirli bir sektörde küresel rekabeti azaltarak lider olmak 

(piyasa gücünü elde etmek) 

- Yeni piyasalara açılmak, ar-ge sinerjisi yaratmak, taşıma 

maliyetlerini düşürmek, üretim hattını genişletmek, yeni 

organizasyon becerilerine erişmek, ürünlerde kullanılan 

teknolojiyi yükseltmek, nitelikli emeğe ulaşmak, pazarlama 

ağlarına erişmek, riskleri daha iyi dağıtmak ya da sektördeki 

üçüncü bir şirketin satın alınan varlıkları satın alması 

engellemek gibi. 

Etkinlik arayan ve stratejik varlık arayan DYY ile ilgili istatiksel veri 

bulmak; kaynak ve piyasa arayan DYY’lere göre oldukça zordur. 

Bunun sebebi, bu iki amaçla yapılan DYY’ler diğer iki amaçla yapılan 

DYY türünden kolayca ayrılmaz (Dunning ve Lundan, 2008: 74). 

2.1.3. Sermayenin Çıkışına Göre Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar 

Genel olarak sanayi sektörüne yönelik olarak gerçekleşen DYY’ler 

daha çok Y ülkesinden X ülkesine sermaye akımı şeklinde değil, Y 

ülkesinin A sanayi dalından, X ülkesinin A sanayi dalına sermaye 
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akımı biçimindedir (Karluk, 2013: 757). Sermayenin çıkışına göre 

yatırımcı ülkenin sermaye transferi temelde yatay DYY ve dikey 

DYY olarak ayrılmakla birlikte, bu ayrım çalışmada yatay DYY, 

dikey DYY ve karmaşık DYY olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

2.1.3.1. Yatay Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Bir firmanın üretimini gerçekleştrdiği mal ve hizmetlerin aynısını 

veya benzerini farklı ülkelerde de üretmek üzere yaptığı yatırımlar 

yatay DYY’ler olarak tanımlanmaktadır. Yatay DYY’lerin anahtar 

bileşenlerinden biri firmaların yabancı piyasalara daha kolay ulaşmak, 

ticaret ve ulaştırma maliyetlerini azaltmak adına ihracat yerine 

iştiraklerinin ev sahibi ülkede üretimleri vasıtasıyla yabancı piyasalara 

hizmet sunmak istemeleridir (Kommerskollegium, 2008: 10). 

Yatırımcı şirketler, mevcut piyasasını genişletme, yeni pazar arayışına 

girme, yatırım yapılan ülke piyasasında hâkimiyet kurma, müşterilere 

yakın olarak kültürel farklılıkları tanıma avantajını kullanarak ürün 

farklılaştırmasına gitme gibi amaçlarla yatay DYY yapabilmektedir. 

Yatay DYY’lerin arkasındaki en önemli faktörlerin başında tarife, 

taşımacılık gibi ticaret üzerindeki engellerden kaçınmak ve firma 

seviyesindeki pozitif ölçek ekonomilerinden yararlanmak gelmektedir. 

Yatay DYY modeli, Markusen (1984) tarafından ortaya atılmıştır. Bu 

analiz iki ülke, iki üretim faktörünü ve iki sektörü ele almaktadır. 

Yatay DYY, ÇUŞ’ların farklı ülkelerde aynı üretim faaliyetlerini 

yapması olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, ana merkezdeki 

araştırma-geliştirme gibi faaliyetler sadece bir ülkede yoğunlaşmış 
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durumundadır. Ancak her iki ülkede montaj ve diğer üretim 

faaliyetleri yapılmaktadır. Dikey DYY ise firmanın iştirakleri 

vasıtasıyla üretimini coğrafi olarak dağıtması olarak 

tanımlanmaktadır. Bu iki DYY arasındaki en önemli fark, üretimin 

farklı aşamalarındaki ürünlerin farklı ülkelere gönderilmesinden 

dolayı dikey DYY’nın ticaret yaratıcı etkisidir. Ancak gerçekte yatay 

ve dikey yatırım arasında belirgin ayrım yapmak mümkün değildir. 

Çünkü yatay DYY durumunda firma aynı üretim faaliyetini birden 

fazla ülkede yapsa bile, ÇUŞ’ların iştirakleri temel hizmetlerin bir 

kısmını (araştırma geliştirme ya da diğer girdiler) ana şirketten 

almaktadır. Bu sebeple her bir yatay DYY bazı dikey özelliklere 

sahiptir (Protsenko, 2003: 15).     

Firmalar yatay DYY yapmak istediklerinde fayda-maliyet analizi 

yapacaklardır. Bu denklemde firmanın ihracat yerine DYY 

yapmasının fayda ve maliyetleri karşılaştırılacaktır. Denklemin bir 

tarafında yeni bir fabrika kurmanın sabit maliyetleri ve fabrika 

seviyesindeki pozitif ölçek ekonomilerinden yararlanılmaması gibi 

ihracat lehine olan DYY yapmanın dezavantajları bulunmaktadır. 

Denklemin diğer tarafında ise tarife, taşımacılık gibi ticaret üzerindeki 

engellerden sağlanacak tasarruflar, firma seviyesindeki pozitif ölçek 

ekonomileri ve piyasaya yakın olmanın pazarda oluşabilecek 

ihtiyaçlara hemen cevap verebilme olanağı sağlaması gibi ihracat 

aleyhine olan DYY yapmanın avantajları gelmektedir.   
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Tablo 2.1: Yatay ve Dikey Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Ortaya Çıkma 

Durumları (Protsenko, 2003: 19). 

Yatay ve Dikey Doğrudan Yabancı Sermaye 

Yatırımları 

Dikey Yatay 

Ülke Özellikleri: 

Mutlak Piyasa Hacmi -------------- Büyük 

Nispi Piyasa Hacmi --------------- Benzer 

Nisbi Faktör Donatımı Farklı Benzer 

Ticaret Engelleri/Maliyetleri Düşük Yüksek 

Tarife engelleri Düşük Yüksek 

Ölçek Ekonomileri: 

Firma Düzeyinde -------------- Büyük 

Fabrika Düzeyinde -------------- Küçük 

 

Tablo 2.1’de yatay ve dikey DYY’lerin ortaya çıkma durumları 

gösterilmiştir. Tablo 2.1’de gösterildiği üzere yatay yatırımlar genelde 

piyasa hacmi ve faktör donatımı konularında benzer ülkeler arasında 

görülmektedir. Aynı zamanda yatay DYY’ler ölçek ekonomisine 

ulaşmak adına yurt içi piyasası büyük ülkelerde meydana gelme 

eğilimindedir. Bu durumda yatay yatırımların yaygın olarak gelişmiş 

ülkeler arasında ortaya çıkması beklenmektedir (Aizenman ve Noy, 

2006: 318). 1980’li yıllardan itibaren DYY’ler çoğunlukla gelişmiş 

ekonomiler arasında yapıldığından dolayı DYY’lerin hâkim olarak 

yatay DYY oldukları söylenebilmektedir. (Kommerskollegium, 2008: 

12).  

Yatay DYY, ürünün ana ülkenin ihracatı yerine DYY ile ev sahibi 

ülkenin piyasasına sunulmasından dolayı genelde ana ülkenin ev 

sahibi ülkeye yaptığı ihracatı azaltmaktadır. Yani yatay yatırımların 

ticaret saptırıcı etki yaratması beklenmektedir. Ancak farklı bir bakış 

açısıyla bakıldığında yatay yatırımların yeniden ticaret yaratıcı etkiler 

yaratabildiği görülmektedir. Bunlardan ilki, ev sahibi ülkedeki iştirak 
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ana firmadan girdilerin bir kısmını ithal edecektir. Ayrıca ana firmanın 

ürettiği ürünlerin bir çeşidinin yerel piyasada üretimi ana firmanın 

diğer ürün çeşitlerinin satışlarını ve dolayısıyla ana firmanın ihracatını 

da artırabilir. Bu durumda yatay DYY’lerin ana ülkenin ihracatı ve 

dünya ekonomisindeki toplam uluslarararası ticaret üzerindeki net 

etkisi pozitif de olabilmektedir. Ancak literatürde yatay DYY’lerin 

ana ülkenin ev sahibi ülkeye yaptığı ihracatı (ev sahibi ülkenin 

ithalatını) azalttığı bir başka deyişle yatay DYY’lerin ana ülkenin 

ihracatını (ev sahibi ülkenin ithalatını) ikame ettiği yaygın olarak 

vurgulanmıştır. Brainard (1997), ekonometrik incelemesinde 

Amerikan ekonomisinden 27 ülkeye yapılan yatay DYY çıkışı arttıkça 

Amerika’nın bu ülkelere olan ihracatının azaldığını bulmuştur. Ayrıca 

hem Markusen (1984)’in teorisinde hem de literatürde yatay 

yatırımların iç piyasayı hedeflemesinden dolayı ev sahibi ülkenin 

ihracatı üzerinde etkisi olmaması beklenmektedir (Kastratovıć, 2020: 

3145).   

Tablo 2.1’de gösterildiği üzere yatay yatırımların benzer faktör 

donatımı olan ülkeler arasında görülmesi beklenmektedir. Markusen 

ve Venables (2000), ekonometrik incelemelerinde ülkelerin arasındaki 

faktör donatımlarının benzememesinin ÇUŞ’ların yatay DYY’lerini 

azalttığını teyit etmişlerdir. Faktör donatımı benzer olduğunda, 

ÇUŞ’lar her iki ülkede de üretim yapmanın uygun olduğunu 

düşündüklerinden yatay DYY’leri artırmaktadırlar. Ayrıca ülkeler 

arasındaki taşıma maliyetleri ve tarife oranlarının yüksek olması 

durumunda ÇUŞ’lar yatay DYY’e yönelmektedir. Yine firmanın yurt 
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dışında yeni fabrikalar kurarak mevcut firmanın ölçeğini 

genişletmesinin pozitif etkileri -firma seviyesindeki pozitif ölçek 

ekonomileri- büyükse, mevcut fabrikanın makinalar gibi donanımlarla 

ölçeğinin genişletmesinin pozitif etkileri-fabrika seviyesindeki pozitif 

ölçek ekonomileri- düşükse ihracat yerine yatay DYY yapılmaktadır. 

Son olarak, firmanın ihracat yerine yatay DYY yapmasının fayda ve 

maliyetleri karşılaştırıldığında, yurt dışında fabrika kurmanın -yerel 

üretim yapmak- stratejik değeri olabileceğinden DYY yapmanın 

faydası maliyetini aşabilir. Bu stratejik değer, oligopol piyasalarda 

faaliyet gösteren firmanın yaptığı yatay DYY’nin firmanın marjinal 

maliyetini ve satışa sunduğu ürünün fiyatını düşürmesi yoluyla diğer 

firmaların satışlarının azalmasına sebebiyet vermesi şeklinde 

olabilmektedir (Protsenko, 2003: 18-19). 

2.1.3.2. Dikey Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Dikey doğrudan yabancı yatırım yapılmasında ana güdü ucuz üretim 

faktörlerine erişim sağlamaktır. Dikey DYY modeli Helpman (1984) 

tarafından ortaya atılmıştır. Dikey DYY, üretim süreci ya da değer 

zincirinin çok uluslu şirketlerin iştirakleri vasıtasıyla ülkeler ya da 

bölgeler arasında faktör fiyatlarının farklılıklarından avantaj sağlamak 

adına parçalara ayrılmasıdır (Kommerskollegium, 2008: 16).   

Dikey yatırımlar ileriye ve geriye doğru DYY’ler şeklinde ortaya 

çıkar. Geriye doğru dikey DYY’ler, çok uluslu şirketin yurt dışındaki 

iştirakinin çok uluslu şirketin ülkesinde ya da diğer ülkelerde 
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işlenmesi için girdi üretimi yapmasına yönelik yatırımlardır. Geriye 

doğru dikey DYY’lere örnek olarak petrol şirketleri verilebilir. 

Uluslararası petrol şirketlerinin arıtma ve pazarlama işlemlerini 

gerçekleştiren bağlı şirketleri Batı’da iken, üretimle ilgili bağlı 

şirketleri petrol havzalarının bulunduğu coğrafyalarda bulunmaktadır. 

Petrolün rafine edilebilmesi ve pazarlanabilmesi için ilk olarak bu 

cevherin çıkarılması gerekmektedir (Can, 2015: 28). İleriye doğru 

dikey DYY’ler ise, çok uluslu şirketlerin yatırımı yaptığı ülkede diğer 

ülkelerden ya da merkezden getirdiği girdilerin işlenmesine 

(montajlaması) ve/veya nihai malların pazarlanmasına yönelik 

yatırımlarını kapsamaktadır. Örneğin, kamyon imalatı yapan gelişmiş 

ekonomide firmanın gerekli tüm girdileri kendisi sağlayarak ucuz 

emekten yararlanmak amacıyla gelişmekte olan ülkede bir montaj 

fabrikası kurması bu duruma bir örnektir. Yatay yatırımdan farklı 

olarak bu durumda firma kendi ülkesinde montaj fabrikası yatırımı 

yapmamaktadır. İleriye doğru dikey DYY’e bir diğer örnek ise, bir 

Alman araba firmasının pazarlama maliyetlerini düşürmek amacıyla 

pazarlamasını Fransa’da yaptırmasıdır. Dikey DYY’ler faktör 

fiyatlarının farklılıklarından avantaj sağlamak adına üretim sürecinin 

parçalara ayrılmasıdır. Bir başka deyişle, dikey DYY’lerin temel 

noktası üretimi iştirakler vasıtasıyla coğrafi olarak dağıtarak üretim 

maliyetlerini düşürmektir. Bu nedenle ev sahibi ülkeye yapılan montaj 

yatırımları ve pazarlama yatırımlarının amaçları bu faaliyetlerin ve 

üretimin maliyetlerini düşürmektedir.    
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ÇUŞ, bu yatırımlarda hangi üretim faktörü nerede daha ucuz ise 

üretimini oraya yönlendirir. Çünkü her bir girdi için gerekli olan 

üretim faktörü farklılık gösterir. Bu sebeple, eğer girdi malı yoğun 

emek gerektiriyorsa emeğin ucuz olduğu ülke, yoğun sermaye, vasıflı 

emek ya da teknoloji gerektiriyorsa bunların ucuz olduğu ülke 

(genelde gelişmiş ekonomi olan ana ülke) tercih edilir (Protsenko, 

2003: 19).    

Firmalar dikey DYY yapmak istediklerinde fayda-maliyet analizi 

yapacaklardır. Bu denklemde firmanın dikey DYY yapmasının fayda 

ve maliyetleri karşılaştırılacaktır. Denklemin bir tarafında nihai 

malların ya da ara malların çok uluslu şirketin farklı merkezleri 

arasında taşınmasının yarattığı taşıma, tarife maliyetleri ve yeni bir 

ülkede faaliyet göstermenin yarattığı maliyetler gibi dikey DYY 

yapmanın dezavantajları bulunmaktadır. Denklemin diğer tarafında ise 

dikey DYY yapmanın avantajı olarak faktör fiyatlarındaki 

farklılaşmadan dolayı üretimi iştirakler vasıtasıyla coğrafi olarak 

dağıtmanın üretim maliyetleri üzerinde yarattığı düşüş etkisi 

bulunmaktadır. Üretimin parçalara ayrılmasının yarattığı maliyetler 

(taşıma vb.) üretimin parçalara ayrılmasının yarattığı tasarruflardan 

küçük olduğu sürece dikey DYY yapmak kârlı olacaktır.  

Helpman (1984) tarafından ortaya atılan dikey DYY modeli tarife ve 

ulaşım maliyetinin olmadığını varsaymaktadır. Bu analiz iki ülke, iki 

üretim faktörünü ve iki sektörü ele alan genişletilmiş Heckscher-Ohlin 

Ticaret modeline dayanmaktadır. Bu sektörlerden birisi tam rekabetçi 
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ve ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında homojen bir mal 

üretmektedir. Diğer sektör ise ölçeğe göre artan getiri varsayımı 

altında farkılılaştırılmış mallar üretmektedir. Bu ölçeğe göre artan 

getiriye sahip olan sektördeki şirketler ana merkezlerini ve üretim 

faaliyetlerini farklı ülkelere ayırmışlardır. Ayrıca model faktör 

fiyatlarının eşitlenmesinin olmadığına dayanmaktadır. Modele göre, 

eğer ülkelerin nispi donatımlarının farklılığı yeterince büyük değilse, 

malların serbest ticareti ülkeler arasında faktör fiyatlarının 

eşitlenmesine yol açacaktır. Bu durum oluştuğunda ise çok uluslu 

şirketlerin üretimini farklı merkezlere ayırmak için bir sebep 

kalmayacak ve dikey DYY oluşmayacaktır. Ancak ülkelerin nispi 

faktör donatımlarında büyük farklılıklar bulunduğunda malların 

serbest ticareti faktör fiyatlarını eşitlemez. Bu durumda çok uluslu 

şirketlerin faaliyetlerinin sermaye yoğun kısmını (ana merkezini) 

sermaye yoğun ülkede, emek yoğun kısmını ise emek yoğun ülkede 

kurmaları faydalı olacaktır. Bu durumda sermaye yoğun ekonomi, ana 

hizmetlerini emek yoğun ekonomilerde kurduğu üretim fabrikalarına 

ihraç eder. Emek yoğun ekonomi ise hem bu girdileri hem kendi 

ürettiği girdileri kullanarak ürettiği nihai malların tamamını sermaye 

yoğun ekonomiye ihraç eder. Bu analiz, çok uluslu şirketleri Klasik 

Ticaret Teorisine dâhil etmesine rağmen, tarife ve ulaşım maliyetinin 

ve üretimi dağıtmanın ek maliyetleri olmadığını varsaydığından 

modelin uygulanabilirliği azalmaktadır (Shatz ve Venables, 2000: 8). 

Bu analiz üçüncü ülkeleri içermemektedir. Bu analizden sonraki dikey 

DYY içeren çalışmalar üçüncü ülkeleri içermesine rağmen pazar 

amaçlı yatırımları kapsamamaktadır. Bir başka deyişle, dikey DYY 
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teoremlerinde üretim coğrafi olarak satış amaçlı bölünmemektedir 

(Ekholm vd., 2003: 2).      

Tablo 2.1 dikey DYY’nin ortaya çıkması için gerekli kriterleri 

özetlemektedir. Tablo’da gösterildiği üzere bu DYY türünün itici gücü 

ülkeler arasındaki özelliklerdeki farklılıklardır. İlk olarak, ana ülke ile 

ev sahibi ülke arasındaki nispi faktör donatımlarındaki farklılık dikey 

DYY’nin yapılmasındaki temel koşuldur. İkinci olarak, ülkeler 

arasındaki taşıma maliyetleri ve tarife oranlarının yüksek olması dikey 

DYY yapılmasında negatif etkiye sahip olduğundan bu ikisinin de 

düşük olması istenmektedir. Ayrıca ev sahibi ülkenin mutlak ya da 

nispi pazar büyüklüğü ise dikey DYY’i etkilememektedir (Lim, 2001: 

12).        

Dikey DYY, üretim sürecinin coğrafi olarak ayrılmasını ifade 

ettiğinden dolayı bu tür DYY firmanın ana merkezi ve iştirakleri (ev 

sahibi ülke ve 3. ülkeler) arasında ara malların ya da nihai malların 

ithal edilmesi, ihraç edilmesi açısından ticaret yaratıcı bir etkiye 

sahiptir. Elektronik malların parça imalinin ve satışlarının ABD’de 

olmasına karşın montajın Asya’da yapılması bu duruma örnek olarak 

verilebilir. Bir diğer örnek ise kamyon montajını bir başka ülkede 

yapan firmanın ara malları ana ülkeden ithal etmesidir. Bu durum ana 

ülkenin ara mallarının ihracatını artırabilmektedir. Helpman (1984)’in 

teoreminde dikey DYY ev sahibi ülkeden ana ülkeye ihracatı 

arttırmaktadır. Fakat sonraki analizler ev sahibi ülkeden 3. ülkelere 

yapılan ara mallar ihracatının ve montajlanmış malların pazarlama 
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maliyetlerini düşürmek amacıyla yapılan nihai mallar ihracatının da ev 

sahibi ülkenin ihracatını arttırdığını belirtmektedir. Fakat bu 

durumlarda sadece kaynak arayışı (maliyeti düşürmek) amaçlı yatırım 

söz konusu olmakta pazar arayışı söz konusu değildir.   

Dikey yatırımların yaygın olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 

arasında ortaya çıkması beklenmektedir (Aizenman ve Noy, 2006: 

318). 1980’li yıllardan itibaren gelişmekte olan ülkelerin toplam 

DYY’den giderek daha fazla aldığı görülmektedir. 1980’de toplam 

DYY’nin yüzde 14’ünü alan gelişmekte olan ekonomiler 2005’de 

yüzde 38’e çıkmıştır. Bu yatırımların önemli bir kısmı üretimde daha 

düşük faktör maliyetine erişmeye yöneliktir. Yani dikey DYY’de son 

20 yılda artış olduğu söylenebilmektedir (Kommerskollegium, 2008: 

18). Bu dönemde uluslararası ticaretin serbestleşmesi, taşımacılık 

sistemleri ve modern bilgi teknolojilerindeki gelişmeler dikey 

DYY’lerin artışında önemli rol oynamıştır. Ayrıca dikey doğrudan 

yabancı yatırımlar sadece gelişmekte olan ülkelere değil vasıflı 

emeğin bol olduğu gelişmiş ülkelere de yapılabilmektedir. 

2.1.3.3. Karmaşık Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Karmaşık DYY’ler ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki, bu yatırımların 

hem dikey hem de yatay DYY’leri içermesidir. Bu alan son 

zamanlarda ön plana çıkmış ve çok sayıda teori oluşturulmuştur. 

Karmaşık DYY teorileri arasında en çok vurgulanan teori, Ekholm vd. 

(2003a) tarafından oluşturulan ihracat platformu DYY’dir. Esasında 

Helpman (1984) ve Markusen (1984) tarafından geliştirilen sırasıyla 
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dikey ve yatay DYY modelleri 2 ülkeli; yani kaynak (yatırımı yapan) 

ve ev sahibi (yatırımı alan) ülkeleri kapsayan modellerdir. Ekholm vd. 

(2003a) tarafından ortaya atılan ve hem dikey hem de yatay doğrudan 

yabancı yatırımın bileşenlerine sahip ihracat platformu DYY modeli 

ise 3. ülkeyi de modele dâhil etmiştir. ÇUŞ’ların gerçek hayatta 

doğrudan yabancı yatırım yaparken pazar arama ve faktör fiyatlarının 

farklılıklarından yararlanmak amacının aynı anda hareket ettiği 

görülmektedir. Yani ÇUŞ’lar dikey-yatay karışımı şeklinde yatırım 

yapabilmektedir. İhracat platformu DYY kavramı, dikey DYY ve 

yatay DYY kavramlarına tam olarak girmemektedir. Böylece Ekholm 

vd. (2003a), firmaların yabancı yatırım kararlarında serbest ticaret 

anlaşmalarının, büyük piyasalara yakınlığın ve üretim maliyetlerinin 

bir bütün olarak ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. 

İhracat platformu DYY, firmaların yatırım yaptıkları ülkenin (ev 

sahibi ülke) üretiminin önemli kısmını ev sahibi ülkelere satmasından 

ziyade 3. ülkelere ya da 3. ülke ve ana ülkeye ihraç etmesini 

açıklamaktadır. İhracat platformu DYY ikiye ayrılmaktadır. 

Bunlardan ilki, üçüncü ülke ihracat platformudur. Üçüncü ülke ihracat 

platformu DYY, firmaların yatırım yaptıkları ülkenin (ev sahibi ülke) 

üretiminin önemli kısmını ana ülke ya da ev sahibi ülkelere 

satmasından ziyade 3. ülkelere ihraç etmesini açıklamaktadır (Ekholm 

vd., 2003b: 2). Modele göre, DYY’ler ev sahibi ülkeyi 3. ülkelere bir 

ihracat platformu olarak kullanmak amacıyla yapılmaktadır. Ekholm 

vd. (2003a) modelinde, piyasası büyük olan, maliyetleri yüksek olan 

W ve E ülkeleri ile piyasası küçük olan, maliyetleri (ücretleri) düşük 
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olan S ülkesi ele alınmıştır. Modelde W ve E ülkesinde tek bir ürünün 

üretildiği ve başlangıçta aralarında ticaret olmadığı varsayılmıştır. 

Ayrıca küçük ülke S ile kaynak ülke W’nin serbest ticaret anlaşması 

yaptığı varsayılmıştır. Bu durumda E ülkesi hem S’deki düşük 

maliyetten yararlanmak amacıyla (dikey güdüler) hem de W ülkesine 

tarifesiz mal satışı yaparak W ülkesi pazarındaki satışlarını artırmak 

amacıyla (yatay güdüler) S ülkesinde bir fabrika kurmaktadır. Böylece 

E ülkesinin S ülkesinde kurduğu fabrika, üretiminin çoğunu 3. 

piyasalara satmaktadır. Bu arada E ülkesi, kendi ülkesine E 

ülkesindeki fabrikasından satış yapmaya devam etmektedir. Bu 

örnekte, bir anlamda yatay DYY (iki ülkede de üretim olduğundan) 

söz konusu iken, aslında üçüncü ülke ihracat platformu DYY söz 

konusudur. Amerika’nın İrlanda’daki yaptığı yatırımları da bu duruma 

örnek olarak verilebilmektedir. Amerikan firmaları tarifesiz ve düşük 

taşıma maliyetleriyle Avrupa Birliği pazarına satış yapmak amacıyla 

(yatay güdüler) bu yatırımı yaparken, Avrupa Birliği içerisinde 

İrlanda’nın seçilme nedeni ise İrlanda’nın düşük üretim maliyetlerdir. 

Ayrıca Japon firmaları Toyota’nın 1994’te, Hyundai’nin 1997’de 

Türkiye’de üretime başlaması da bu duruma örnek olarak 

verilebilmektedir. Bu anlaşma sayesinde bu firmalar bütün AB 

ülkelerine gümrüksüz ve kotasız (satış miktarı kısıtsız) biçimde mal 

satabilmektedirler. Gümrük Birliği içerisinde Türkiye’nin seçilme 

nedeni ise Türkiye’deki düşük üretim maliyetleridir (Gökçe, 2018: 

12). Ekholm vd. (2007) teorik modeli 2007 yılında ampirik olarak da 

test etmiş ve doğrulamışlardır.    
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Ekholm vd. (2003a), tarafından kurulan model serbest ticaret 

anlaşması varsayımına dayanmasına rağmen, model ülkeler arasında 

serbest ticaret anlaşması olmasa da işleyebilecektir. Buna göre, E 

ülkesi kendi ürünü için iyi bir pazar olarak gördüğü W ülkesine satış 

yapmak amacıyla hem ona yakın (yatay güdüler) hem de düşük üretim 

maliyetli (dikey güdüler) S ülkesine yatırım yapabilmektedir. Bu 

durumda E ülkesi kendi ülkesine E ülkesindeki fabrikasından satış 

yaparken, W ülkesine S ülkesindeki fabrikasından satış yapmaktadır. 

Bu örnekte de, bir anlamda yatay DYY söz konusu iken, aslında 

üçüncü ülke ihracat platformu DYY söz konusudur. Üçüncü ülke 

ihracat platformu DYY’e bir diğer örnek ise, çok uluslu şirketlerin bir 

ülkenin maliyet avantajı ve piyasaya yakınlık avantajından 

yararlanmak düşüncesiyle montajlamayı sadece ev sahibi ülkede 

yaptırmasıdır. Montajlamanın tek bir ülkede yapılması dikey DYY 

iken, yatırımın piyasaya yakınlık amacıyla yapılması yatay güdülere 

girmektedir. Sonuçta, ev sahibi ülkede montajlanan ürünlerin önemli 

kısmı 3. ülkelere ve bir kısmı da ana ülkeye ihraç olmaktadır. Bu 

örnekte, bir anlamda dikey DYY söz konusu iken, aslında üçüncü ülke 

ihracat platformu DYY söz konusudur.    

İhracat platformunun ikinci türü ise küresel ihracat platformu 

DYY’dir. Küresel ihracat platformu DYY, ÇUŞ’ların üretiminin 

önemli kısmını ev sahibi ülkeye satmaktan ziyade ana ülke ve 3. 

ülkelere ihraç etmesidir. Bu yaklaşıma göre, DYY’ler ev sahibi ülkeyi 

3. ülkelere ve kaynak ülkeye bir ihracat platformu olarak kullanmak 

amacıyla yapılmaktadır. Küresel ihracat platformu DYY bir örnekle 
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açıklanabilir. Buna göre, ÇUŞ’lar bir ülkenin üretim maliyeti ve 

kaynak ülkeye kıyasla ticaret maliyetleri (tarife ve taşıma) 

avantajlarından yararlanmak düşüncesiyle montajlamayı sadece ev 

sahibi ülkede yaptırabilmektedir. Montajlamanın tek bir ülkede 

yapılması dikey DYY iken, yatırımın pazar arayışı amacıyla yapılması 

yatay güdülere girmektedir. Sonuçta, ev sahibi ülkede montajlanan 

ürünlerin önemli kısmı ana ülke ve 3. ülkelere ihraç olmaktadır. Bu 

örnekte, bir anlamda dikey DYY söz konusu iken, aslında küresel 

ihracat platformu DYY söz konusudur (Ekholm vd., 2003b: 17). 

İhracat platformu DYY’nin, ev sahibi ülkenin ihracatını arttırması 

beklenmektedir. Ekholm vd. (2003a)’e göre, yatay DYY’ler ev sahibi 

ülkenin ihracatını arttırmazken; dikey ve ihracat platformu DYY’ler 

ev sahibi ülkenin ihracatını arttıracaktır. Ayrıca yatay yabancı yatırım 

gelişmiş ülkeler arasında olurken; dikey ve ihracat platformu DYY’ler 

gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru olacaktır (Ekholm 

vd, 2003a: 26). 

Ekonometrik analizlere göre, ihracat platformu DYY’nin ev sahibi 

ülkenin düşük ticaret engelleriyle (serbest ticaret anlaşması, büyük 

pazarlara coğrafi yakınlık) arttığı, ev sahibi ülkenin iç pazar hacmiyle 

azaldığı bulunmuştur. Ayrıca ev sahibi ülkenin kaynak ve 3. ülkeye 

göre nispi düşük üretim maliyeti ve ev sahibi ülkenin çevre 

piyasalarının büyüklüğü de ihracat platformu DYY’i olumlu 

etkileyecektir (Ekholm vd., 2003a: 1-19). 
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Karmaşık DYY’lerin ikincisi ÇUŞ’un kendi üretim faaliyetleri ile 

ilgisi olmayan, farklı alanlara yaptığı yatırımlardır. Örneğin, bir 

sanayici ÇUŞ gibi lojistik dışı bir ÇUŞ, taşıma maliyetlerini azaltmak 

amacıyla da bir lojistik yatırımı yapabilmektedir. Aynı zamanda bu tür 

yatırımlarda diğer motivasyon kaynağı yeni teknolojiye erişmektir. 

Görüldüğü üzere yatay DYY’de aynı endüstride faaliyet gösterilmesi 

söz konusu iken, dikey yatırımlarda firmaların aynı endüstrinin farklı 

aşamalarında yatırımcı olmaları söz konusudur. Karmaşık yatırımlar 

ise firmaların farklı endüstrilerde yabancı yatırım yapması ile ortaya 

çıkabilmektedir (Elia vd., 2011: 2-6). 

 
Şekil 2.1: UNCTAD’a Göre Doğrudan Yabancı Yatırım Türleri (Şekil UNCTAD’ın 

2018 Dünya Yatırım Raporu’ndan yazar tarafından hazırlanmıştır). 
 

Son olarak çeşitli uluslararası ekonomik kuruluşların DYY 

sınıflandırmaları üzerinde durulacaktır. Şekil 2.1’de UNCTAD’ın 

DYY sınıflandırması görülmektedir. Buna göre DYY’ler sermaye 

(hisse) yatırımları, yeniden yatırılan kazançlar ve borç işlemleri olarak 

üçe ayrılmaktadır. Sermaye (hisse) şeklindeki DYY’ler ise yeşil alan 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

 

                                                                                                       

 

 

 

         Sermaye (Hisse) Yatırımları      Yeniden Yatırılan Kazançlar     Borç İşlemleri                       

                                                                                       
          Yeşil Alan Yatırımı                Satın Alma ve Birleşmeler                           
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yatırımları, satın alma ve birleşmeler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

IMF ve OECD ise DYY’lerin genel ayrımını aynı şekilde yapmakla 

birlikte, sermaye şeklindeki DYY’leri yeşil alan yatırımları, ilave 

yatırımlar, satın alma ve birleşmeler ve finansal yeniden yapılandırma 

yatırımları olmak üzere dörde ayırmıştır. 

2.2. Doğrudan Yabancı Yatırımları Belirleyen Faktörler 

Küreselleşme sürecinin yaygınlaşmasıyla birlikte ülkeler doğrudan 

yabancı yatırımları kendilerine çekebilmek amacıyla yabancı 

yatırımcılara büyük kolaylıklar sağlamaya başlamışlardır. Yabancı 

yatırımcılar ise başta kâr olmak üzere birçok faktörü göz önünde 

bulundurarak yatırım yapmaktadırlar. DYY’nin belirlenmesinde etkili 

olan faktörler arasında, piyasa hacmi, piyasa genişlemesi ve piyasa 

payının devam ettirilmesi, ulaşım maliyetleri, ticari engeller, özellikle 

emek ve hammadde açısından maliyet faktörleri, yatırım ortamı, siyasi 

istikrar, hükümetin vergi ve finansal teşvikleri ile mevcut piyasa 

düzenlemeleriyle ilgili yaklaşımlar önde gelmektedir.   

DYY’lerin belirlenmesinde gerek ev sahibi ülkeye ilişkin çekici (talep 

cephesi) faktörler gerekse de kaynak ülkeye ilişkin itici (arz cephesi) 

faktörler rol oynamaktadır. 
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2.2.1. Ev Sahibi Ülke Açısından Doğrudan Yabancı 

Yatırımları Belirleyen Faktörler 

Ev sahibi ülkenin sahip olduğu çekici koşullarla ilgili olarak birçok 

faktör bulunmaktadır. Bu bakımdan, bu kısımda literatürde genel 

kabul gören belirleyiciler ele alınmaktadır.     

Ev sahibi ülkenin sahip olduğu çekici koşullarla ilgili olarak Tablo 

2.2’de görüldüğü üzere UNCTAD 1998 yılı dünya yatırım raporunda 

ekonomik faktörler, politik faktörler ve yatırım ortamına ilişkin 

faktörler olmak üzere üçlü bir sınıflandırma yapılmıştır. Bu çalışmada, 

UNCTAD’ın yaptığı sınıflandırmadan yararlanılarak yabancı 

yatırımcıların ev sahibi ülkeye ilişkin ilgilendiği faktörler ekonomik, 

politik ve yatırım ortamına ilişkin faktörler başlıkları altında 

incelenecektir.  

2.2.1.1. Ekonomik Faktörler  

Ekonomik faktörler aşağıda açıklanmaktadır:     

a. Piyasa Hacmi: Çok uluslu şirketlerin doğrudan yabancı yatırım 

yapmalarında en önemli ekonomik nedenlerden biri mevcut pazarları 

korumak ve yeni pazarlara da giriş yapmaktır. Bu nedenle DYY 

çekmek isteyen ülkenin geniş bir iç pazara, yüksek nüfusa ve tüketime 

sahip olması onu avantajlı bir konuma geçirmektedir. Dolayısıyla 

yatırımın gerçekleştirileceği hedef ülkenin iç pazar hacmi ve pazarın 

büyüme hızı DYY’lerin en önemli belirleyicilerinden biridir (B. Polat, 

2018: 46).  
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Tablo 2.2: Ev Sahibi Ülke Açısından Doğrudan Yabancı Yatırımları Belirleyen 

Faktörler (UNCTAD, 1998: 91). 

 

Ekonomik Faktörler 

Pazar Arayan: 

-Piyasa Hacmi ve Kişi 

Başına Düşen Gelir 

-Piyasanın Büyümesi 

-Bölgesel ve Küresel 

Piyasalara Erişim İmkânları 

-Tüketici Tercihleri 

-Piyasaların Yapısı 

Kaynak ve Aktif Arayan: 

-Ham maddeler 

-Düşük Ücretli Vasıfsız 

Emek 

-Vasıflı Emek 

-Teknolojik, Yenilikçi ve 

Diğer Yaratılmış Varlıklar 

(Marka gibi) 

-Fiziki Alt Yapı (Hava 

Alanları, Limanlar, Yollar, 

Enerji ve 

Telekomünikasyon vb.)  

Etkinlik Arayan: 

-Kaynak ve Varlıkların 

Maliyetleri, Emek 

Faktörünün Verimliliği 

-Taşımacılık, İletişim ve 

Diğer Ara Mallar Gibi 

Diğer Girdilerin Maliyeti 

-Bölgesel İşbirliği Ağları 

Kurulmasına Yardımcı olan 

Bir Bölgesel Entegrasyon 

Anlaşmasına Üyelik 

Ev Sahibi Ülke Açısından Belirleyici 

Faktörler 

Politik Faktörler: 

-Ekonomik, Politik ve Sosyal İstikrar 

-Giriş ve Faaliyetlerle İlgili Düzenlemeler 

-Yabancı İştiraklerin Faaliyetleriyle İlgili 

Standartlar 

-Piyasaların Yapısı ve İşleyişine İlişkin 

Politikalar (Özellikle satın alma ve birleşme 

ve rekabet politikaları) 

-Doğrudan Yabancı Yatırıma Yönelik 

Uluslararası Anlaşmalar 

-Özelleştirme Politikaları 

-Ticaret Politikası (Tariife ve tarife dışı) ve 

Ticaret Politikası İle Doğrudan Yabancı 

Yatırımın Tutarlılığı 

-Vergi Politikası 

Ekonomik Faktörler: 

Yatırım Ortamına İlişkin Faktörler: 

-Yatırımın Promosyonu (imaj yaratma, 

yatırım oluşturma faaliyetleri ve yatırım 

kolaylaştırma hizmetleri) 

-Yatırım Teşvikleri 

-Ek Maliyetler (yolsuzluk ve yönetim 

etkinliği gibi) 

-Sosyal Olanaklar (yaşam kalitesi, çift dilde 

eğitim veren okullar gibi) 

-Yatırım Sonrası Hizmetler 
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Pazar büyüklüğü genelde kişi başına düşen gayri safi yurt içi hâsıla ile 

ölçülmekle birlikte, GSYİH ve ülke nüfusu da bu değişkenin 

ölçülmesinde kullanılabilmektedir. Ev sahibi ülkenin iç piyasasının 

büyük olması, muhtemel talebin fazla olması ve ölçek 

ekonomilerinden kaynaklı yaşanan maliyet düşüşü anlamına 

geleceğinden DYY girişleri için önemli bir göstergedir. 

DYY’lerin belirleyicileriyle ilgili araştırmaların birçoğunda pazar 

büyüklüğü ve pazar büyümesinin önemli belirleyiciler olduğu 

sonucuna varılmıştır. Bu çalışmalardan biri olan Ramirez (2010), 9 

Latin Amerika ülkesi üzerinde 1980-2001 yılları arasında pazar 

büyüklüğü olarak GSYİH ve GSYİH büyümesinin bölgeye DYY 

girişi üzerinde pozitif etkisi olduğunu tespit etmiştir. Son olarak, yatay 

DYY’ler ev sahibi ülkenin iç piyasa hacmini dikkate alırken, dikey 

DYY’ler ise bu değişkene kayıtsızdır. 

b. Bölgesel Ticaret Anlaşmaları: Firmalar yatırım kararı alırken 

sadece ev sahibi ülkenin iç pazarına değil, ev sahibi ülke üzerinden 

üçüncü ülkelere de ulaşmayı hedeflerler. Bu noktada, hedef ülkenin 

üçüncü ülkelerle imzalamış olduğu serbest ticaret alanı ve gümrük 

birliği gibi ekonomik entegrasyona yönelik anlaşmalar yatırımcılar 

tarafından oldukça önemsenmektedir. Bu durumun sebepleri ise, ilk 

olarak bölgesel ticaret anlaşmalarının potansiyel pazar büyüklüğünü 

artırmasıdır. Örneğin, Romanya’ya yatırım yapan ÇUŞ’lar Romanya 

ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmadan dolayı Avrupa piyasasına 

daha rahat erişmek (tarifesiz) amacıyla yani ihracat platformu olarak 
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kullanmak amacıyla tercih etmektedirler (Javorcik ve Spatareanu, 

2011: 127). İkinci olarak ise bölgesel ticaret anlaşmalarının güçlü 

entegrasyon kuralları, yatırımların korunması hükümleri, yatırım 

çarpıklıklarının azaltılması ve anlaşmazlık çözüm mekanizmalarını 

beraberinde getirebilmesidir. Örneğin, NAFTA (Kuzey Amerika 

Serbest Ticaret Anlaşması) aslında bir serbest ticaret anlaşması 

olmakla birlikte yatırımcı ve ev sahibi ülke arasındaki milli muamele 

ilkesi, en çok kayrılan ülke ve anlaşmazlık çözüm mekanizmalarını da 

içeren bir bölgesel serbest yatırım anlaşmasıdır. Üçüncü olarak ise bu 

anlaşmalar ilgili ülkenin küresel ve bölgesel ekonomi içinde ne kadar 

aktif rol aldığının göstergesidir.  

Yatırım yapılacak ülkenin piyasa hacmi Brainard (1997) gibi çoğu 

çalışmada o ülkenin iç piyasa hacmi yani kişi başına düşen GSYİH, 

GSYİH ve ülke nüfusu ile ölçülmüştür. Ancak bazı çalışmalarda ev 

sahibi ülkenin piyasa hacminin bunlara ilaveten ev sahibi ülkenin 

diğer ülkelerle mevcut ya da gelecekte mevcut olması olası olan 

bölgesel, tercihli ve ikili anlaşmalarla belirlendiği belirtilmiştir (Killen 

ve Ghimire, 2016: 14). Yine Norback vd. (2007), gibi bazı 

çalışmalarda ev sahibi ülkenin pazar hacmi olarak iç piyasa hacmi ve 

yakındaki pazarların piyasa hacimleri (pazar potansiyelleri) dikkate 

alınmaktadır.  

c. Makroekonomik İstikrar: Makroekonomik istikrar, düşük 

enflasyon, hızlı ve istikrarlı büyüme, düşük işsizlik, düşük faiz 

oranları, istikrarlı döviz kuru, bütçe ve cari açığın kontrol edilebilir 

düzeyde olması, istikrarlı para ve maliye politikaları gibi pek çok 
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birleşeni olan bir kavramdır. Makro ekonomik istikrarı sağlayan 

ülkeler bir yandan yurt içi tasarrufların yatırıma dönüşmesine imkân 

verirken, diğer yandan yabancı yatırımcıları ülkelerine çekerek 

yatırımları ve büyüme hızını artırabilmektedir. Sık sık ekonomik 

krizlerle karşılaşan ülkelerde risk faktörü yüksek olacağından 

yatırımcılar bu ülkelerden kaçınmaktadır.    

Makroekonomik istikrarın temel taşlarından biri düşük enflasyondur. 

Ev sahibi ekonomide bulunan yüksek enflasyon, birkaç faktörden 

dolayı DYY’leri azaltmaktadır. Bunlardan ilki, bir ülkede oluşan 

yüksek enflasyon yatırımcılar nezdinde bir risk faktörü olarak 

görülecek, nominal ve reel faizleri yükselterek ev sahibi ülkenin 

çekiciliğini azaltacaktır. İkinci olarak, o ülkede sıkı para politikası 

uygulanacağı ve dolayısıyla toplam talebin zayıflayacağı düşüncesine 

yol açacaktır. Üçüncü olarak, yüksek enflasyon oranı hükümetin 

bütçeyi dengelemek, merkez bankasının para arzını kısmak için bir 

gösterge olabilecektir. Dördüncü olarak, yüksek enflasyon şirketlerin 

ayıracakları amortismanların aynı düzeyde kalmasına ve şirketin daha 

fazla vergi ödemesine sebep olacaktır. Beşinci olarak ise, yüksek 

enflasyon şirketlerin getirmiş oldukları sermayenin ulusal para 

cinsinden değerinin kaybetmesine neden olacaktır.  

Makroekonomik istikrarın bir diğer önemli göstergesi ise cari işlemler 

dengesidir. Cari işlemlerde ortaya çıkabilecek önemli bir açık, ülkeden 

sermaye çıkışının yasaklanmasına neden olabilir. Bu bağlamda, 

yabancı yatırımcı elde ettiği kârları ana merkezine transferinin 
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yasaklanabileceği düşüncesiyle bu ülkeye DYY 

gerçekleştirmeyebilecektir. Yüksek bütçe açığı durumunda ise, 

hükümetlerin bu açığı giderebilmek için vergi oranlarını arttırabileceği 

beklentisiyle DYY’ler olumsuz etkilenebilecektir.    

Ev sahibi ülkenin döviz kuru politikaları da yatırımcılar için oldukça 

önemlidir. Bunun sebebi, yatırımı yapan ÇUŞ’lar çok sayıda ülkede 

faaliyette bulundukları için çok sayıda para birimi ile çalışmaktadırlar. 

Döviz kurlarındaki hareketlilik, ÇUŞ’ların kârlılıklarını 

etkilemektedir. Döviz kurlarının doğrudan yabancı yatırımlar 

üzerindeki etkisi belirlenirken firmanın ürünlerinin ne kadarını ihraç 

ne kadarını ithal ettiği oldukça önemlidir. İç pazar hedeflemesi ile 

yatırım yapan işletmeler için döviz kuru sadece yatırım ve kar 

transferi aşamasında önemlidir. İhracata yönelik üretim yapan şirketler 

için ise bunların yanında ürünlerin satış aşamasında döviz kuru 

oldukça önemlidir (Akyol, 2013: 15).     

Ev sahibi ülkenin para biriminde beklenmedik değer kayıpları ve 

değer kazançları uzun dönemli planlamayı zorlaştırmakta ve yatırım 

maliyeti ile gelirlere ilişkin riskleri artırmaktadır. Büyük ölçüde 

ekonomik ve siyasal istikrarsızlığın bir sonucu olarak ortaya çıkan kur 

dalgalanmaları yatırımcıya birtakım maliyetler yüklemenin yanı sıra 

fırsatlar da sağlamaktadır. Örneğin, ulusal paranın ciddi zayıflaması 

yabancıların bu mala yönelik talebinin artmasını sağlamakta ve 

yabancı sermayenin maliyetini düşürerek DYY girişini teşvik 

etmektedir. Ancak ithal girdilerin ulusal para cinsinden fiyatlarının 
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yükselmesi ve kâr transferlerinde yabancı para cinsinden kârın 

düşmesi DYY girişini caydıracaktır.   

Döviz kuru ve DYY’ler arasındaki ilişki ilk kez Aliber tarafından 

1970 yılında para alanı teorisiyle incelemiştir. Bu modele göre, bir 

ülkenin parası ne kadar zayıfsa (güçlüyse) o ülkeye o kadar çok (az) 

DYY girişi olur. Güçlü paraya sahip olan ülkeler doğrudan yabancı 

yatırımın kaynak ülkesi, zayıf paraya sahip olan ülkeler ise DYY’nin 

ev sahibi ülkesi olacaktır. Örneğin, Japon Yeni’nin değer kazanması, 

Japon firmaların üretim yerlerini 1986-1989 arası Doğu Asya 

ülkelerine kaydırmalarına ve dolayısıyla Japonya’dan Güney Asya 

ülkelerine doğru bir DYY’e sebep olmuştur (Erdoğan, 2018: 86).  

Sonuçta, döviz kuru ile DYY girişi arasındaki ilişki net değildir. Bu 

ilişki girdilerin nereden alındığı, üretimin nerede yapıldığı, finansal 

sermayenin nereden sağlandığı, çıktıların nerede satıldığı, kâr 

transferinin ne düzeyde olduğu durumlarına bağlıdır. Ancak döviz 

kurundaki dalgalanmalar, yatırım için risk oluşturacağından, 

ekonominin gelecekteki seyrine ilişkin belirsizlik yaratacağından çok 

uluslu şirketlerin döviz kuru açısından tercihleri döviz kurunun 

istikrarlı bir seyir izlemesidir.   

d. Dışa Açıklık Seviyesi ve Ticaret Engelleri: Bir ülkenin dışa 

açıklık oranı genellikle dış ticaret hacmi/GSYİH olarak ölçülmektedir. 

Yatırımların ticareti yapılabilir sektörlere yöneldiği düşüncesiyle dışa 

açıklık oranı yüksek olan ülkelerin daha fazla DYY çekeceği genel 

olarak kabul edilmektedir. Ayrıca daha açık bir ekonomi önemli 
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ihracat piyasalarının varlığına işaret etmesi, yabancı sermayeyi daha 

iyi karşılaması ve yatırımcıların ev sahibi ülkeyi daha yakından 

tanıması beklendiğinden yatırım çekmektedir (Sun vd., 2002: 89). 

Örneğin, Birçok Latin Amerika ülkesi serbest ticaret anlaşmaları 

imzalayarak ülkelerini dış ticarete daha açık hale getirmiş ve önemli 

seviyede DYY çekmişlerdir. Edwards (1990) çalışmasında OECD 

ülkelerine giren DYY’lerde dış ticaret açıklık oranının etkisini pozitif 

bulmuştur.     

Dış ticaret açıklık oranının DYY’ler üzerindeki etkisi negatif de 

olabilmektedir. Bu durumun iki olası nedeni bulunmaktadır. İlk 

olarak, dışa açıklık oranın yüksek olduğu ekonomilerde oluşan yoğun 

rekabetten dolayı doğrudan yabancı yatırımlar azalabilmektedir. İkinci 

olarak, yabancı firmaların tarife oranlarının yüksek olması ve diğer 

ticaret engelleri durumunda yerel piyasaya ihracat yoluyla girmek 

yerine doğrudan yabancı yatırım yoluyla gireceğini öne süren “tariff-

jumping (tarifeleri atlatmak)” hipotezi dışa açıklık oranı azaldıkça 

DYY’lerin artacağını savunmaktadır (Liargovas ve Skandalis, 2012: 

324). Wheleer ve Mody (1992), Brezilya ve Meksika’nın belirlenen 

dönemde dışa açıklık oranın oldukça düşük olmasına rağmen 

Amerika’dan ciddi doğrudan yabancı yatırım çektiğini bulmuştur. Bu 

nedenle dışa açıklık oranının DYY üzerindeki etkisi genelde pozitif 

olmakla birlikte negatif de olabilmektedir.     

Ekonominin dışa açıklık derecesinin DYY girişi üzerindeki etkisi 

yatırımın türüne bağlıdır. Ev sahibi ülkenin iç pazarını hedefleyen 

yatırımlar açısından ticaret kısıtlamaları ve buna bağlı olarak oluşan 
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düşük açıklık oranı “tariff-jumping” etkisiyle DYY’i artıracaktır. 

Yatay yatırımlar genelde bu kategoriye girmektedir. Ancak eğer 

yatırım yapan çok uluslu şirketin amacı yerel piyasadan çok ihracat 

ise, ticari korumacılık genelde ihracatta daha yüksek işlem maliyetini 

de beraberinde getirdiğinden çok uluslu şirketler yüksek dışa açıklık 

oranı olan ülkelere yatırım yapmayı tercih edebileceklerdir (Asiedeu, 

2002: 111). Dikey yatırımlar ve ihracat platformu DYY’ler ise bu 

kategoriye girmektedir.        

Piyasa ekonomisinde serbest rekabet, iktisadi etkinliğin en önemli 

koşullarından biridir. Bununla beraber hükümetler, ekonomik, sosyal 

ya da siyasi sebeplerle dış ticarete müdahale ederler. Örneğin, ithalatla 

rekabet edemeyen ülke üreticilerine rekabet gücü kazandırmak 

amacıyla gümrük tarifeleri bazı ürünlerde artırılabilir. Birçok ülkenin 

ithalatta kısıtlamaya gitmesi firmaları DYY yoluyla bu kısıtlamaları 

aşmaya itecek ve bu durum yatırım alan ülkelerin ihracat artışı 

sağlaması için gerekli bir yol olarak görülecektir.    

e. Yurt İçi Yatırımlar ve Alt Yapı: Bir ülkedeki yurt içi yatırımlar 

yabancı yatırımcıların yatırım kararlarında dikkate aldıkları önemli 

faktörler arasındadır. Çünkü yurt içi yatırımların düzeyi ve artışı 

ekonominin büyüme dinamiği ve istikrarı açısından önemli bir 

göstergedir. Bu sebeple, yabancı yatırımcılar yatırım yapmayı 

düşündükleri ülkenin iktisadi iklimini öğrenmek amacıyla yurtiçi 

yatırımları kendilerine kriter olarak seçmektedirler (B. Polat, 2018: 

51). Düzgün (2008), ekonometrik araştırmasında Türkiye 
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ekonomisinde 1991:Q1-2004:Q4 arasında yurtiçi yatırımlar arttığında, 

yabancı yatırımların da arttığını bulmuştur.  

Ev sahibi ülkenin kara, deniz, hava yolları ulaşımı, iletişim, enerji 

alanındaki imkânları ve dağıtımı kolaylaştıracak gelişmiş bir alt 

yapısının olması DYY girişlerinde önemli rol oynamaktadır. Ülkede 

organize sanayi bölgelerinin varlığı ve bunların gelişmiş bir ulaşım 

ağıyla birleştirilmiş olması yatırımcılar için mal ve hizmetlerin kolay 

şekilde dağıtılması için bir zorunluluktur. Enerji arzı ve fiyatı, alt yapı 

içerisindeki en önemli unsurlardan biridir. Sonuçta, ülkedeki alt yapı 

sistemlerinin gelişmişliği yatırımların verimliliğini ve yatırımcı çekme 

kabiliyetini artırmaktadır. Sun vd. (2002), Çin’in 30 bölgesine yönelik 

1986-1998 yıllarını kapsayan DYY’lerin belirleyicilerine yönelik 

araştırmasında, alt yapı düzeyindeki %1’lik bir artışın DYY girişinde 

%1,82’lik artış yarattığını ve bu faktörün DYY girişinde oldukça 

önemli olduğunu bulmuştur.    

f. İş Gücü ve Hammadde Maliyetleri: Ev sahibi ülkede doğal 

kaynağın varlığı ve buna bağlı olarak hammaddeyi ucuza elde 

edebilme firmalar için üretim maliyetlerini düşüren, ev sahibi ülkeler 

için ise DYY girişinde çekici bir faktördür. Bununla birlikte, ucuz 

işgücü de benzer sonuçlara sahip olmakla beraber, iş gücünün sadece 

ucuz olması değil nitelikli olması da yatırımcılar için oldukça 

önemlidir.     
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Gelişmekte olan ülkelerdeki doğal kaynakların varlığı ve gelişmiş 

ülkelerin ucuz hammadde arayışı İkinci Dünya Savaşı’na kadar 

ülkeler arasında DYY akımları için başlıca faktör olmuştur. Ancak 

daha sonraları ÇUŞ’lar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 

ekonomilerinin iç piyasalarına arz sağlamaya ve tarife, kota gibi 

ticaret engellerinden dolayı ulaşamadıkları piyasalara yönelmişlerdir. 

Bir başka deyişle dikey yatırımlardan yatay yatırımlara doğru yönelen 

DYY’lerde doğal kaynak faktörü eski cazibesini yitirse de özellikle 

Kuzey Afrika, Avustralya ve Kanada gibi bazı gelişmiş ülkeler için bu 

rolünü halen sürdürmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerde yaşanan 

hızlı nüfus artışına paralel olarak iş gücünün bol ve ucuz olması ise 

1980’li yıllardan itibaren DYY’lerin bu ülkelere doğru yönelmesinin 

temel sebebidir (Erdoğan, 2018: 89). Günümüzde ÇUŞ’lar maliyet 

avantajı sağlayarak rekabetçiliklerini, pazar paylarını korumak ya da 

pazar paylarını artırmak amacıyla bol ve ucuz emek faktörüne sahip 

olan bu ülkelere yatırım yapmaktadırlar. Bu durum emek yoğun 

malların üretiminde ön plana çıkmaktadır.  

Emek maliyetinin DYY girişinde negatif etkiye sahip olması 

beklenmektedir. Bir ülkede ücret seviyesinin yüksek olması, bu ülkede 

üretilen malların fiyatlarının da yüksek olması anlamına gelmektedir. 

Ürünlerin yüksek fiyattan iç ve dış pazarlara sunulması ise 

rekabetçiliği azaltmakta ve bu ülkeye DYY girişi düşmektedir. Sun 

vd. (2002), Çin’in 30 bölgesine yönelik 1986-1998 yıllarını kapsayan 

araştırmasında, ücret düzeyindeki %1’lik bir artışın DYY girişinde 

%0,75’lik azalma yarattığını bulmuştur.  
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Her ne kadar ucuz işgücü hipotezini destekleyen yönde çalışmalar olsa 

da ücret düzeylerindeki farklılıkların yabancı yatırımcılar açısından 

önemli olmadığını savunan görüşler de bulunmaktadır. Bu görüşlerden 

ilki, Kotler vd. (2000) araştırmalarında üretim sürecinde ücretin 

toplam payının giderek azaldığını ve son 20 yılda pek çok endüstride 

niteliksiz işgücü oranın %20’lerden %10-5 seviyelerine gerilediğini 

göstermişlerdir. Araştırmaya göre, ücretin toplam maliyetler 

içerisindeki oranı yarı iletkenlerde yüzde 3, televizyonda %6, 

otomobilde ise %10-15 seviyesindedir. Ayrıca teknoloji ve robotik 

otomasyondaki ilerlemelerle bu oranın daha da düşebileceği ve ucuz 

emek gücünün DYY hareketlerinde firmaların kararlarını etkilemekten 

uzaklaşacağını vurgulamışlardır. Esasen, DYY’lerin cazip olabilmesi 

için, yalnızca ücretler değil verimlilik de önemli bir faktördür. Bu 

noktada düşük ücret seviyesinde yüksek kaliteli işgücü bulunması 

yabancı yatırımcılar açısından kilit faktördür. Bu faktör, ucuz işgücü 

hipotezine yüksek verimliliğin de eklenmesi gereğini göstermiştir. Bir 

başka deyişle, ucuz iş gücü ve yüksek verimlilik yatırımcılar 

tarafından aynı anda aranan faktörlerdir (Karluk, 2013: 765). Yine 

Sun vd. (2002), Çin’in 30 bölgesine yönelik 1986-1998 yıllarını 

kapsayan araştırmasında, nitelikli emek oranındaki %1’lik bir artışın 

DYY girişinde %0,77’lik artış yarattığını bulmuştur. Bu görüşlerden 

ikincisi ise, DYY faaliyetleri vasıflı işçi gerektiriyorsa bu kez firmalar 

uzman işgücünün olduğu ve dolayısıyla ücretlerin yüksek olduğu 

ülkelere doğru kayacaktır. Bu görüş DYY’lerin neden en çok gelişmiş 

ülkeler arasında yapıldığını da açıklamaktadır (Dursun, 2012: 514).
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Gelişmekte olan ülkelere doğru olan ihracata yönelik DYY’lerin temel 

motivasyonu düşük iş gücü maliyetleridir. Ancak gelişmiş ülkelere 

doğru olan ihracata yönelik DYY’lerin temel motivasyonu ise 

işgücünün niteliği ve kalitesidir.   

Doğal kaynaklar ile DYY girişi arasında pozitif bir ilişkinin olması 

beklenmekle birlikte literatürde bu konuda iki zıt görüş mevcuttur. İlk 

görüş, doğal kaynak açısından -madenler, hammaddeler ve tarımsal 

ürünler- zengin ülkelerin benzer iktisadi gelişme seviyesinde bulunan 

ve doğal kaynak açısından kıt olan ülkelere göre daha fazla DYY 

çektiğini, böylece iki değişken arasında pozitif bir ilişkinin geçerli 

olduğunu ileri sürmektedir. Tarihsel bir süreçte yabancı sermaye, 

ihtiyacı olan hammaddeleri sağlamak için önceleri bu kaynakların 

bulunduğu gelişmekte olan ülkelere yönelmiştir. Bu durumun 

sebeplerinden bir diğeri de, gelişmekte olan ülkelerin bu doğal 

kaynakları çıkarmak ve işlemek için gerekli sermaye ve 

teknolojilerinin bulunmamasıdır. Bu yaklaşımı savunanların ikinci bir 

görüşü ise doğal kaynak zenginliğine sahip olan ülkelerdeki refah ve 

ekonomik büyüme artışının DYY girişini artıracağı düşüncesidir. 

Morisset (2000), 29 Afrika ülkesine yönelik 1990-1997 çalışmasında 

doğal kaynak ile DYY’ler arasında pozitif ilişki bulmuıştur. Ancak 

zaman içerisinde, doğal kaynak zenginliğinin DYY girişi üzerindeki 

pozitif etkisini sınırlayan iki temel gelişme ortaya çıkmıştır: 

Bunlardan ilki, doğal kaynakların yoğun olduğu ülkelerde bu 

kaynakların çıkarılması ve işlenmesi için gerekli sermaye ve 

teknolojileri elinde bulunduran kamu mülkiyetindeki yerel firmaların 
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ortaya çıkmasıdır. İkinci olarak, DYY’lerin tarihsel süreç içerisinde 

hem hammaddelere yönelmiş olması, hem de gelişmiş ülkelerden 

gelişmekte olan ülkelere yönelmesi, yabancı yatırımlara karşı 

gelişmekte olan ülkelerde bir tepki ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Bu tepkiler sonucunda doğal kaynaklara yönelik doğrudan yabancı 

yatırımlar için çeşitli sınırlamalar ve detaylı ön inceleme 

prosedürlerini içeren yasal düzenlemeler yapılmıştır (Ak, 2009: 67-

68).      

Doğal kaynaklar ile DYY girişi arasındaki ilişkide bir diğer görüş ise 

bu ilişkinin negatif olduğudur. Buna göre doğal kaynaklar 

makroekonomik belirsizlikler yaratarak DYY’lerin dışlanmasına 

neden olmaktadır. Kaynakların yabancı yatırımları dışlama etkisi iki 

nedene dayanmaktadır. İlk olarak doğal kaynak arzındaki artış dış 

ticarete konu olmayan (taşınmaz mallar) sektöründe talebi arttırarak 

enflasyon yaratır. İkinci olarak, doğal kaynaklar (özellikle de petrol) 

oldukça dalgalı bir seyir izlemekte bu da döviz kurlarındaki 

dalgalanmaları arttırmaktadır. Dolayısıyla bir taraftan döviz kurundaki 

oynaklıklar diğer yandan daha yüksek enflasyon ekonomik 

belirsizlikleri artırarak DYY girişini azaltmaktadır (Asideu ve Lien, 

2004: 623). Asideu ve Lien (2004), 1970-2000 arasında 96 gelişmekte 

olan ekonomi için doğal kaynak değişkeni olarak petrol ihracatını 

aldıkları çalışmalarında doğal kaynaktaki artışın DYY’leri azalttığını 

bulmuşlardır. 
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2.2.1.2. Politik Faktörler 

Politik faktörler aşağıda açıklanmaktadır:      

a. Siyasi İstikrar: Siyasi istikrar, ülkenin anayasal düzen içerisinde 

yönetilmesi, reformların anayasal düzen içerisinde yapılması, 

hükümetlerin değişim hızının yüksek olmaması ve siyasal 

kutuplaşmaların olmaması olarak ifade edilmektedir. Siyasal 

istikrarsızlık kavramında ise grevler, savaşlar, hükümetlerin sürekli 

değişmesi, koalisyon hükümetleri sonucunda alınması gereken 

kararların alınamaması, politik kutuplaşmalardan kaynaklı karar 

almadaki zorluklar, hükümet aleyhindeki gösterilerin yoğun biçimde 

olması gibi hususlar sayılabilmektedir (Erdoğan, 2018: 70). 

DYY’ler uzun vadeli yatırımlar olduklarından ve bir kez yapıldıkları 

ülkeden başka bir ülkeye taşınmaları zor ve maliyetli bir süreç 

olduğundan politik istikrarın getirdiği güven ortamı yabancı 

yatırımcılar için çok önemlidir (Arslan ve Uçar, 2017: 6). Siyasi 

istikrar, gelişmekte olan ekonomilerde ulaşılmak istenen oldukça 

önemli bir hedeftir. Öyle ki dünyada DYY stokunun çoğu siyasi 

istikrarın olduğu gelişmiş ekonomilerde bulunmaktadır. Siyasi 

istikrarsızlık ve popülist ekonomi politikası uygulamaları bir ülkeye 

gelen DYY üzerinde negatif rol oynamakta iken, siyasi açıdan 

istikrarlı, riskler ve krizlerden uzak ülkeler ise kaynak ülkelerin 

yatırım kararlarında pozitif olarak etkili olmaktadır (Özgür, 2014: 70).
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Ev sahibi ülke hükümetlerinin siyasi kimlikleri de DYY’nin ülkeye 

girişinde önemli bir belirleyicidir. Liberal demokratik rejimlerin 

varlığı sermaye hareketlerine serbestlik sağlaması nedeniyle yabancı 

sermaye tarafından istenen bir durumdur. Siyasi istikrarın olmadığı, 

hükümetlerin sürekli değiştiği bir ülkede farklı politik görüşler 

yönetimde hâkim olabilmekte ve bu durumda önceki hükümetlerde 

verilen teşvik paketlerindeki değişiklikler, kamulaştırma, sermaye 

transferlerindeki kısıtlamalar, politik müdahele kaynaklı fon kayıpları 

gibi olası ihtimaller yabancı yatırımcıların ülkeye yatırım yapmasını 

engelleyici olabilmektedir. Ayrıca ev sahibi ülkenin dış politika 

değişiklikleri, çevre ve bölgesi ile olan siyasi ilişkiler ve dünya 

siyasetindeki rolü de DYY’leri etkilemektedir. Ev sahibi ülke ile 

kaynak ülke ya da çevre ülkeler arasındaki ambargo, sermaye 

transferleri, vergi gibi politik anlaşmazlıklar yatırımcıları ev sahibi 

ülkeye yatırım yapma konusunda olumsuz yönde etkilemektedir. 

Yatırım yapılacak ülkenin dünya siyasetindeki rolününün artması ise 

dünyadaki yeni gelişmelerde ev sahibi ülkenin de aktif olabileceği 

düşüncesini artırarak DYY’leri olumlu yönde etkilemektedir 

(Erdoğan, 2018: 71).       

Yabancı yatırımcılar bir ülkedeki özelleştirme faaliyetlerine ülkenin 

serbest piyasa ekonomisine yöneldiğini gösterdiğinden oldukça 

olumlu bakarlar ve kamunun ekonomide payının yüksek olmasını 

istemezler (Karluk, 2013: 765). Bunun sebebi kamulaştırma işleminin 

yapılabilmesi düşüncesidir.       
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Siyasi istikrarın DYY girişi üzerinde pozitif etkiye sahip olması 

beklenir. Sun vd. (2002), Çin’in 30 bölgesine yönelik 1986-1998 

yıllarını kapsayan araştırmasında, siyasi riskteki %1’lik bir artışın 

DYY girişinde %0,50’lik azalma yarattığını bulmuştur.  

b. Bürokrasi: Ev sahibi ülkedeki bürokratik yapı da DYY girişinde 

önemli bir faktördür. Firmalar faaliyetlerini hızlıca yürütmek amacıyla 

bürokratik işlemleri fazla zaman geçmeden yaptırabilecekleri ülkelere 

yatırım yapmak isterler. Bu süreçte işlemler basit, açık ve hızlı 

olmalıdır (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel 

Müdürlüğü, 2018: 13). Ayrıca kaliteli bürokrasi ve kurumların 

güçlülüğü hükümet değişiklikleri durumunda politikalar üzerinde 

ciddi değişiklikler yapılmasına karşı şok emici tampon görevi 

üstlenmektedir (Busse ve Hefeker, 2005: 5).   

Dünya Bankası (WB) tarafından yapılan iş ortamı raporunda 10 

alanda yatırım ortamınını etkileyen düzenlemelerde işlem sayıları, 

işlem süreleri, işlem maliyetleri değerlendirilerek iş yapma kolaylığı 

endeksi yayınlamaktadır. Bu endeks bir yandan uygun yatırım 

ortamını bir yandan ise bürokrasiyi ölçmektedir. Endeks aşağıdaki 

alanları kapsamaktadır (World Bank, 2019: 12): 

• İşe Başlama 

• İnşaat İzinlerini Elde Etme 

• Elektrik Temini 

• Tapu İşlemleri 

• Kredinin Elde Edilmesi 
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• Azınlık Olan Yatırımcının Korunması 

• Vergi Ödeme 

• Uluslarası Ticaret 

• Sözleşmelerin İcaraya Götürülmesi Süreci 

• İflas Süreci 

 

Tablo 2.3: G-20 Ülkeleri Açısından İş Yapma Kolaylığı Endeks Puanları ve 

Sıralamaları (2018) (World Bank, 2019: 5). 

Ülke İş Yapma Kolaylığı 

Endeksi Puanı 

Endeksde 

Sıralamasındaki Yeri 

Güney Kore 84.14 5 

Amerika Birleşik 

Devletleri 

82.75 8 

İngiltere 82.65 9 

Avustralya 80.13 18 

Kanada 79.26 22 

Almanya 78.9 24 

Rusya 77.37 31 

Fransa  77.29  32 

Japonya 75.65 39 

Türkiye 74.33 43 

Çin 73.64 46 

İtalya 72.56 51 

Meksika 72.09 54 

Endonezya 67.96 73 

Hindistan 67.23 77 

Güney Afrika 66.03 82 

Suudi Arabistan 63.50 92 

Brezilya 60.01 109 

Arjantin 58.80 119 

 

Tablo 2.3’de G-20 ülkeleri iş yapma kolaylığı endeksine göre 

sıralanmıştır. Tablo 2.3’de görüldüğü üzere, Güney Kore, Amerika, 

İngiltere, Avustralya ve Kanada G-20 ülkeleri arasında iş yapma 

kolaylığı endeksine göre en yüksek puana sahip beş ülkedir. Bu 

endeks, gerek yatırım esnasında gerekse de yatırım sonrasında 

bürokrasi açısından en hızlı, en düşük maliyetli ülkeleri bir başka 
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deyişle bürokrasinin kalitesini göstermektedir. Dolayısıyla G-20 

ülkeleri içerisinde bu beş ülkede bürokrasinin kalitesi en yüksektir. 

Etkin ve hızlı işleyen bürokrasinin DYY girişlerinde pozitif etkisi 

olması beklenmektedir. Busse ve Hefeker (2005), 83 gelişmekte olan 

ülkede 1984-2003 yılları arasında bürokrasi kalitesinin DYY girişinde 

pozitif etkisi olduğunu tespit etmiştir.  

c. Şeffaflık ve Yolsuzluk: Yolsuzluk, hükümet görevlileri tarafından 

devlete ait malların özel çıkarlar amacıyla satılması olarak 

tanımlanabileceği gibi kamu yetkisinin özel çıkarlar amacıyla 

kullanılması, istismar edilmesi olarak da tanımlanabilmektedir 

(Erdoğan, 2018: 111).        

Yolsuzluklar kamu sektöründe etkinliğin düşmesine, kamu 

harcamalarının artmasına, hükümetin ve ülkenin kredibilitesinin 

azalmasına, rekabetçiliğin düşmesine ve ülke risk primlerinin 

artmasına yol açmaktadır. Bununla birlikte yolsuzluk, istikrar algısını 

ve olası yatırımların kalitesini olumsuz etkileyerek DYY girişlerini 

negatif olarak etkilemektedir. Çünkü yatırımcılar hem risk artışı 

olarak hem de yolsuzluk olan ülkelerde rüşvet de fazla olduğundan 

işlem maliyetleri artışından dolayı oluşan ekstra maliyetler sebebiyle 

bu ülkelere yatırım yapmak istemezler. Ayrıca yolsuzluk, yatırımcının 

marka, patent ve telif hakları gibi fikri mülkiyet haklarının 

korunmasındaki etkinliği azalttığından dolayı yabancı yatırımcılar bu 

ülkelere olumsuz yaklaşırlar. Bevan ve Estrin (2000), daha önce 

piyasa ekonomisine geçmiş olan 18 ülkeden 11 geçiş ekonomisinde 
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yolsuzluğun DYY girişlerinin üzerinde negatif etkiye sahip olduğu 

sonucunu bulmuştur.         

d. Piyasaların Yapısına İlişkin Politikalar: Bu politikalar arasında 

ev sahibi ülke hükümetlerinin rekabet politikaları ve satın alma ve 

birleşmeye yönelik politikaları ön plana çıkmaktadır. Rekabet yasası, 

DYY’lerin ülkeye gelmesini motive eden ve yabancı yatırımcıların 

yerli yatırımcılarla eşit koşullarla rekabet etmelerini sağlamaktadır 

(M. Yılmaz, 2015: 24). Bir ülkede rekabet yasasının varlığı, yerli 

firmaların yabancı firmalara karşı ülke içerisinde rekabeti engelleyici 

iş birliği yapmalarını, kartel oluşturmalarını, düzenleme gücü olan 

sanayi derneklerinin ürünlerin standartları, sertifikaları ya da diğer 

düzenlemelerle ilgili rekabeti engelleyici kurallar koymalarını 

engellemektedir. Ayrıca bu yasalar, yabancı firmaların da kitlesel 

üretim ile düşük maliyet avantajından yararlanarak iç piyasada tekel 

yaratmasını da engellemektedir (Noland, 1999: 3). Aksi takdirde, söz 

konusu rekabetçi olmayan uygulamalar DYY girişini azaltmaktadır. 

DYY’ler aynı malı üreten yerel şirketlerin tek firma tarafından satın 

alınması gibi yatay birleşme ve satın almaların, ülkede otomobil 

dağıtım sistemlerinin çoğunun otomobil üreten bir firma tarafından 

kontrol edilmesi gibi dikey birleşme ve satın almaların olduğu 

piyasalara girmek istemezler. Çünkü bu durumda bir nevi iç piyasaya 

giriş engeli söz konusudur. WTO de yerli firmalar tarafından rekabetin 

özellikle dikey birleşme ve satın almalar yoluyla kısıtlandığını ve 

piyasaya girişte engeller oluştuğunu ifade etmektedir. Bu durum DYY 

girişini azaltmaktadır (M. Yılmaz, 2015: 24). Söz konusu durumu 
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tersine çevirmek için hükümetlerin tekelleşmeyi önleyici satın alma ve 

birleşmeye yönelik düzenlemeler yapması gerekmektedir.   

e. Doğrudan Yabancı Yatırıma Yönelik Uluslararası Anlaşmalara 

Üyelikler: Çok taraflı yatırım anlaşması (MAI), ilk olarak WTO sonra 

ise OECD’nin girişimleri sonucunda çok sayıda ülkenin katılımıyla 

hazırlanan bir anlaşmadır. MAI, yabancı sermayenin ülkeye girmeden 

önceki durumundan, izin aşamasından, kamulaştırmaya karşı 

yatırımcının korunmasından, yatırım esnasındaki uyuşmazlık 

aşamasına kadar birçok kısmı ve konuyu içermektedir.   

MAI’nin taslağında yer alan en dikkat çekici maddelerden bir tanesi 

"Milli Muamele İlkesi" diğeri de "En Çok Kayrılan Ülke İlkesi"dir. 

Milli Muamele İlkesine göre; bir ülkeye giren çok uluslu şirkete, o 

ülkenin yerli sermayesine uygulananlardan farklı bir işlem 

uygulanamaz. Bu hüküm sayesinde hiç bir ülke, çok uluslu şirketlere 

sağladığı avantajlardan daha fazlasını kendi sermayesine 

sağlayamayacaktır. En çok kayrılan ülke ilkesine göre ise; bir ülkeye 

giren tüm ÇUŞ’lar aynı avantajlara sahip olacaktır. Hiç bir ülke, 

herhangi bir ÇUŞ’a diğer ülkelerden gelen yatırımlara tanıdığından 

daha avantajlı bir ortam sağlayamayacaktır. Söz konusu bu iki 

maddeden anlaşılacağı üzere, MAI’nin temel amacı uluslararası 

yatırımlar alanında, GATT/WTO’nun uluslararası ticaret alanında 

meydana getirmiş olduğu liberal rejimin benzeri bir rejim 

oluşturmaktır. 1995-1998 yılları arasında OECD üyesi ülkeler 

tarafından tartışılan MAI kabul edilmemiştir. MAI, halen üzerinde 
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tartışılmakta, metnin nihaî oluşumu için müzakerelere WTO 

bünyesinde devam edilmektedir (Bağcı, 2009: 131).   

Çok taraflı yatırım anlaşmalarının zorluğundan dolayı ülkeler yabancı 

yatırımları korumak ve teşvik etmek amacıyla yatırımların karşılıklı 

teşviki ve korunması anlaşması (iki taraflı anlaşmalar) yapmaktadırlar. 

Kaynak ülkeler için bu anlaşmalar yatırımların korunması 

(kamulaştırma ve kâr transferlerinde kısıtlama gibi istenmeyen 

durumların olmaması) için önemliyken, ev sahibi ülkeler için ise 

yatırımları kendi ülkelerine çekebilmek için önemlidir. Bu durumda 

bu sözleşmeleri imzalayan ülkelere DYY girişi hızlanacaktır.  

Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA), uluslararası yatırımlara 

garanti sağlamak ve belli risklere karşı korumak amacıyla 1988 

yılında WB bünyesinde kurulmuştur. MIGA’nın amacı gelişmekte 

olan ekonomilerdeki doğrudan yabancı yatırımları döviz kısıtlamaları 

ve konvertibilite koşullarında ortaya çıkan değişiklikler nedeniyle 

meydana gelen transfer zorluklarına, siyasi istikrarsızlık, 

kamulaştırma ve yatırım sözleşmesinin bozulması nedeniyle 

karşılaşılan ticari olmayan risklere karşı korumaktır. MIGA’ya üye 

olan ve MIGA sözleşmesini imzalayan Mart 2013 itibarıyla 25’i 

gelişmiş, 154’ü ise gelişmekte olan 179 ülke bulunmaktadır. Ancak 

MIGA’nın yatırım garanti vermesi için yatırımcının da MIGA’ya 

başvuruda bulunması gerekmektedir. Garanti altına alınmış yatırıma 

dâir sayılan riskler oluştuğunda MIGA yatırımcıya sigorta tazminatı 

ödemektedir (Samur, 2013: 61).     
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Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID), 

uluslararası yatırımlar konusunda devlet ile diğer devlet vatandaşı olan 

yatırımcı arasındaki anlaşmazlıkları çözmek üzere 1966 yılında WB 

bünyesinde kurulmuştur. ICSID sözleşmesi 2006 yılında 

değiştirilmiştir.   

WTO’nun doğrudan yabancı yatırımlara yönelik anlaşması olan 

Ticaretle Bağlantılı Yatırım Tedbirleri Anlaşması (TRIMS), sadece 

mal ticaretine yönelik olan yatırım tedbirlerine uygulanır. Söz konusu 

anlaşma bazı yatırım tedbirlerinin ticareti kısıtladığı ve bozduğu 

noktasından hareketle, üye devletlerce yabancı mallara veya 

yabancılara karşı ayırımcı yatırım tedbirlerinin uygulanmamasını 

öngörür. Ayrıca, miktar kısıtlamalarına neden olan yatırım 

tedbirlerinin uygulanmasının önlenmesini amaçlamaktadır. Bu 

çerçevede, DYY için yerli girdi kullanma koşulu veya ihracat yapma 

zorunluluğu gibi hususlar TRIMS Anlaşması hükümlerince 

yasaklanmıştır (Erdoğan, 2018: 81).     

WB bünyesindeki MIGA ve ICSID anlaşması, WTO’nün 

bünyesindeki TRIMS anlaşması gibi DYY’e yönelik uluslararası 

anlaşmalara üyelikler ev sahibi ülkeler için DYY girişinde çekici bir 

faktördür. 

2.2.1.3. Yatırım Ortamına İlişkin Faktörler 

Yatırım ortamına ilişkin faktörler aşağıda açıklanmaktadır:   
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a. Vergi Politikası ve Yatırım Teşvikleri: İncekara (1995: 9)’a göre 

“teşvik, belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve 

daha hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli 

yöntemlerle verilen maddi ve/veya gayri maddi destek, yardım ve 

özendirmeler olarak tanımlanabilir.” Gelişmekte olan ekonomilerin 

kendilerini yatırım ortamı açısından cazip konuma getirmek istemeleri 

ve böylece DYY’den daha çok pay almaya çalışmalarına yönelik 

teşvik politikalarını oldukça yoğun kullanmaları bu politikaların 

önemini arttırmıştır. Bununla beraber, gelişmiş ülkeler de sermaye 

çıkışlarını önlemek ve bazı alanlarda rekabet gücü kazanmak ya da 

üstünlüklerini korumak amacıyla teşvik tedbirlerini kullanmaktadırlar 

(Erdoğan, 2018: 91).      

Hükümetler ucuz faizli krediler, hükümetle birlikte ortak yatırımlar, 

alt yapısı ve lojistik imkânları hazır organize sanayi bölgelerinde 

fabrikaların tahsis edilmesi, vergi indirimleri, istisnaları ve 

muafiyetleri, gümrük muafiyetleri, gümrük vergilerinde 

taksitlendirme, bürokratik kolaylıklar sağlanması, işgücünün 

eğitilmesi, teknoloji geliştirme bölgeleri kurulması, ticaret ve finans 

bölgeleri kurulması gibi teşvik politikaları kullanmaktadırlar. Ayrıca 

vergi tatili olarak adlandırılan yeni kurulan yabancı firmanın ilk 

dönemlerinde vergiden muaf olması şeklinde de yabancı yatırımcıları 

cezbedici teşvik tedbirleri alınmaktadır. 

Birçok ülkede DYY çekmek amacıyla kurulan Yatırım Destek 

Ajansları, hem yabancılara sağladıkları destek ve kolaylıklar açısından 

hem de potansiyel yatırımcılara ülkenin tanıtımı faaliyetleri açısından 
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önemli bir teşvik unsuru olarak değerlendirilmektedir. Bu ajanslar 

çalışmalarını ulusal düzeyde yürütebileceği gibi il ya da bölge 

düzeyinde de yürütebilmektedirler (B. Polat, 2018: 56).  

Yüksek vergi oranları DYY girişi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. 

1990 yılı öncesi yapılan pek çok araştırma, doğrudan yabancı yatırım 

kararında verginin diğer birçok faktöre göre daha küçük rolü olduğunu 

tespit ederken, son zamanlarda yapılan araştırmalar vergilerin DYY 

kararlarında giderek önemli hale gelen bir faktör olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. Buna neden olan gelişmeler aşağıda sıralanmıştır (OECD, 

2003: 34): 

• Küreselleşme süreciyle birlikte üretim sürecinin parçaları farklı 

ülkelerde yapılmaktadır. Örneğin, bir otomobilin parçaları 5 ya 

da 6 farklı ülkeden gelmektedir. Dolayısıyla yapılmış yatırımlar 

tek bir ülke piyasasında üretime yönelik değildir. Bu durum 

vergilerin önemini arttırmıştır. 

• DYY’lere yönelik diğer engellerin ortadan kaldırılmasıyla 

birlikte geri kalan engellerin önemi artmıştır. Böylece diğer 

şartlar veri kabul edildiğinde vergi, yatırım kararlarında 

belirleyici bir faktör olarak görülmektedir. 

• Ortak pazar, gümrük birlikleri ve serbest ticaret anlaşmaları bir 

ülkede üretilen ürünlerin gümrük tarifeleriyle karşılaşmadan 

diğer ülkelere arz edilmesini sağlamaktadır. Böylece üye ülkeler 

arasında, iç piyasaya yönelik yatırım ile ihracata yönelik yatırım 
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arasındaki fark daha az belirgindir. Bu durumda gelir, kurumlar 

vergisi gibi vergiler ÇUŞ’lar için önemli hale gelmektedir.  

Bu sebeplerle, günümüzde doğrudan yabancı yatırım girişini artırmak 

isteyen ülkeler vergi sistemlerini iyileştirmekte ve düşük vergileme 

yoluyla birbirleriyle ciddi rekabet içindedirler.   

Vergilerin DYY üzerindeki etkisi vergilerin çeşidine, kaynak ülke ile 

ev sahibi ülkelerdeki vergi oranlarına bağlı olarak değişebilmektedir. 

OECD’e göre DYY’ler vergi konusunda dikkatlerini en fazla 

kurumlar vergisine vermektedir. Çünkü kurumlar vergisi ÇUŞ’ların 

kârlarını ve hissedarlarına dağıtabilecekleri kâr paylarını en yakından 

etkileyen vergidir. Birçok çalışmada ev sahibi ülkenin kurumlar 

vergisi ile ev sahibi ülkeye gelen DYY miktarı arasında negatif ilişki 

bulunmuştur. Gelir vergisi, işçi ve işveren sosyal güvenlik kesintileri 

ise emek maliyeti üzerinde çok ciddi baskı yaratmadıkları sürece 

genelde daha az önemlidir. Katma değer vergisi gibi tüketim 

üzerindeki vergiler ise iç piyasa yönelik yatırım yapan DYY’lerin 

ilgilendiği ve rekabet halindeki yerli ve ithal ürünleri de aynı oranda 

uygulandığından çok ciddi önemi olmayan vergi türleridir. Ancak 

ithalat vergileri ve gümrük vergileri DYY üzerinde iki şekilde oldukça 

önemlidir. İlk olarak, yüksek ithalat ve gümrük vergileri özellikle iç 

piyasaya yönelik üretim yapmak isteyen ÇUŞ’ları o ülkeye ihracattan 

ziyade DYY yapmaya yönlendirdiğinden önemlidir. Aynı zamanda 

ÇUŞ’lar bu vergilerle ithalat yoluyla piyasaya giren rakiplerinden 

kendilerini korumuş olurlar. Bu durumda iç pazara yönelik yatırım 

yapacak çok uluslu şirketleri cezbeden bir vergi teşviki 
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uygulanmaktadır. İkinci olarak ise, yüksek ithalat ve gümrük vergileri 

ithal makine, diğer sermaye mallarının ve ara malların maliyetlerini ve 

dolayısıyla üretim maliyetlerini artırmaktadır. Bu durum doğrudan 

yabancı yatırımcıların cesaretlerini kırmaktadır (OECD, 2003: 33). 

İhracata yönelik üretim amacıyla yatırım yapan yabancı yatırımcılar, 

iç piyasaya yönelik yatırım yapan yabancı yatırımcılara göre ev sahibi 

ülkenin koyduğu vergilere çok daha hassastır. Örneğin, bir ülkede 

kurumlar vergisinin yüksek olduğunu varsayılsın. İhracata yönelik 

üretim yapan yabancı firma malını oldukça yüksek rekabetçi 

piyasalara ihraç ettiğinden dolayı bu vergiyi malın fiyatına 

yansıtmakta oldukça zorlanacaktır. Dolayısıyla vergiler bu şirketler 

için önemli bir maliyet unsurudur. İç piyasaya yönelik üretim yapan 

firmalar ise ev sahibi ülkelerin koyduğu ağır vergi yükleri haricinde 

bu durumdan çok da etkilenmeyeceklerdir. Örneğin kurumlar 

vergisindeki bir artış o iç piyasaya yönelik üretim yapan firmaların -

dışarıda üretenler harici- tamamını etkilemekte ve neredeyse tüm 

firmalar mallarının fiyatlarını artırmaktadır. Ham madde ithalatındaki 

vergilerin artması ise ÇUŞ’un yerli girdi kullanan yurt içi firmalarla 

rekabette geride kalmasına neden olablmekle birlikte faktör 

piyasasındaki rekabet derecesine bağlı olarak bir problem teşkil 

etmeyebilmektedir.  

Vergi oranları ile DYY girişi arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalarda 

genelde negatif ilişkiler bulunmuştur. Demirhan ve Masca (2008), 

çalışmalarında 2000-2004 yılları arasında 38 gelişmekte olan ülkede 
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kurumlar vergisi oranının DYY girişleri üzerinde negatif etkiye sahip 

olduğunu bulmuştur. Bununla birlikte pozitif ve anlamsız ilişkiler 

bulan çalışmalar da literatürde bulunmaktadır. 

DYY’leri çekmek isteyen ülkelerin vergi ve yatırım teşviki 

politikalarında aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmaları 

gerekmektedir (Erdoğan, 2018: 75): 

• Vergi ve yatırım teşvikleri yatırımcı firma için ilk sırada olan bir 

konu değildir. 

• Vergi ve yatırım teşvikleri piyasa büyüklüğü, maliyetler, gerekli 

işgücü ve altyapı, gibi diğer unsurların yerini tutmazlar. Bu 

teşvikler söz konusu unsurları tamamlayıcı faktör olarak 

görülmektedir. 

• Vergi politikalarındaki ve uygulamadaki sadelik, tek ve düşük 

oranlı vergi sistemi, uluslararası sisteme yakınlık yatırımcıların 

istedikleri vergileme yöntemidir. 

• Ülkeler yabancı yatırımları çekme konusunda girdikleri vergi 

rekabeti halinde; eğer vergileri sıfırlamak gibi bir yönteme 

yönelirlerse hem önemli bir gelir kaybı yaşayacak hem de 

etkinlikten çok uzak yatırımların önünü açacaktır. Bu nedenle 

ülkelerin belli bir koordinasyon içinde olmaları gerekir.  

• Yabancı sermayeye sağlanan teşvik unsurları aynı sektörde yer 

alan yerli firmaların rekabet gücünü düşürebilmektedir. Bu 

sebeple yatırım teşviklerinde sınırlar ve çerçeveler çok iyi bir 

biçimde çizilmelidir. 
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Son olarak ÇUŞ’lar yatırım yaparken çifte vergilendirmeyi ve vergi 

idaresinin etkinliğini de dikkate almaktadırlar. Bu noktada çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşmaları doğrudan yabancı yatırımcıların 

yatırım kararlarında etkili olmaktadır.   

b. Coğrafi ve Sosyo-Kültürel Faktörler: Bir ülkenin coğrafi 

konumu, deniz kıyısına sahip olup olmaması, iklimi, nüfusun yoğun 

olduğu büyükşehirlerinin olup olmaması, komşuları ve bu ülkelerin 

riskli olup olmadığı, arazilerinin miktarı, arazilerinin yapısı ve kaynak 

ülkeye coğrafi olarak yakınlığı gibi ev sahibi ülkenin coğrafi faktörleri 

ÇUŞ’ların yatırım kararlarında önemli hususlardandır.   

Ev sahibi ülkenin yeterince arazilerinin olması, bunların maliyetleri ve 

alt yapı hizmetlerinin olması gibi nitelikleri yatırım kararlarında 

dikkate alınan faktörlerdendir.  Kaynak ülke ile ev sahibi ülke 

arasındaki coğrafi yakınlık da bilgi, ulaşım maliyetlerini azalttığından 

ve genelde kültürel yakınlığı da sağladığından dolayı DYY girişlerini 

olumlu etkilemektedir (Erdoğan, 2018: 124).    

Yabancı yatırımcılar, yatırım yapmayı düşündükleri ev sahibi ülkenin 

iktisadi durumuyla ilgili bilgi sahibi olma, tahmin yapma ve 

değerlendirmede bulunmakta yerli yatırımcılardan farklı olarak yeterli 

değildirler (B. Polat, 2018: 64). Bununla birlikte yabancı şirketler hem 

bilgi maliyetlerini azaltmak hem de diğer ülkelerle coğrafi yakınlığı 

artırmak amacıyla ev sahibi ülkelerin denize kıyısı olmasına da önem 

verirler. Yine ev sahibi ülkede nüfusun yoğun olduğu ticari, sanayi 

bakımından oldukça gelişmiş olan büyükşehirleri, ÇUŞ’laın hem bilgi 
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maliyetlerini azaltması hem de sosyal, iktisadi ve alt yapı anlamında 

sundukları olanaklar ile yabancı yatırımcıları kendilerine çekmektedir.

         

Coğrafi faktörlerden bir diğeri ise iklimdir. Aşırı sıcak ya da aşırı 

soğuk iklim koşullarına sahip olması enerji maliyetleri, fabrikanın 

inşaat maliyetleri, ulaşımdaki ertelemeler ve işçilerin verimiliğini de 

etkilemesinden dolayı karlılıkları etkileyebilmektedir. Bu nedenle, 

ılıman iklim koşullarına sahip olan ülkelerin daha fazla DYY alması 

beklenmektedir (Coughlin ve Segev, 2000: 14).    

Ev sahibi ülke ile kaynak ülke arasındaki kültürel yakınlık da DYY 

hareketlerini belirleyen faktörler arasındadır. Yabancı yatırımcılar 

genelde kültürlerine yakın oldukları, toplumun alışkanlarına ve 

tepkilerine aşina oldukları bir ülkede yatırım yapmak istemektedirler. 

Kültürel farklılık olgusu DYY’lerin türünü de etkilemektedir. Ülkeler 

arasında kültürel farklılık arttıkça yönetim ve organizasyondaki 

farklılıklardan dolayı bu durum yabancı yatırımcıları satın alma ve 

birleşme yatırımları yerine yeşil alan yatırımlarını (greenfield 

investment) tercih etmeye yönlendirmektedir.   

Tarihi, siyasi, etnik ve dinsel olarak yakınlığı daha fazla olan ülkelerin 

ekonomik ilişkileri ve doğal olarak DYY ilişkilerinin daha fazla 

olması beklenmektedir. DYY karar sürecinde dini inanç ve ahlâki 

değerlerdeki farklılıkların da önemli olduğu vurgulanmaktadır (Ayaz, 

2018: 66). Ayrıca yatırım kararı verilecek ülkede halkın DYY’lere 

bakış açısı yabancı yatırımcıları mutlaka ilgilendiren bir unsurdur.  
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c. Hukuki Alt Yapı: Ülkelerin gelişmiş bir hukuk sistemine sahip 

olması DYY’leri kendilerine çekmekte önemlidir. Şirketler özellikle 

yatırımları sonrasında üretecekleri ürünlerin kopyalanmasını 

engellemek (fikri mülkiyet hakları) ve yatırımların korunması 

(mülkiyet hakları) amacıyla hukuki alt yapıya önem vermektedirler. 

Yabancı yatırımcıları ilgilendiren diğer hukuki unsurlar ise, şirketlerin 

kuruluşunun düzenlenmesi, istihdam, sektörel bazlı lisansların 

düzenlenmesi, vergi ve teşvik konularındaki düzenlemeler, dış ticaret 

ve gümrüklerle ilgili hususlar, ar-ge gibi konulardaki hukuki 

düzenlemeler ve yargının bağımsızlık düzeyidir.   

İyi işleyen bir hukuk sisteminin bulunmadığı bir ülkede beklenen 

getiri oranı yüksek olsa bile yatırımcı açısından belirsizlikler artacak 

ve yatırımcının ülkeye ancak yüksek risk primi karşılığında yatırımda 

bulunmasına ya da bu riskler karşısında yatırım yapmamasına yol 

açacaktır (Karluk, 2013: 764). Hukuk sisteminin işlerliliğinin güçlü 

olduğu bir ülkede ise belirsizlikler azalır ve DYY’ler için önemli bir 

husus olan mülkiyet haklarının korunması sağlanır. ÇUŞ’lar, mülkiyet 

haklarının korunma düzeyinin düşük olması durumunda bu ülkeleri 

güvensiz bulmakta ve bu ülkelere yatırım yapmaktan 

vazgeçmektedirler. Ali vd. (2008), 1981-2005 yılları arasında 107 

ülkeyi kapsayan çalışmalarında hukukun üstünlüğü ve kamulaştırma 

riski olarak mülkiyet haklarının korunmasını ele almış ve bu 

değişkenin DYY girişini pozitif yönde etkilediğini göstermiştir. 
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Yeni bir üründe kullanılan özel üretim süreçleri, bilgisayar ya da 

telefon yazılımları, yeni bir tasarım ve reklam tekniği fiziksel bir 

varlık değildir. Gelişmiş ekonomilerde bu tip varlıklar telif hakları, 

patentler ve ticari markalar gibi kanunlarla koruma altına 

alınmaktadır. ÇUŞ’ların varlıklarının önemli bir bölümü fiziksel 

olmayan varlıklardan oluştuğundan dolayı çok uluslu şirketler için 

fikri mülkiyet haklarının korunması önemli bir husustur. Ayrıca 

yazılım, ilaç, bilgisayar ve iletişim gibi fikri mülkiyetin kısmen daha 

yoğun olduğu sektörlerde bu olgu çok daha hassas bir konu olarak ön 

plana çıkmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu sektörlerin teknoloji 

transferi sağlaması ve yerel teknolojik tabanı oluşturması yatırım 

çekmek isteyen ülkelerin özellikle bu sektörlerden yabancı yatırım 

girişini istemelerine neden olmaktadır. Bu sektörlerden DYY girişi 

sağlamanın ön şartı ise o ülkede fikri mülkiyet haklarının korunmasına 

yönelik tedbirlerin alınmasıdır (Erdoğan, 2018: 119- 121).  

WTO’nun fikri mülkiyet haklarına yönelik anlaşması olan Ticaretle 

İlgili Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS), dünya ticaretindeki 

ulusal fikri mülkiyet yasalarının sebep olduğu anlaşmazlıkları 

gidermektedir. Bu çerçevede üye ülkelerden fikri mülkiyet hakları 

konusunda iç hukuklarındaki farklılıklara yönelik gerekli 

düzenlemeleri yapmaları istenmektedir. Ayrıca fikri mülkiyet 

konusunda anlaşmazlık durumunda hükümetler arası bir mekanizma 

geliştirilmektedir. Bu anlaşma değişik fikri mülkiyet haklarına 

getirilmesi gereken korumanın asgari standart ve süresini 

belirlemektedir. WTO’ye üye olan ülkeleri kapsayan TRIPS anlaşması 
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gibi uluslararası anlaşmalara üyelikler ev sahibi ülkeler için DYY 

girişinde çekici bir faktördür.  

Ülkelerin DYY çekmesinde turist sayısı, yatırım sonrası hizmetler, 

telefon, bilgisayar cihazlarının sayısı ve yaşam kalitesi gibi pek çok 

farklı değişkenin de rolü bulunmaktadır. 

2.2.2. Kaynak Ülke Açısından Doğrudan Yabancı 

Yatırımları Belirleyen Faktörler 

Kaynak ülkenin sahip olduğu itici koşullarla ilgili olarak birçok faktör 

bulunmaktadır. Bu başlıkta kaynak ülke açısından DYY’leri belirleyen 

kâr maksimizasyonu haricindeki faktörler değerlendirilecektir. Bu 

faktörler şunlardır:  

a. Ucuz İş Gücü ve Hammadde Aranması: Ev sahibi ülkede doğal 

kaynak ve emeğin kaynak ülkeye göre bol ve ucuz olması bu 

faktörlerin yoğun kullanıldığı malları üreten firmalar için üretim 

maliyetlerini düşüren, kaynak ülkeler açısından bu ülkelere DYY 

çıkışında itici bir faktördür. Birçok Amerikan şirketinin Meksika, 

Malezya, Hindistan, Tayvan gibi ülkelere yaptıkları yatırımlarda bu 

faktörün etkisi önemlidir. Japon şirketleri de giderek Meksika ve diğer 

ucuz emek ülkelere doğru yönelmektedir (Seyidoğlu, 2013: 634). 

Ücret seviyeleri kadar sosyal güvenlik giderleri gibi diğer işçi 

maliyetleri ve emek verimliliği de önemli bir faktördür.   

b. Üretim Faaliyetlerinde Bütünleşme: Firmalar dikey ve yatay 

DYY’ler aracılığıyla üretim faaliyetlerinde bütünleşme yoluna 
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yönelmektedirler. Firmalar pazar paylarını artırmak, ölçek 

ekonomisiniden yararlanmak, piyasada tekel olmak, girdi sağlamayı 

güvence altına almak, belirli aşamaları farklı ülkede gerçekleştirmenin 

yarattığı maliyet avantajı gibi çeşitli amaçlarla üretim faaliyetlerinde 

bütünleşme yoluna gitmektedirler.       

Bir firmanın üretimini gerçekleştrdiği mal ve hizmetlerin aynısını 

veya benzerini farklı ülkelerde de üretmek üzere yaptığı yatırımlar 

yatay DYY olarak tanımlanmaktadır. Yatay DYY yoluyla firmalar 

pazar paylarını artırmaya, ölçek ekonomisiniden yararlanmaya ve 

piyasada tekel olmaya çalışırlar. Ayrıca yatay bütünleşmeye giden 

firma, sahip olduğu üretim teknolojisi veya yönetim becerisini başka 

firmalarla paylaşmaksızın yurt dışına açılabilmektedir. Bu duruma 

petrol dağıtımında öncü olan bir ÇUŞ’un çeşitli ülkelerde petrol 

dağıtımı yapan firmaları satın alması örnek olarak verilebilmektedir. 

Dikey DYY ise, üretim süreci ya da değer zincirinin ülkeler ya da 

bölgeler arasında ÇUŞ’ların iştirakleri vasıtasıyla parçalara 

ayrılmasıdır (Kommerskollegium, 2008: 16). Dikey DYY yoluyla 

firmalar girdi sağlamayı güvence altına almak ve belirli aşamaları 

farklı ülkede gerçekleştirmenin yarattığı maliyet avantajı gibi çeşitli 

amaçlar güderler.      

c. Aktarılamayan Bilgilerin Varlığı: Firmalar üretim, satış ve 

yönetim ile ilgili teknik bilgileri belirli bir tecrübe sonucunda elde 

ederken, bunları gizli tutmak isteyebilmektedirler. Firmalar elindeki 

bu teknikleri başka firmalara lisans anlaşması çerçevesinde 

kiralayabilmektedirler. Ancak firmalar bu ticari sırların yerli 
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firmalarca korunamayacağını düşünerek DYY gerçekleştirmek yoluna 

gidebilmektedirler. Örneğin, Coca- Cola ve Pepsi gibi firmalar 

ürünlerdeki formülleri gizli tutmak adına lisans yerine DYY 

gerçekleştirmektedirler (Ayaz, 2018: 47).     

d. Şirket Ünvanını Korumak: Bazı firmalar dünya çapında 

duyulmuş ünvanlara sahiptirler. Lisans anlaşması yaparak ürünlerin 

imalatını yerli firmalara verdiklerinde ürünlerin kalitelerinin 

tutturulamayarak ünvanlarına zarar gelebileceğini düşündükleri için 

DYY yoluyla mallarını yurt dışında kendileri üretirler.   

e. Ürünün Yaşam Evrelerinde Son Aşamaya Ulaşılması: Ürünün 

yaşam evreleri hipotezine göre, yeni bir ürün gelişmesini 

tamamladıktan ve iç piyasada doyum noktasına ulaştıktan itibaren, iç 

piyasada daha fazla kâr olanağı kalmaz. Bu durumda firmaların kâr 

artışını sürdürebilmek amacıyla daha az girilmiş olan, rekabetin daha 

az ve maliyetlerin daha düşük olduğu yabancı ülkelerde fabrikalar 

kurması gerekli olmaktadır.       

f. Oligopolcü Piyasa Yapısı: Oligopolistik piyasalarda birkaç büyük 

firma piyasaya egemendir. Bu durumda, birinin alacağı kararlar 

diğerlerini de etkilemektedir. Firmalardan biri DYY yaptığında, diğeri 

de piyasayı ona kaptırmamak için DYY yaparak dış piyasaya açılır 

(Seyidoğlu, 2013: 633).   

g. Şirketin Marka ya da Ünvanından Yararlanılmak İstenmesi: 

Böyle yatırımlarda amaç, marka ya da ünvandan yarar sağlayarak satış 
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hacmini artırmaktır. Örneğin, bankacılık sektöründe bir bankanın 

uluslararası bilinir olması ona karşı olan güveni yükselterek 

mevduatlarının artmasını sağlayacaktır. Bankaların uluslararası 

yayılmalarının temelinde bu faktör yatmaktadır.    

h. Tarife, Kota ve Taşıma Giderlerinden Kaçınmak: İhracatçı 

firmalar, ithalatçı ülke hükümetlerinin yerli üreticiyi korumak, döviz 

rezervlerinin azalmasını engellemek gibi çeşitli amaçlarla koydukları 

kota ve tarife engellerini o piyasayı kaybetmemek amacıyla DYY 

yoluyla aşmaktadırlar. 1957 Roma Anlaşması ile Avrupa Ekonomik 

Topluluğu kurulduğunda, topluluk içerisindeki ülkeler arasındaki 

gümrük vergisi, kota gibi ithalat kısıtlamaları kaldırılırken üçüncü 

ülkelere karşı ortak gümrük vergisi uygulanmaya başlanmıştır. Bu 

durum Amerikan şirketlerinin topluluk içerisindeki ülkelere ihracatını 

olumsuz etkilediğinden Amerikan şirketlerinin topluluk içerisindeki 

ülkelere DYY yapmasına neden olmuştur (Seyidoğlu, 2013: 633). 

Maliyetler konusundaki diğer önemli hususta taşıma giderleridir. Ev 

sahibi ülke ile kaynak ülke arasındaki uzaklık fazla ise ya da nihai 

ürünlerin ağırlığı fazla ise yüksek taşıma maliyetlerinden dolayı 

maliyetli olan ihracat yoluyla piyasaya girmek yerine DYY tercih 

edilmektedir. Ancak tarife, kota ve taşıma giderlerinin fazla olmasının 

sadece yatay DYY’leri artırdığı vurgulanmalıdır. Dikey DYY ise, 

firmanın ana merkezi ve ev sahibi ülkedeki iştiraki arasında ara 

malların ya da nihai malların ithal edilmesi, ihraç edilmesi açısından 

ticaret yaratıcı bir etkiye sahip olduğundan tarife, kota ve taşıma 

giderlerinin fazla olması dikey DYY’leri azaltmaktadır.   
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ı. Yurtiçi Engellerden Kurtulmak: Bazı ülkeler firmalara birçok 

alanda ciddi kısıtlamalar getirebilmektedir. Firmalar, ülkelerindeki 

maliyet artırıcı bu yasal düzenlemelerden kurtulmak amacıyla 

standartları daha düşük olan ülkelere yönelmektedirler. Genelde 

gelişmiş ekonomilerde şirketlerle ilgili çevre koruma standartları, 

finansal kısıtlamalar vb. engeller bulunabilmektedir. Bu durumda 

ülkedeki çevre koruma standartlarından kaçınmak isteyen bazı 

firmalar (çimento, kimya sektörü gibi) düşük çevre standartlarının 

olduğu ya da böyle bir standartın olmadığı ülkelere yatırım yapmayı 

tercih edebilirler. Benzer şekilde, bankalar finansal anlamda ciddi 

standartların olduğu ülkelerden düşük finansal standartların olduğu ya 

da böyle bir standartın olmadığı ülkelere yatırım yapmayı tercih 

edebilirler. Diğer yandan gelişmekte olan ülkeler çeşitli vergi 

teşvikleri sağlayarak gelişmiş ülkelere göre DYY’lere daha düşük 

vergi oranı uygulayabilmektedirler. Bu durum ülkesindeki vergi 

oranlarını ağır bulan yatırımcıların yatırımlarını vergi oranlarının 

düşük olduğu ülkelere kaydırmasına sebep olabilmektedir.   

i. Müşterileri İzleme: Bazı sektörlerde firmaların müşterileri 

izlemeleri gerekmektedir. Bu şirketler, müşterileri yurt dışına yatırım 

yaptığında onların da o ülkelerde şube açmaları gerekmektedir. Bu 

şirketlere bankalar, danışmanlık şirketleri ve menkul kıymet aracı 

şirketler örnek olarak verilebilir (Dunning ve Lundan, 2008: 70)  
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j. Yatırımları Uluslararası Çeşitlendirme: Firmalar üretimlerini 

eğer tek bir piyasa ile sınırlandırırlarsa oluşacak krizlerde satış, 

maliyet veya nakit akımları açısından ciddi istikrarsızlık yaşarlar. 

Firma ürün çeşitlendirmesi ile bunun bir kısmını aşabilir. Ancak aynı 

ülkedeki tüm ürünler açısından satış, maliyet ve nakit girişlerinin 

benzer etkilenmesi muhtemeldir. Oysa her ülke ekonomisi iktisadi 

krizlerden aynı ölçüde etkilenmez. Dolayısıyla firmanın üretim yaptığı 

ülkeleri çeşitlendirmesi, kendi ülkesinde oluşan bir kriz karşısında 

satış, maliyet veya nakit akımları açısından oluşabilecek 

istikrarsızlıkların önemli ölçüde dengelemesini sağlamaktadır. 

k. Yeni Pazarlar Aramak/Mevcut Pazarları Korumak: ÇUŞ’ların 

DYY yapmalarında en önemli ve başlıca ekonomik nedenlerden biri 

mevcut pazarları korumak ve yeni pazarlara da giriş yapmaktır. Yeni 

pazarlara giriş yapılmasının temel sebebi, kaynak ülkedeki yatırım 

fırsatlarının az olmasıdır. Böyle bir durumda iç piyasaya yapılacak 

yatırımlardaki gelirlerin düşmesi, özellikle temel endüstrilerde 

doygunluk ve kâr tıkanılıklarından dolayı DYY’ler yoluyla yeni 

pazarlar aranması, çok uluslu şirketlere yüksek kâr fırsatları 

sağlamaktadır. Ayrıca firmanın ihracatının yoğun olduğu bir ülkede 

hükümet, yerli üreticiyi korumak adına gümrük tarifelerini yükseltirse 

ya da rakip firma yatırımlarını o ülkede ciddi artırırsa firma pazar 

payını korumak amacıyla DYY’lere yönelebilmektedir. 

l. Teknolojiyi Öğrenme: Günümüz dünyasında gelişmekte olan 

ülkelerin önemli bir kısmı çağın teknolojilerini üretmekte zorluk 

yaşamakta hatta gelişmiş ülkelerden bu teknolojileri ithal etmede bile 
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zorlanmaktadır. Bu bağlamda ÇUŞ’lar devreye girmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerin ÇUŞ’ları gelişmiş ülkelerde mevcut olan 

teknolojileri öğrenmek amacıyla bu ülkelerde fabrikalar kurmakta ya 

da kurulu fabrikaları satın almak yoluna gitmektedir.  

“Teknolojik gelişmelerin DYY’ler üzerindeki bir diğer etkisi de, firma 

faaliyetlerinden bilgi depolamanın ve göndermenin, uluslararası 

ulaşım, iletişim ve kontrollerin maliyetlerini düşürerek ülkelerin daha 

çok dışa ve dolayısıyla dış yatırımlara açılmalarını sağlamasıdır” 

(Ayaz, 2018: 50). 

m. Ölçek Ekonomileri: DYY, şirketlerin piyasa hacimlerini 

genişletmesi sebebiyle firmalar ölçek ekonomilerinin yaratmış olduğu 

olumlu etkilere sahip olurlar. Ölçek ekonomileri, firmaların optimal 

üretim düzeyinin yakalanmasında ve üretim maliyetlerinin 

düşmesinde önemlidir. Firmalar, DYY yoluyla piyasa hacmi 

genişlediğinde üretim ölçeklerini artırmakta ve verimlilik artışı 

sağlamaktadırlar. Bu durum, firmaların daha fazla teknoloji 

üretmesine ve araştırma-geliştirmeye önem vermesine neden 

olmaktadır. 

2.3. Dünya’da Doğrudan Yabancı Yatırımların Gelişimi 

Doğrudan yabancı yatırımların başlangıcı 1700’lü yıllarda özellikle 

İngiltere ve Hollanda gibi Batı Avrupa ülkelerinin sömürgelerine 

yönelik yatırımlarına dayanmakla birlikte asıl gelişim sanayi devrimi 

ile özdeşleştirilebilir.      
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Sanayi devrimi sonucunda, özellikle İngiltere olmak üzere Hollanda, 

Fransa ve Almanya gibi Batı Avrupa ülkelerinde büyük hacimde 

sermaye birikimi oluşmuştur. Bu durum, bu ülkelerdeki büyük 

şirketleri az gelişmiş ülkelerdeki (gelişmekte olan ekonomiler) bol ve 

ucuz olan özellikle doğal kaynaklar olmak üzere emek faktöründen de 

yarar sağlamaya birincil sektör olarak da adlandırılan ilksel mallara 

(tarımsal ürün ve ham maddeler) yönelik yatırıma teşvik etmiştir. Bu 

kapsamda genelde Avrupa endüstrisinde işlenmesi için madenlerin, 

ham maddelerin çıkarılması, tüketim ya da işlenmesi için gıda 

maddelerinin tedarik edilmesi amacıyla yatırımlar yapılmıştır. Yine 

ulaşım, elektrik, haberleşme gibi alt yapı yatırımları olarak da 

DYY’ler yapılmıştır. Küresel DYY, 1914 yılı itibarıyla 14,3 milyar 

dolar olarak hesaplanmaktadır. İngiltere ve Amerika sırasıyla 8,2 ve 

2,6 milyar dolar ile kaynak ülke olarak en büyük paya sahiptirler. Bir 

başka deyişle sanayi devriminden 1914’lere kadar İngiltere’nin 

DYY’lerde üstünlüğü vardır (Yavan, 2006: 16).    

DYY’ler, I. Dünya Savaşı sırasında azalıp, 1920’li yıllarda tekrar 

canlansa da; 1929 Büyük Buhranı ve sonrasında meydana gelen II. 

Dünya Savaşı ile yeniden azalmış, hatta yatırımcı ülkeler mevcut 

yatırımlarını tasfiye etmişlerdir. Ayrıca 1920’li yıllarda özellikle 

Amerika’da olmak üzere çok sayıda ÇUŞ ortaya çıkmıştır. 

Genel olarak 1950’li yıllara kadar yapılan DYY’lerin üç özelliği 

vardır. Bunlardan ilki, DYY’lerin kaynak ülkesinin İngiltere ve 

Amerika olmasıdır. İkinci olarak, DYY’nin gelişmekte olan ülkelerde 

birincil sektöre, gelişmiş ülkelerde ise ihracat yapılan sektörlerde 
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yoğunlaşmasıdır. Üçüncü olarak ise, II. Dünya Savaşı öncesinde 

gelişmekte olan ülkelere yapılan DYY’nin toplam DYY’lerin (stok ve 

ortalama akım veri) yüzde 60’ını oluşturmasıdır (Yavan, 2006: 17-24). 

İkinci Dünya Savaşı sonrası yani 1950’li yıllardan sonra yabancı 

sermaye akımlarında önemli değişmeler meydana gelmiştir. II. Dünya 

Savaşından önce sermaye akımları daha çok portföy akımları şeklinde 

iken, sonrasında doğrudan yatırımlar hızlanmıştır. Aynı zamanda, 

Amerika DYY’lerde kaynak ülke olarak üstün olmuştur. Bununla 

birlikte, DYY’lerin çoğu çok uluslu şirketler tarafından yapılmaya 

başlanmıştır. Son olarak, DYY’ler özellikle imalat sanayi sektörüne 

yönelmiştir.      

1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET) kurulmasıyla 

birlikte DYY’lerde ciddi bir artış olmuştur. Bu artışta kaynak ülke 

genelde Amerika, ev sahibi ülke ise Avrupa’daki topluluk ülkeleridir. 

AET’nin kurulmasıyla üye ülkeler arasındaki dış ticaret 

kısıtlamalarının kaldırılması ve üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük 

tarife benimsenmesi sonucunda bu pazarları kaybetmemek adına 

oluşan ticaret engelleri doğrudan yatırım ile aşılmıştır. Avrupalı 

devletler ise gelişen teknolojileri elde edebilmek ve Amerika’nın dış 

yardımlarına bağımlılığı azaltmak adına söz konusu yabancı 

yatırımlara izin vermişlerdir.1960’ların başında gelişmekte olan 

ülkelere akan doğrudan yabancı yatırımlar toplam DYY’lerin yüzde 

33’ünü oluşturmaktadır (Görgülü, 2012: 83).   
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1960’lı yıllarda ÇUŞ’ların sayısı hızla artmış ve özellikle Amerikan 

ÇUŞ’larının yatırımlarıyla uluslararası üretim büyümüştür. 1960 ve 

1970’li yıllarda birçok gelişmiş ülke, DYY’leri kendi ülkelerine 

çekmek için teşvikler vermiştir. Ancak gelişmekte olan ülkeler, 

DYY’e şüphe ile yaklaşmışlardır. Bu ülkeler DYY’lerin ülke 

egemenlikleri için tehdit olacağını, orta ve uzun vadede döviz 

girişinden ziyade döviz çıkışına sebep olacağını ve dolayısıyla 

sömürgeciliğin bir aracı olduğunu düşünmüşlerdir (Bal ve Göz, 2010: 

453). Bu çerçevede birçok gelişmekte olan ekonomide özellikle petrol 

alanında faaliyet gösteren yabancı yatırımların kamulaştırılması 

yabancı yatırımcıları ürkütmüştür. Dolayısıyla 1960-1970’li yıllarda 

gelişmekte olan ekonomilere yapılan DYY oldukça sınırlı kalmıştır. 

60-70’li yıllarda imalat sanayindeki DYY’nin payı sürekli artmıştır. 

Aynı dönemde hizmetler sektöründeki yatırımlar da hızla artmış ve 

imalat sanayini takiben ikinci sıraya yükselmiştir. DYY stokundaki 

sektörel pay 1970 yılı itibarıyla incelendiğinde, birincil sektöre 

yatırımlar %19, imalat sanayiye yatırımlar %53, hizmetler sektörüne 

yatırımlar ise %28 olarak görülmektedir (UNCTAD, 1993: 10). 

1980’lerin başında gelişmekte olan ülkelere akan DYY’ler toplam 

DYY’lerin sadece yüzde 14’ünü oluşturmaktadır (Görgülü, 2012: 83). 

DYY hareketlerinde İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan 

olumlu gelişmeler, küreselleşme sürecine gelişmekte olan ülkelerin 

dâhil olmasıyla 1980 ve 1990’lı yıllarda artarak devam etmiştir. 

2000’li yıllarda DYY’lerdeki bu ivmelenme devam etmiştir. Ancak 

2008 küresel krizinden sonra DYY’lerin büyümesinde yavaşlama 
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görülmüştür. DYY’lerin 1980 sonrasında artış göstermesinin başlıca 

nedenleri şunlardır (Mucuk, 2011: 71-72; Yavan, 2006: 17): 

• Özellikle gelişmekte olan ekonomiler başta olmak üzere dünya 

genelinde 1980’den itibaren finans ve dış ticarette liberal 

politikalar benimsenmiştir.  

• Özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünya genelinde 

DYY’ler hakkında liberal ve teşvik edici düzenlemeler 

yapılmıştır. Bu durumun iki temel sebebi vardır. Bunlardan ilki, 

gelişmekte olan ülkelerin birinci ve ikinci petrol krizlerinin 

uzantısı olarak 1982 yılında meydana gelen borç krizinden çıkış 

yolu olarak portföy yatırımları ile birlikte DYY’leri 

görmeleridir. İkincisi ise, 1980’li yıllardaki teknolojik 

gelişmelerin getirdiği küreselleşmeden pay alma arzusudur.  

• 1980’lerdeki IMF ve WB gibi Washington merkezli kurumlar 

tarafından tüm gelişmekte olan ülkelere önerilen ve 

serbestleşmeyi içeren Washington Konsensüsü DYY’leri 

arttırmıştır. 

• 1980’li yıllardan itibaren dünya genelinde özelleştirmeler hız 

kazanmıştır. 

• 1980’lerden sonra Dünya Ticaret Örgütü (WTO)’nün DYY’lere 

yönelik anlaşması olan Ticaretle Bağlantılı Yatırım Tedbirleri 

Anlaşması (TRIMS), WB bünyesindeki Çok Taraflı Yatırım 

Garanti Ajansı (MIGA) gibi yatırımları teşvik eden çok taraflı 

anlaşmalar imzalanmıştır. 
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• 1994 yılında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının 

(NAFTA) ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) Anlaşmasının 

imzalanmasıdır. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği’nin 1989 

yılında, Avrupa Birliği’nin 1992 yılında kurulması kurulması da 

DYY’leri artırmıştır. 

• Çin, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin yabancı yatırımlara 

açılması DYY’leri ciddi artırmıştır. Özellikle Çin’in 1990’lı 

yıllardan itibaren ekonomisinin hızlı büyümesi, ucuz emek ve 

yabancı sermayeye yönelik özendirici politikalar uygulaması 

DYY girişlerindeki payını oldukça artmıştır. Çin’e gelen 

yatırımlar daha çok imalat sanayisi sektörüne yöneliktir. 

• Japon şirketleri emek maliyetlerini azaltmak ve dış piyasaları ele 

geçirmek adına büyük ölçekli DYY’ler yapmışlardır. 

• Sınır ötesi birleşme ve satın almalarda ciddi artış görülmüştür. 

• ÇUŞ’ların özellikle bankacılık, sigortacılık, reklamcılık ve 

turizm gibi hizmetler sektöründe büyümesi de DYY’i ciddi 

artmıştır. 

• Gelişmekte olan bazı ülkelerin (Güney Kore, Hong Kong, 

Singapur gibi) sanayileşerek sermaye ihraç eder duruma 

gelmeleri de DYY’leri arttırmıştır. 

• Yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki (YKTK) ile çifte 

vergilendirmeyi önlemeyle ilgili uluslararası anlaşmaların 

yaygınlaşması DYY’leri teşvik etmiştir. 
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• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi sonucunda 

küreselleşmenin hızlanması DYY’lerin artışında çok önemli bir 

etken olmuştur. 

• Çok sayıda ÇUŞ kurulması ve küçük şirketin büyüyerek çok 

uluslu şirket haline gelmesi doğrudan yabancı yatırımı artıran 

bir faktör olmuştur. 

• 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle Doğu Avrupa 

ülkeleri ve Rusya’ya yönelik DYY’lerdeki artış da küresel 

DYY’i yönlendiren bir diğer faktör olmuştur. 

 

 

Şekil 2.2: Dünya doğrudan yabancı yatırım stoku ve doğrudan yabancı yatırım 

akımı yıllık ortalama büyüme oranları (1980-2018, %) (UNCTAD verilerinden 

yazar tarafından oluşturulmuştur). 

 

Şekil 2.2’de dünya DYY stoku ve DYY akımı’nın yıllık büyüme 

oranları gösterilmektedir. Şekil’de görüldüğü üzere, 1981- 1985 

yıllarında stok olarak %8,1 akım olarak ise %0,5 hızla büyüyen 

DYY’ler, 1986 yılından sonra hızlanmış ve 2000 yılına kadar çift 

hanelerde ve çok hızlı seyretmiştir. 2001-2005 döneminde stok olarak 

DYY’lerin büyüme hızı düşerken, akım olarak DYY’lerin ortalama 
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büyüme hızı negatif olmuştur. Örneğin, DYY’ler 2003 yılında 2000 

yılına göre % 59 küçülme göstererek 550 milyar dolar seviyesine 

gerilemiştir. Gelişmiş ekonomilerdeki durgunluk, ABD’de 2000 

yılında Dot.com krizinin2 patlak vermesi ve kısmen de 11 Eylül 

saldırısı bu düşüşte önemli rol oynamıştır (Nur ve Dilber, 2017: 21). 

2006-2010 döneminde hem stok olarak hem akım olarak küresel DYY 

büyüme hızı yükselmiştir. 2008 yılında başlayan ve etkisi halen çeşitli 

şekillerde devam eden küresel krizin etkisiyle küresel DYY büyüme 

hızı 2011-2015 ve 2016-2018 dönemlerinde 1980, 1990 ve 2000’li 

yılların çok altında seyretmektedir. 

 

Tablo 2.4: Küresel ve Ekonomik Gruplara Göre Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi 

(Akım,1970-2018,milyar dolar) (UNCTAD, 12.03.2020, www.unctad.org). 

YIL 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Dünya 13 26 54 56 205 342 1.357 

  Gelişmekte Olan Eko. 4 9 7 14 35 118 232 

  Geçiş Eko. 0 0 0 0 0,075 4 6 

  Gelişmiş Eko. 9 17 47 42 170 220 1.119 

YIL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Dünya 773 590 551 692 949 1.403 1.891 

  Gelişmekte Olan Eko. 216 166 195 262 331 403 522 

  Geçiş Eko. 8 10 18 29 31 59 87 

  Gelişmiş Eko. 549 414 338 401 587 941 1.282 

YIL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dünya 1.480 1.172 1.365 1.561 1.470 1.431 1.357 

 
2 Dot.com krizi, 2000 yılının Mart ayında teknoloji firmalarının yer aldığı borsa 

endeksi olan NASDAQ'daki hisse senetlerinin önemli oranda değer kaybetmesiyle 

başlayan bir krizdir. Bu kriz, bilgisayar ve internet teknolojilerine yatırım yapan risk 

sermayesi şirketlerinin bu sektörlerden çekilmeleri sonucu meydana gelmiştir 

(Ergin, 2013: 34). 

http://www.unctad.org/
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  Gelişmekte Olan Eko. 578 461 622 665 663 652 677 

  Geçiş Eko. 118 62 64 79 65 84 57 

  Gelişmiş Eko. 784 649 679 817 742 695 623 

YIL 2015 2016 2017 2018 
   

Dünya 2.034 1.919 1.497 1.297 
   

  Gelişmekte Olan Eko. 729 656 691 706 
   

  Geçiş Eko. 36 65 47 34 
   

  Gelişmiş Eko. 1.269 1.198 759 557 
   

 

Tablo 2.4’de dünyadaki akım şeklindeki DYY girişlerinin gelişmiş 

ekonomiler3, gelişmekte olan ekonomiler ve geçiş ekonomilerinde 

1970 yılından 2018 yılına kadar seçilmiş yıllarda milyon dolar 

cinsinden dağılımı gösterilmektedir. Tablo’da görüldüğü üzere, 1970 

yılında 13 milyar dolar küresel doğrudan yabancı yatırım akımları, 

1980 yılında 54 milyar dolara, 1990 yılında 204 milyar dolara, 2000 

yılında 1,4 trilyon dolara, 2007 yılında 1,9 trilyon dolara kadar 

çıkmıştır. 1970 yılından itibaren her üç ülke grubunda da DYY’ler 

artmıştır. Ancak DYY girişlerindeki bu artış temelde gelişmiş 

ekonomilere yöneliktir. Küresel DYY akımları, 2008 küresel krizine 

bağlı olarak 2008 yılından itibaren azalmış ve 2010 yılında 1,3 trilyon 

dolara düşmüştür. Söz konusu düşüşe neden olan temel etkenler ise; 

yatırımları finanse etmek için gereksinim duyulan fonlara erişimdeki 

 
3 UNCTAD sınıflandırılmasında Güney Kore, Hong Kong ve Singapur gibi 

sonradan gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkeler içerisinde sınıflandırılır. Ancak bu 

çalışmanın ampirik kısmında ve G-20 ülkelerinin incelenmesi kısmında Güney Kore 

gelişmiş ülkeler sınıflandırılmasında analize dahil edilmiştir. Ayrıca UNTACD 

sınıflandırılmasında, Sovyetler Birliği’nden 1991 yılında ayrılan ekonomiler geçiş 

ekonomileri olarak değerlendirilmektedir. Yine bu çalışmanın ampirik kısmında ve 

G-20 ülkelerinin incelenmesi kısımında, bu ülkeler de gelişmekte olan ekonomiler 

sınıfına katılmıştır. 
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zorluklar ve fon maliyetlerdeki artışlar, belirsizliğin artması ve firma 

kârlarının düşmesidir. Küresel DYY akımları 2010 yılından itibaren 

yeniden artsa da 2014 sonuna kadar aynı seviyelerde devam etmiştir. 

DYY akımları, 2015 yılında 2,1 trilyon dolara çıksa da 2016 yılından 

itibaren 3 yıl üst üste daralmış ve 2018 yılı itibarıyla yaklaşık 1,3 

trilyon dolar civarındadır. Küresel DYY akışları, 2018 yılı itibarıyla 

2008 küresel krizi öncesinin %31 altındadır. Küresel DYY’lerdeki bu 

azalmanın giriş açısından nedeni, gelişmiş ülkelere yönelen 

DYY’lerin azalmasıdır. 2018 yılı itibarıyla gelişmiş ekonomilerde son 

15 yılın en düşük DYY girişi gerçekleşmiştir. 

 

 

Şekil 2.3: Ekonomik Gruplara Göre Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi Dağılımı 

(Akım, 1970-2018, %) (UNCTAD, 12.03.2020, www.unctad.org). 

 

II. Dünya Savaşı öncesinde gelişmekte olan ülkelere yapılan DYY’nin 

toplam DYY’lerin yüzde 60’ını oluşturduğunu ve bu dağılımda 

gelişmekte olan ülkelerin payının zaman içerisinde azaldığı daha önce 

belirtilmiştir. Şekil 2.3’de ise akım olarak küresel DYY girişlerinin 

1970-2018 yılları arasında seçilmiş yıllarda ekonomik gruplara göre 

dağılımı gösterilmiştir. Şekil 2.3’de de görüldüğü üzere, akım olarak 
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1970’den beri DYY’lerin ev sahibi ülkesi gelişmiş ülkelerdir. Ancak 

1990’dan itibaren gelişmekte olan ülkelerin küresel olarak DYY 

girişlerinden aldığı pay sürekli yükselmiştir. 2018 yılı itibarıyla akım 

olarak DYY girişlerinden en fazla payı yüzde 54 ile gelişmekte olan 

ülkeler almaktadır. Özellikle 2008 küresel krizinden sonra gelişmiş 

ülkelere giren DYY’lerin ciddi düşmesi ve sonra toparlanmaması ile 

küresel krizden sonra gelişmekte olan ülkelere yatırımlardaki artış bu 

durumun temel sebepleridir. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı öncesinde 

DYY’den en büyük payı alan gelişmekte olan ülkeler, 1990’larden 

itibaren bu konuda yeniden yükselişe geçmiş ve özellikle 2008 küresel 

krizinden sonra söz konusu konumlarını daha da ileri taşımışlardır. 

Geçiş ekonomilerinin akım şeklindeki küresel DYY girişlerinden 

aldıkları pay zaman içerisinde yükselmekle birlikte oldukça düşüktür. 

 

 

Şekil 2.4: Ekonomik Gruplarda Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerinin GSYİH’a 

Oranı (Akım, 1970-2018, %) (UNCTAD, 12.03.2020, www.unctad.org). 

 

Şekil 2.4’de ekonomik gruplarda DYY girişlerinin GSYİH’a oranı 

gösterilmektedir. Şekil 2.4’de görüldüğü üzere, DYY girişlerinin gelir 

içerisindeki payı 3 ekonomik grupta da 1970-2018 döneminde 
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yükselme eğilimindedir.2008 küresel krizinin etkisiyle 2008 yılından 

itibaren 3 ekonomik grupta da DYY girişlerinin gelir içerisindeki payı 

genelde azalmaktadır. 
 

Tablo 2.5: Küresel ve Ekonomik Gruplara Göre Doğrudan Yabancı Yatırım Çıkışı 

(Akım,1970-2018,milyar dolar) (UNCTAD, 12.03.2020, www.unctad.org). 

Tablo 2.5’de küresel ve ekonomik gruplarda akım şeklindeki DYY 

çıkışlarının 1970 yılından 2018 yılına kadar seçilmiş yıllarda milyon 

dolar cinsinden dağılımı gösterilmektedir. Küresel olarak DYY giriş 

YIL 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Dünya 14 28 52 62 244 356 1.164 

  Gelişmekte Olan Eko. 0,041 0,431 3 4 13 52 89 

  Geçiş Eko. 0 0 0 0 0 0 3 

  Gelişmiş Eko. 14 28 49 58 231 304 1.072 

YIL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Dünya 684 497 530 906 833 1.352 2.168 

  Gelişmekte Olan Eko. 58 39 40 115 110 201 275 

  Geçiş Eko. 3 4 11 14 18 30 49 

  Gelişmiş Eko. 623 454 479 777 705 1.121 1.844 

YIL 2008 2009 2010 2011 2012 2013       2014 

Dünya 1.701 1.098 1.373 1.565 1.278 1.377 1.299 

  Gelişmekte Olan Eko. 274 244 357 380 356 409 447 

  Geçiş Eko. 60 38 50 56 33 76 72 

  Gelişmiş Eko. 1.367 816 966 1.129 889 892 780 

YIL 2015 2016 2017 2018 
   

Dünya 1.683 1.550 1.425 1.014 

  Gelişmekte Olan Eko. 407 420 462 418 

  Geçiş Eko. 32 25 38 38 

  Gelişmiş Eko. 1.244 1.105 925 558  
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verisi ile çıkış verisi aynı olmalıdır. Ancak bu iki veri ülkeler 

arasındaki hesaplama yöntemlerindeki farklılıklar ve DYY 

tanımlamasındaki farklılıklar sebepleriyle eşit çıkmamaktadır (DEİK, 

2014: 8). Tablo’da görüldüğü üzere, 1970 yılından itibaren tüm ülke 

gruplarının gerçekleştirdikleri DYY artmıştır. Ancak DYY 

çıkışlarındaki bu artış temelde gelişmiş ekonomiler kaynaklıdır. 

Küresel DYY akışlarının 2008 küresel krizinin öncesinin altında 

olmasının çıkış açısından nedeni ise, gelişmiş ülkelerden çıkan 

DYY’lerin azalmasıdır. 

 

 

Şekil 2.5: Ekonomik Gruplara Göre Doğrudan Yabancı Yatırım Çıkışının Dağılımı 

(Akım, 1970-2018, %) (UNCTAD, 12.03.2020, www.unctad.org). 

 

Şekil 2.5’de akım olarak küresel DYY çıkışlarının ekonomik gruplara 

göre dağılımı gösterilmiştir. Şekil 2.5’de de görüldüğü üzere, akım 

olarak 1970’den beri DYY’lerin kaynak ülkesi gelişmiş ülkelerdir. 

Ancak 1990’dan itibaren gelişmekte olan ülkelerin küresel olarak 

çıkan DYY’lerden aldığı pay sürekli yükselmiştir. Akım olarak DYY 

çıkışlarından 2018 yılı itibarıyla en fazla payı yüzde 55 ile gelişmiş 

ülkeler almaktadır. Gelişmiş ülkelerin yaptıkları DYY’lerin özellikle 

2008 küresel krizinden sonra ciddi oranda düşmesi ve sonra 
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toparlanmaması ile gelişmekte olan ülkelerin yatırımlarında küresel 

krizden sonraki artış bu durumun temel sebepleridir. Dolayısıyla akım 

olarak DYY’ler 1970’li yıllardan itibaren çoğunlukla gelişmiş 

ekonomiler arasında gerçekleşmektedir. Ancak verilerden de 

anlaşıldığı gibi, son yıllarda gelişmekte olan ekonomiler hem ev sahibi 

ülke olmakta hem de kaynak ülke olmakta hızla yükselmişlerdir. 

Geçiş ekonomilerinin akım şeklindeki küresel DYY çıkışlarından 

aldıkları pay zaman içerisinde yükselmekle birlikte oldukça düşüktür. 

 

 

Şekil 2.6: Ekonomik Gruplarda Doğrudan Yabancı Yatırım Çıkışlarının GSYİH’a 

Oranı (Akım, 1970-2018, %) (UNCTAD, 12.03.2020, www.unctad.org). 
 

Şekil 2.6’da ekonomik gruplarda DYY çıkışlarının GSYİH’a oranı 

gösterilmektedir. Şekil 2.6’da görüldüğü üzere, 1980-2018 döneminde 

DYY çıkışlarının gelir içerisindeki payı 3 ekonomik grupta da 

yükselme eğilimindedir.2008 küresel krizinin etkisiyle, 2008 yılından 

itibaren 3 ekonomik grupta da DYY çıkışlarının gelir içerisindeki payı 

genelde azalmaktadır. 
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Şekil 2.7: Ekonomik Gruplara Göre Doğrudan Yabancı Yatırım Girişindeki Dağılım 

(Stok, 1970-2018, %) (UNCTAD, 12.03.2020, www.unctad.org). 

 

Şekil 2.7’de stok olarak küresel doğrudan yabancı yatırım girişlerinin 

ekonomik gruplara göre dağılımı gösterilmiştir. Şekil 2.7’de de 

görüldüğü üzere, 1980’lerin başında gelişmekte olan ülkelerin stok 

olarak DYY girişinden aldığı pay % 42’dir. Bu durumun başlıca 

sebebi, 2. Dünya Savaşı öncesinde gelişmekte olan ülkelere yapılan 

DYY’nin toplam DYY’nin yüzde 60’ını oluşturmasıdır. Gelişmekte 

olan ekonomilerin toplam giriş yapan stok olarak DYY’lerdeki payı 

1991 yılında %22’e düşmüştür. Bu durumun nedeni, DYY’lerin 

gelişmekte olan ekonomilerde 1980’lerden itibaren miktar olarak 

artmasına rağmen gelişmiş ekonomilerden daha az artmasıdır. 

Gelişmekte olan ekonomilerin payı 2008 yılında %27’e, 2012 yılında 

%32’e, 2018 yılında ise %33’e yükselmiştir. Gelişmiş ülkelerin 

DYY’lerden aldığı pay ise 1980 yılında %58 iken; 1991 yılında 

%78’e, 2000 yılında %82’e yükselmiştir. Fakat bu ülkelerin aldıkları 

pay 2008 yılında %70’e, 2012 yılında %65’e, 2018 yılında ise 

yaklaşık %64’e düşmüştür. Dolayısıyla 2008 küresel krizinden sonra 

akım olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki nispeten 
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dengeli dağılım kısmen stok olarak DYY girişine de yansımıştır. 

Ancak halen gelişmiş ülkeler stok olarak DYY girişinde en büyük 

payı almaktadır. Geçiş ekonomilerinin stok şeklindeki küresel DYY 

girişlerinden aldıkları pay zaman içerisinde yükselmekle birlikte 

oldukça düşüktür. 

 

 

Şekil 2.8: Ekonomik Gruplarda Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerinin GSYİH’a 

Oranı (Stok, 1980-2018, %) (UNCTAD, 12.03.2019, www.unctad.org). 
 

Şekil 2.8’de ekonomik gruplarda stok olarak DYY girişlerinin 

GSYİH’a oranı gösterilmektedir. Şekil 2.8’de görüldüğü üzere, 1980-

2018 döneminde DYY girişlerinin gelir içerisindeki payı 3 ekonomik 

grupta da yükselme eğilimindedir. 1990’lı yıllara kadar gelişmekte 

olan ekonomilere stok olarak giren DYY’lerin payı gelişmiş 

ülkelerden daha yüksektir. Ancak bu tarihten sonra gelişmiş 

ekonomilerin yatırımlarının GSYİH’a oranı gelişmekte olan 

ekonomilerden daha yüksek seyretmiştir. 
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Şekil 2.9: Ekonomik Gruplara Göre Doğrudan Yabancı Yatırım Çıkışı Dağılımı 

(Stok, 1970-2018, %) (UNCTAD, 12.03.2020, www.unctad.org). 

 

Şekil 2.9’da stok olarak küresel doğrudan yabancı yatırım çıkışlarının 

ekonomik gruplara göre dağılımı gösterilmiştir. Şekil 2.9’da 

görüldüğü üzere, gelişmekte olan ülkelerin stok olarak DYY 

çıkışından aldığı pay 1990’ların başından itibaren artış 

eğilimindeyken; gelişmiş ülkelerin aldığı pay ise düşüş eğilimindedir. 

2008 küresel krizinden sonra akım olarak gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkeler arasındaki farkın azalması kısmen stok olarak DYY çıkışına da 

yansımıştır. Ancak halen gelişmiş ülkeler stok olarak DYY çıkışında 

en büyük payı almaktadır. 1950 yılında kadar stok olarak DYY 

girişlerinde en büyük payı gelişmekte olan ekonomiler, çıkışlarında 

ise gelişmiş ekonomiler almaktaydı. 1950 yılından itibaren stok olarak 

DYY girişlerinde gelişmekte olan ülkelerin payı düşmüş ve önemli 

pay gelişmiş ülkelere geçmiştir. 1980’li yıllardan itibaren, DYY 

çıkışlarının stok olarak ana kaynağı gelişmiş ülkelerdir. Dolayısıyla 

1980’lerden beri stok olarak DYY çoğunlukla gelişmiş ekonomiler 

arasında yapılmaktadır. Ancak verilerden de anlaşıldığı gibi, son 
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yıllarda gelişmekte olan ekonomiler hem ev sahibi hem de kaynak 

ülke olmakta hızla yükselmişlerdir. 

 

Şekil 2.10: Ekonomik Gruplarda Doğrudan Yabancı Yatırım Çıkışlarının GSYİH’a 

Oranı (Stok, 1980-2018, %) (UNCTAD, 12.03.2020, www.unctad.org). 

 

Şekil 2.10’da ekonomik gruplarda stok olarak DYY çıkışlarının 

GSYİH’a oranı gösterilmektedir. Şekil 2.10’da görüldüğü üzere, 

1980-2018 döneminde DYY çıkışlarının gelir içerisindeki payı üç 

ekonomik grupta da yükselme eğilimindedir.  

 

Tablo 2.6: Doğrudan Yabancı Yatırımın Sektörel Dağılımı (Stok,1975-2015, %) 

(UNCTAD, 1993: 10; UNCTAD, 2004: 30; UNCTAD, 2017a: 21). 

Sektör/Yıl   1970   1990    2002   2007    2012   2015 

Birincil sektör 19.0% 9.0% 6.0% 5,5% 7.0% 8.0% 

İmalat Sanayi 53.0% 42.0% 34.0% 27.8% 27.0% 28.0% 

Hizmetler 28.0% 49.0% 60% 66.7% 66.0% 64.0% 

 

Tablo 2.6’da DYY’nin sektörel dağılımı gösterilmektedir. II. Dünya 

Savaşı’na kadar birincil sektöre yapılan DYY, toplam DYY’lerin stok 

ve ortalama akım veri) yüzde 60’ını oluşturmaktadır (Dunning ve 

Lundan, 2008: 69). Ancak savaş sonrası dönemde ilgi imalat sanayine 

yönelmiştir. Dolayısıyla 1980’lere kadar en fazla DYY’i imalat sanayi 

çekmiştir. 60-70’li yıllarda imalat sanayindeki DYY’nin payı sürekli 
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artmıştır. Aynı dönemde hizmetler sektöründeki yatırımlar da hızla 

artmış ve imalat sanayini takiben ikinci sıraya yükselmiştir. Tablo 

2.6’de görüldüğü üzere, 1970 yılında doğrudan yabancı yatırımdaki 

sektörel pay incelendiğinde, birincil sektöre yatırımlar %19, imalat 

sanayiye yatırımlar %53, hizmetler sektörüne yatırımlar ise %28 

olarak görülmektedir. Ancak 1980’lerin başında hizmetler sektörüne 

doğru bir yöneliş başlamıştır. Hizmetler sektörü 1970’li yıllarda DYY 

stokunun yaklaşık 3’te 1’ini oluştururken, 1990’larda bu oran %50’e 

çıkmış ve 2000’lerin başında %60’a yükselmiştir. Aynı dönemde 

birincil sektörün payı %19’dan önce %9’a sonra %6’a düşerken, 

imalat sanayi sektörü % 53’den önce %42’e sonra ise %34’e 

düşmüştür. 2015 yılı itibarıyla birincil sektörün DYY’lerdeki payı %8, 

imalat sanayinin payı %28, hizmetler sektörünün payı ise %64’dür. 

Sonuçta hizmetler sektörü 1980’lerden bu yana DYY’nin hâkim 

sektörüdür.      

1980’lerde başlayan ve 1990’larda hız kazanan liberalleşme 

politikaları sayesinde o ana kadar DYY’e kapalı olan birçok hizmet 

faaliyetinin yabancı firmalara açılması hizmetler sektörüne yönelik 

doğrudan yabancı yatırımlardaki artışın en önemli sebebidir. Birçok 

ülkede hizmetlere olan talebin artması ile iletişim, ulaşım ve enerji 

gibi alt ve üst yapı hizmetlerindeki özelleştirmelerin global düzeyde 

artması DYY’nin hizmetler sektörüne kaymasını kolaylaştırmıştır 

(Yavan, 2006: 22). Hizmet sektörüne giren DYY’ler dünya çapında 

ciddi artmasına rağmen, ülkelerin niteliklerine ve sektörel 

politikalarına bağlı olarak DYY’lerin sektörel dağılımı ülkeler 
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arasında farklılık göstermektedir. Örneğin Çin, diğer Doğu Asya ve 

Pasifik ülkeleri ile Kanada’da imalat sanayi sektörü hala ana sektör 

iken, birçok Afrika ülkesinde birincil sektör doğrudan yabancı 

yatırımların dağılımında en önemli sektör olmayı sürdürmektedir. 

Başka ülkelerde ise hizmet sektörü hâkim sektör haline gelmiştir 

(Göz, 2009: 55).        

Hizmetler sektörüne gelen DYY’ler küresel anlamda özellikle ticaretle 

ilişkili hizmetler (toptancılık, perakendicilik, pazarlama ve dağıtım) ve 

finansal hizmetler (bankacılık ve sigortacılık) olmak üzere iş 

hizmetleri (danışmanlık, turizm, inşaat ve gayrimenkul yatırımları) 

iletişim ve ulaşım hizmetleri gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. 

Gelişmekte olan ekonomilere gelen hizmet yatırımlarının önemli bir 

kısmı finans, ticaret, özelleştirme çabaları sayesinde ulaşım, inşaat ve 

iletişim gibi alt yapı yatırımları ve turizme yoğunlaşmıştır. Gelişmiş 

ekonomilerde ise ticaret, finans ve iş hizmetlerinde yoğunlaşma 

görülmektedir (Dunning ve Lundan, 2008: 39). 

1980’lerde başlayan ve 1990’larda hız kazanan liberalleşme 

politikaları çerçevesinde birçok ülke DYY’i kendi ülkesine çekmek 

amacıyla ulusal yatırım politikalarında serbestleşmeye ve teşvike 

yönelik düzenlemelere gitmişlerdir. Tablo 2.7’de ulusal yatırım 

politikalarında değişimler gösterilmektedir. 
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Tablo 2.7: Ulusal Yatırım Politikalarında Değişimler (1992-2018) (UNCTAD, 

2009: 31; UNCTAD, 2019a: 80). 

Yıllar 

DYY Politikalarında 

Değişiklik Yapan Ülke 

Sayısı 

Toplam Politika 

Değişikliği Sayısı DYY Lehine 

DYY 

Aleyhine 

1992 43 77 77 0 

1993 56 100 99 1 

1994 49 110 108 2 

1995 63 112 106 6 

1996 66 114 98 16 

1997 76 150 134 16 

1998 60 145 136 9 

1999 65 139 130 9 

2000 70 150 147 3 

2001 71 207 193 14 

2002 72 246 234 12 

2003 59 125 113 12 

2004 79 164 142 22 

2005 77 144 118 26 

2006 70 126 104 22 

2007 49 79 58 21 

2008 40 68 51 17 

2009 46 89 61 28 

2010 54 116 77 39 

2011 51 86 62 24 

2012 57 92 65 27 

2013 60 87 62 24 

2014 41 74 52 22 

2015 49 100 75 25 

2016 59 125 84 41 

2017 65 144 98 46 

2018 55 112 65 47 

Toplam  3281 2750 531 

 

Tablo 2.7’de DYY lehine yapılan değişiklikler serbestleşmeyi ve 

teşvikleri göstermekte iken; DYY aleyhine yapılan değişiklikler ise 

yabancı mülkiyet üzerinde konrolü artırmayı ve teşvikleri azaltmayı 
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göstermektedir. Tablo 2.7’de görüldüğü üzere, 1992-2018 yılları 

arasında ülkelerin DYY mevzuatlarında yaptıkları toplam 3281 

değişiklikten 2750’si DYY’i teşvik etmeye ve serbestleşmeye yönelik 

düzenlemeleri içermektedir. Diğer 532 değişiklik ise, DYY’i 

kısıtlayıcı değişikliklerdir. Dünyada DYY lehine 1992 yılında 77 

düzenleme yapılmış iken, 2000 yılına gelindiğinde bu sayı 150’e 

çıkmıştır. Fakat DYY’lerin lehinde olan düzenlemelerde 2008 küresel 

krizi sonrası bir azalış, aleyhinde olan düzenlemelerde ise bir artış 

görülmektedir. DYY’lerin aleyhine olan düzenlemelerde 2016’dan 

itibaren ise ciddi bir artış görülmektedir. Bu düzenlemeler, temelde 

ulusal güvenlik, yerel üreticilerin rekabetçiliğinin korunması, doğal 

kaynakların yabancılar tarafından ele geçirilmesi gibi sebeplerle kritik 

alt yapı yatırımları, savunma sanayi, stratejik teknolojik yatırımlardaki 

kısıtlamalarla birlikte bazı sektörlerde tekelleşmeyi engellemek ve 

yerel mülkiyet edinmeyle ilgili yapılan kısıtlamalardır. Hükümetler, 

bu sebeplerle birçok satın alma ve birleşme anlaşmasını 

engellemişlerdir. Söz konusu kısıtlamalar özellikle gelişmiş ülkeler 

tarafından uygulanmaktadır. Ayrıca bazı gelişmekte olan ülkelerde 

yabancı yatırım için yerel girdi kullanma şartı da konulmuştur 

(UNCTAD, 2019a: 80-92). Ancak yine de halen ağırlıklı olarak 

DYY’lerin lehinde düzenlemeler yapılmaktadır. DYY’lerin lehine 

2018 yılında 65, aleyhine 47 düzenleme yapılmıştır. Ayrıca 

hükümetler, teknokentler ve serbest bölgeler gibi özel ekonomik 

alanlar kurarak ve buradaki firmalara verdikleri teşviklerle de 

DYY’leri özendirmeye çalışmaktadırlar. Yine 1980’lerden beri ülkeler 

Yatırım Destek Ajansları kurarak DYY’leri ülkelerine çekmeye 
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çalışmaktadırlar. Dünya’da Yatırım Destek Ajanslarının sayısı hızla 

artmaktadır (DEİK, 2014: 17).  

 

Tablo 2.8: Dünya’da İmzalanan Uluslararası Yatırım Anlaşma Sayısı (1980-2018) 

(UNCTAD Investment Policy Hub, 13.03.2020, 

https://investmentpolicy.unctad.org).   

Yıllar İmzalanan Uluslararası Yatırım Anlaşması Sayısı 

1980 18 

1990 76 

1995 213 

2000 155 

2005 99 

2007 99 

2008 87 

2010 58 

2015 42 

2017 36 

2018 42 

 

Tablo 2.8’de dünyada imzalanan uluslararası yatırım anlaşma sayısı 

gösterilmektedir. Tablo 2.8’de görüldüğü üzere 1980 yılından itibaren 

dünyada imzalanan uluslararası yatırım anlaşma sayısı çok ciddi 

artmıştır. Son yıllarda imzalanan anlaşma sayısı düşmekle birlikte, 

halen 2658 anlaşma yürürlüktedir. Ülkeler YKTK (ikili) anlaşmaları 

ve çok taraflı yatırımları desteklemeye yönelik anlaşmalarla DYY’leri 

kendilerine çekmeye çalışmaktadırlar.  
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Tablo 2.9: Dünyadaki Sınır Ötesi Birleşme ve Satın Alma Tutarı ve Dağılımı 

(Akım,1990-2018, milyon dolar ve %) (UNCTAD, 13.03.2020, www.unctad.org). 
YILLAR 1990 2000 2005 2007 2008 2010 2015 2017 2018 

Dünyadaki Sınır Ötesi 

Birleşme ve Satın Alma 

Tutarı (milyon dolar) 98.050 959.681 535.035 1.032.689 617.649 347.094 735.126 

 

 

693.962 815.726 

EV SAHİBİ 

ÜLKELER 

ARASINDAKİ 

DAĞILIM (%)        

 

 
Gelişmiş Ekonomiler 90% 91% 88% 88% 77% 75% 87% 82% 84% 

Gelişmekte Olan 

Ekonomiler 10% 9% 13% 9% 19% 24% 11% 

16% 

15% 

Geçiş Ekonomileri 0% 0% -1% 3% 4% 1% 1% 2% 0% 

KAYNAK ÜLKELER 

ARASINDAKİ 

DAĞILIM (%)        

 

 
Gelişmiş Ekonomiler 86% 94% 83% 84% 78% 67% 80% 68% 86% 

Gelişmekte Olan 

Ekonomiler 14% 6% 16% 14% 20% 31% 19% 

 

29% 14% 

Geçiş Ekonomileri 0% 0% 1% 2% 2% 2% 1% %3 0% 

 

Tablo 2.9’da dünyadaki sınır ötesi birleşme ve satın alma tutarı ve 

dağılımı gösterilmektedir. Tablo 2.9’da görüldüğü üzere sınır ötesi 

birleşme ve satın almalar 1990’lı yılllarda ciddi artarken, 2001 

yılından başlayarak 2005 yılına kadar düşmüştür. Gelişmiş 

ekonomilerdeki durgunluk, ABD’de 2000 yılında Dot.com krizinin 

patlak vermesi ve kısmen de 11 Eylül saldırısı bu düşüşte önemli rol 

oynamıştır. Satın alma ve birleşme şeklindeki DYY’lerin kaynak 

ülkesinin ve ev sahibi ülkenin gelişmiş ekonomiler olması nedeniyle 

satın alma ve birleşmeler bu dönemde ciddi düşmüştür. 2007 yılında 

yeniden artan satın alma ve birleşme tutarı küresel krizle birlikte 

tekrar ciddi anlamda düşmüştür. Bu durumun sebebi ise, küresel krizin 

gelişmiş ekonomileri ciddi zayıflatmasıdır. 2007 yılında yaklaşık 1 

trilyon dolar olan satın alma ve birleşme yatırımları 2010 yılında 347 

milyar dolara kadar düşmüştür. Satın alma ve birleşmeler 2015 yılına 

kadar zayıf seyretmiştir. Bu süreçten sonra satın alma ve birleşme 

tutarları artmıştır. Aynı zamanda, 2017 yılındaki düşüş dikkat 
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çekicidir. Tablo’da da görüldüğü üzere satın alma ve birleşmelerin 

kaynak ülke ve ev sahibi ülkesi genelde gelişmiş ekonomilerdir. Fakat 

1990’dan bu zamana doğru ev sahibi ülke olarak gelişmekte olan 

ülkelerin payları hafif (yaklaşık 5 puan) yükselmiştir. Ayrıca küresel 

çapta satın alma ve birleşmelerin hareketleri ile küresel DYY 

hareketleri genelde benzerdir. Bu durumun sebebi, hem küresel 

anlamda DYY’lerin hem de satın alma ve birleşmelerin tarih boyunca 

genelde gelişmiş ülkeler arasında yapılmasıdır. 

 

Tablo 2.10: Dünyadaki Yeşil Alan Yatırım Tutarı ve Dağılımı (Akım,2003-

2018,milyon dolar ve %) (UNCTAD, 13.03.2020, www.unctad.org). 
YILLAR 2003 2007 2008 2010 2015 2017  2018 

Dünyadaki Yeşil Alan Yatırım 

Tutarı (milyon dolar) 771.732 789.443 1.298.447 829.836 757.881 

 

697.734 

 

980.669 

EV SAHİBİ ÜLKELER 

ARASINDAKİ DAĞILIM (%)      

  

 
Gelişmiş Ekonomiler 36% 37% 32% 36% 35% 44%  36% 

Gelişmekte Olan Ekonomiler 56% 55% 60% 58% 60% 51%  58% 

Geçiş Ekonomileri 8% 8% 8% 6% 5% 5%  5% 

KAYNAK ÜLKELER 

ARASINDAKİ DAĞILIM (%)      

  

 
Gelişmiş Ekonomiler 81% 74% 74% 73% 64% %66  63% 

Gelişmekte Olan Ekonomiler 16% 23% 24% 25% 34% %28  35% 

Geçiş Ekonomileri 3% 2% 2% 2% 2% %6  2% 

 

Tablo 2.10’da dünyadaki yeşil alan yatırımı tutarı ve dağılımı 

gösterilmektedir. Tablo 2.10’de görüldüğü üzere, yeşil alan 

yatırımlarının kaynak ülkesi genelde gelişmiş ekonomiler; ev sahibi 

ülkesi ise genelde gelişmekte olan ekonomilerdir. Bu nedenle, yeşil 

alan yatırımları 2008 küresel kriz sürecinde satın alma ve birleşmelere 

kıyasla daha az düşmüştür. Hatta krizin başladığı 2008 yılında ciddi 

bir artış seyrederek 1,3 trilyon dolara çıkan yeşil alan yatırımları 2009 

yılından itibaren düşmüştür. Bu durumun sebebi, küresel krizin ilk 

çıktığı anda gelişmekte olan ekonomilerden öte gelişmiş ekonomileri 

olumsuz etkilemesidir. Yeşil alan yatırımları 2018 yılına kadar zayıf 
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seyretmiştir. Bununla birlikte yeşil alan yatırımlarının kaynak ülke 

dağılımında 2003 yılından itibaren gelişmekte olan ülkelerin payı 

sürekli artarken; gelişmiş ülkelerin payı ise sürekli azalmaktadır. 

Şekil 2.11’de dünya’daki DYY trendindeki ortalama yıllık büyüme 

oranı ve dünya’daki DYY’deki ortalama yıllık gerçek büyüme oranı 

gösterilmektedir. Dünya’daki DYY trendi, gerçek DYY akışlarından 

tek seferlik vergi reformları, çok büyük anlaşmalar, doğrudan yabancı 

yatırım kapsamındaki şirketler arası borçlanmaların çıkarılmasıyla 

bulunur. Şekil’de de görüldüğü üzere 2008 yılındaki küresel krizden 

bu yana DYY’lerin trend olarak büyümesi çok zayıflarken, gerçek 

anlamda yıllık ortalama daralma söz konusudur. Bu durumun aslında 

temel nedeni, 2008 yılında başlayan ve etkisi halen çeşitli şekillerde 

devam eden küresel krizdir. Şöyle ki, 2008 yılında yoğunlaşan küresel 

finansal kriz 2011 yılı Avrupa bölgesine sıçramış ve bir borç krizi 

yaratarak dünya ekonomisini sarsmıştır. 2015 yılında küresel olarak 

DYY’ler hızlansa da bu sefer iktisat politikalarında belirsizlikler, zayıf 

iktisadi büyüme, küresel ticaret ve yatırımlardaki korumacılık 

eğilimleri, Çin’in yavaş büyümesi, jeopolitik gelişmeler, Brexit süreci 

gibi nedenlerle son 3 yıldır daralmaktadır. Bu sayılanların çoğu yine 

küresel krizin yansımalarıdır.  
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Şekil 2.11: Dünya’daki doğrudan yabancı yatırım trendindeki ortalama yıllık 

büyüme oranı ve Dünya’daki doğrudan yabancı yatırımdaki ortalama yıllık gerçek 

büyüme oranı (Akım, 1990-2018, %) (UNCTAD, 2019a: 14). 

Öte yandan UNCTAD, 2008 yılından sonra meydana gelen 

yavaşlamayı şu 3 faktöre bağlamaktadır (UNCTAD, 2019a: 14-15):  

• Politik faktörler: Son yıllarda, DYY’lerin aleyhine 

düzenlemelerde ciddi bir artış görülmektedir. Bu düzenlemeler 

temelde ulusal güvenlik, yerel üreticilerin rekabetçiliğinin 

korunması, doğal kaynakların yabancılar tarafından ele 

geçirilmesi gibi sebeplerle kritik alt yapı yatırımları, savunma 

sanayi, stratejik teknolojik yatırımlar, bazı sektörlerde 

tekelleşmeyi engellemek ve yerel mülkiyet edinmeyle ilgili 

yapılan kısıtlamalardır. Söz konusu kısıtlamalar özellikle 

gelişmiş ülkeler tarafından uygulanmaktadır. Bu durum 

belirsizlik yaratmaktadır. 

• Ekonomik faktörler: DYY’lerin getiri oranlarında ciddi bir 

azalma meydana gelmiştir. Şöyle ki, küresel anlamda doğrudan 

yabancı yatırım getiri oranı küresel kriz öncesi %8,6 iken; 2018 

yılı itibarıyla %6,8’dir.  

1990-1999 2000-2007 2008-2018

Doğrudan yabancı

yatırım trendindeki

ortalama yıllık büyüme

oranı

21,0% 8,0% 1,0%

Doğrudan yabancı

yatırımdaki  ortalama

yıllık gerçek büyüme

oranı

44,0% 9,5% -2,9%
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• İşe Yönelik Faktörler: Uluslararası üretimin doğasındaki 

yapısal değişim gerçekleşmektedir. Birçok endüstride, dijital 

teknolojilerin küresel arz zincirine adapte edilmesi maddi olan 

mal ticareti ve DYY’den gayri maddi olan hizmet ticareti ve 

lisansa doğru bir geçişe neden olmaktadır. Bu geçiş, küresel 

piyasalara ulaşım ve sınır ötesi operasyonlardaki verimliliğin 

kullanımının mal ticareti ve DYY’e ihtiyaç duymaması nedeni 

ile gerçekleşmiştir. UNCTAD hesaplamalarına göre, 2010 yılı 

100 olarak alındığında, DYY’ler 2018 yılında 101’e, mal ticareti 

119’a, hizmet ticareti 145’e lisanslar ise 160’a çıkmıştır. 

Son olarak, yabancı yatırımlara ev sahipliği yapmak dönemler 

itibarıyla farklı özelliklere sahip olmayı gerektirmektedir. İkinci 

Dünya Savaşına kadar özellikle doğal kaynaklara bol olarak sahip 

olmak DYY’e ev sahipliği yapmakta önemli bir faktör iken, İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında pazar hacmi, ucuz ve nitelikli emek gibi 

faktörler ön planda olmuştur. 1980’lerden sonra ise gelişmekte olan 

ekonomilerin dışa açılmaları ve artan pazar hacimleri, niteliksiz-ucuz 

emek ve verilen teşvikler gibi faktörler zamanla ön plana çıkmaya 

başlamasına rağmen doğrudan yabancı yatırımlar genelde gelişmiş 

ekonomiler arasında yapılmıştır. Bu durumun nedenleri arasında, 

pazar hacmi, nitelikli emek, gelişmiş sermaye piyasaları, gelişmiş alt 

yapı, güçlü kurumsal yapı, siyasi istikrar gibi faktörler ön planda 

olmuştur.  
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Günümüzde ise pek çok ekonomik, politik ve yatırım ortamına ilişkin 

faktörler yabancı yatırımın yer seçimini etkilemektedir. Örneğin, 

gelişmiş ülkelerde üst düzey yöneticilerin maliyetlerinin hızlı artışı, 

uluslararası yatırımcıların iyi eğitilmiş ve daha ucuz vasıflı insan 

gücüne sahip gelişmekte olan ülkeleri tercih etmesine neden 

olmaktadır. ÇUŞ’lar, dünya çapındaki rekabetin hızla arttığı ve 

hizmetler sektörünün ağırlıkta olduğu bir ekonomik ortamda, eğitimli 

ve yüksek vasıflı işgücüne sahip ülkeleri tercih etmektedirler (Bal, 

2000: 245).  
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3. DIŞ TİCARET: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE DÜNYA 

TİCARETİNİN GELİŞİMİ 

Bu bölümde dış ticaretin kavramsal çerçevesi, dış ticaret teorilerinin 

ve dünya ticaretinin gelişimi üzerinde durulmaktadır. 

3.1. Dış Ticaretin Kavramsal Çerçevesi 

Dış ticaret, bir ülkenin dış alemden mal ve hizmet satın alması ve dış 

aleme mal ve hizmet satması işlemlerini kapsamaktadır. Mal ve 

hizmetlerin yurt dışına satılması işlemine ihracat, mal ve hizmetlerin 

yurt dışından satın alınması işlemine ise ithalat denilmektedir. 

Ülkelerin ithalatlarını belirleyen temel faktörler, yurt içi gelir ve reel 

döviz kurudur. Nominal döviz kuru doğrudan kotasyon ile 

tanımlandığında, reel döviz kuru ve yurt içi gelir düzeyi ile ithalat 

arasında sırasıyla negatif ve pozitif bir ilişki vardır. Ülkelerin 

ihracatlarını belirleyen temel faktörler ise, yurt dışı gelir ve reel döviz 

kurudur. Reel döviz kuru ve yurt dışı gelir düzeyi ile ihracat arasında 

ise pozitif bir ilişki vardır (Ünsal, 2005: 591-594).    

Uluslararası ticaretin içerisinde gerek teoride gerekse de uygulamada 

hizmet hareketlerinden ziyade mal ticaretine odaklanılmaktadır. 

Bunun sebebi mal ticaretinin toplam dış ticaretteki payından dolayıdır. 

Tablo 3.1’de dünya mal ticaret hacmi verileri sunulmaktadır. Tablo 

3.1’de gösterildiği gibi, 1950 yılında 61 milyar dolar olan dünya mal 

ticaret hacmi, 1960 yılında 130 milyar dolar, 1970 yılında 318 milyar 

dolar, 1975 yılında 876 milyar dolar, 1980 yılında 2 trilyon dolar, 
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1990 yılında 3,5 trilyon dolar, 2000 yılında 6,5 trilyon dolar, 2010 

yılında 15 trilyon dolar, 2018 yılında ise yaklaşık 19 trilyon dolar 

düzeyine kadar yükselmiştir. Dünya mal ticaret hacminin giderek 

arttığı görülmektedir. Tablo’dan anlaşıldığı üzere küresel mal 

ticaretindeki son zamanlardaki artış trendi azalsa da bu olumsuzluğa 

rağmen uzun zaman dilimindeki gelişme trendi önemlidir. İkinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan süreçte, dış ticarette serbestleşme 

sağlamak amacıyla yapılan müzakere ve varılan anlaşmaların başta 

gümrük tarifeleri olmak üzere ticaret engellerini azaltması dünya 

ticaretinin artışında oldukça önemli bir faktördür. Ayrıca özellikle 

1980’li yıllardan itibaren başta taşımacılık ve iletişim faaliyetlerinde 

olmak üzere yaşanan teknolojik gelişme ve teknolojik gelişmenin 

beraberinde getirdiği küreselleşme süreci dünya ticaret hacminin bu 

seviyelere gelmesinde büyük rol oynamıştır. Aynı zamanda, 

taşımacılık ve iletişim faaliyetlerinde yaşanan teknolojik gelişmenin 

üretim süreçlerinde çok daha fazla sayıda ülkeyi kapsayacak şekilde 

parçalı bir üretim yapmaya olanak vermesi (dikey DYY) dünya mal 

ticaret hacminin ara ve nihai mal ticareti (endüstri içi ve endüstriler 

arası) üzerinden artmasını sağlamıştır. Son olarak Çin, Hindistan ve 

eski Doğu Bloku ülkelerinin uluslararası ticarete daha fazla açılmaları 

dünya ticaretini pozitif etkilemiştir (Aydın vd., 2010: 44). Fakat 

günümüzde uluslararası hizmet ticareti de giderek büyümektedir. 

1980’li yıllardan itibaren ülkeler arasında hizmet ticaretinin 

serbestleşmesine yönelik Dünya Ticaret Örgütü tarafından atılan 

adımlar, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, hizmetlerin 

gayri safi yurt içi hasılâdan aldığı payın giderek artması, artan 
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DYY’lerin etkisi, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin dış ticaret açılmaları 

hizmet ticaretinin de artmasını sağlamıştır. Hizmet ticareti dünya 

ticaretinin yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır. Dünya mal ve hizmet 

ticareti 2018 itibarıyla yaklaşık 26 trilyon dolardır (WTO, 27.09.2020, 

www.wto.org).       

Gerek günümüzde gerekse de geçmişte dış ticarete yol açan üç temel 

faktör vardır. Bu faktörlerden ilki, ülkeler arası fiyat farklılıklardır. 

Geleneksel yaklaşım, dış ticareti ülkeler arasındaki fiyat farklılıkları 

ile açıklamaktadır. Dış ticarete yol açan bir diğer faktör ise, yurt içi 

üretimin yetersizliği ya da yurt içinde fazla üretimdir. Doğal kaynak, 

teknik bilgi ve uzman iş gücü ve iktisadi gelişme farklılıkları 

sebebiyle bazı ülkelerde bazı ürünlerin üretimi yetersiz olmakta, bazı 

ülkelerde ise bu sebeplerden dolayı aşırı üretim yapılmaktadır. Bu 

durum, ülkeleri dış ticarete yönlendirmektedir. Dış ticarete yol açan 

son faktör ise, mal farklılaştırmasıdır. Yeni dış ticaret teorileri ve yeni 

yeni dış ticaret teorileri, dış ticareti mal farklılaştırması ile 

açıklamaktadır. Bu sayılan temel faktörlerin yanı sıra, genişleyen 

piyasaların ölçek ekonomilerine yol açması, talepteki mevsimsel 

dalgalanmaları önlemek, devlet teşvikleri, ticari anlaşma ve 

entegrasyonlar, riskleri farklı pazarlara dağıtmak, dış dünyaya 

açılmanın yerli firmaların verimliliğini arttırması ve ÇUŞların firma 

içindeki ticaretleri de ülkeleri dış ticarete yönlendirmektedir (Ertem, 

2015: 25-29).  
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Tablo 3.1: Dünya Mal Ticaret Hacmi (1950- 2018, milyar dolar) (Statista, 

29.11.2019, https://www.statista.com). 

Yıllar Dünya Mal Ticaret Hacmi 

1950 61 

1955 93 

1960 130 

1965 189 

1970 318 

1975 876 

1980 2.049 

1985 1.964 

1990 3.495 

1995 5.176 

2000 6.452 

2005 10.502 

2006 12.128 

2007 14.021 

2008 16.149 

2009 12.556 

2010 15.302 

2011 18.339 

2012 18.513 

2013 18.950 

2014 18.986 

2015 16.539 

2016 16.021 

2017 17.731 

2018 19.453 

 

3.2. Dünya Ticaretinin Gelişimi 

Daha önceki kısımlarda dünya ticaretinin İkinci Dünya Savaşın’dan 

itibaren artış trendinde olduğu belirtilerek, bu durumu etkileyen 

faktörlere kısaca değinilmiştir. Şekil 3.1’de dünya ticaret hacminin 

büyüme hızı 2004-2018 yılları arasında gösterilmektedir. Şekil’de 

görüldüğü üzere dünya mal ve hizmet ticaret hacmi küresel krizin 

başlangıcından önceki döneme (2007 ve öncesi) göre zayıf 

seyretmektedir. Bu durumun ilk zamanlardaki nedenleri, ABD’deki 
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küresel finans krizi ve Avrupa’daki borç krizinin dünya ekonomilerini 

riskli varlıklar kanalı, güven kanalı, kredi kanalı ve ticaret (gelir 

düşüşü ve ticari korumacılık artışı) kanalı ile etkilemesidir. Ancak 

küresel krizin etkilerinin hafiflediği son zamanlarda ise, küresel 

büyümenin zayıf seyretmesi, ticari korumacılığın ciddi artışı ve bu 

konudaki politika belirsizlikleri dünya ticaretini olumsuz 

etkilemektedir. Ayrıca başta Amerikan merkez bankası olmak üzere 

gelişmiş ülke merkez bankalarının sıkı para politikası uygulaması ve 

bu konudaki politika belirsizlikleri, jeopolitik riskler, artan finansal 

oynaklık, Çin ekonomisinde yavaşlama ve İngiltere’nin Avrupa 

birliğinden ayrılma süreci dünya ticaretinin zayıf seyretmesinin 

nedenleri arasındadır (TİM, 2019: 30-31). 

 

 

Şekil 3.1: Dünya Ticaret Hacmi (Miktarı) Büyüme Hızı (2003-2018,%) (WTO, 

27.09.2020, www.wto.org). 
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Şekil 3.2: Dünya Mal İhracatının Ekonomik Gruplara Göre Dağılımı (1970-2018,%) 

(UNCTAD, 27.09.2020, www.unctad.org). 

 

Şekil 3.2.’de ise dünya mal ihracatının ekonomik gruplara göre 

dağılımı gösterilmektedir. Şekil’de görüldüğü üzere, gelişmekte olan 

ekonomilerin dünya ihracatındaki payı 1990’lı yıllardan itibaren 

sürekli artmaktadır. Bu durumun altında yatan neden ise, gelişmekte 

olan ülkelerin ihracat artış hızının gelişmiş ülkelerden çok daha fazla 

olmasıdır. Bu gelişimde özellikle Çin olmak üzere, Tayland, Meksika 

ve Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomilerin performansı oldukça 

etkilidir. 

 

 

Şekil 3.3: Dünya Mal İthalatının Ekonomik Gruplara Göre Dağılımı (1970-

2018,%) (UNCTAD, 27.09.2020, www.unctad.org). 
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Şekil 3.3.’de ise dünya mal ithalatının ekonomik gruplara göre 

dağılımı gösterilmektedir. Şekil’de görüldüğü üzere, gelişmekte olan 

ekonomilerin dünya ithalatındaki payı 1990’lı yıllardan itibaren 

sürekli artmaktadır. Bu durumun altında yatan neden ise, gelişmekte 

olan ülkelerin ithalat artış hızının gelişmiş ülkelerden çok daha fazla 

olmasıdır. Bu açıdan özellikle Çin olmak üzere, Tayland, Meksika ve 

Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomilerin ithalat artışları oldukça 

etkilidir. 

 

Tablo 3.2: Dünya Mal İhracatındaki ve İthalatındaki İlk 10 Ülke (2018, milyar dolar 

ve %) (UNCTAD, 27.09.2020, www.unctad.org). 

İhracat İthalat 

Sıralama Ülkeler 

milyar 

dolar % Sıralama Ülkeler 

milyar 

dolar % 

1 Çin 2.486 12.77 1 Amerika 2.614 13.18 

2 Amerika 1.663 8.55 2 Çin 2.135 10.77 

3 Almanya 1.560 8.01 3 Almanya 1.284 6.47 

4 Japonya 738 3.79 4 Japonya 748 3.77 

5 Hollanda 726 3.73 5 Fransa 676 3.41 

6 

Güney 

Kore 604 3.11 6 İngiltere 672 3.39 

7 Fransa 582 2.99 7 Hollanda 645 3.25 

8 

Hong 

Kong 568 2.92 8 

Hong 

Kong 626 3.16 

9 İtalya 549 2.82 9 

Güney 

Kore 535 2.69 

10 İngiltere 486 2.50 10 Hindistan 514 2.59 

 

Tablo 3.2’de dünya mal ihracatı ve ithalatındaki ilk 10 ülke 

gösterilmektedir. Tablo’dan da görüldüğü üzere dünya mal ihracatında 

yüzde 12.77 ile Çin birinci sırada yer almaktadır. Çin’den sonra yüzde 

8.55 ile Amerika, yüzde 8 ile Almanya gelmektedir. Dünya mal 

ithalatında ise ilk sırayı yüzde 13.2 ile Amerika, ikinci sırayı ise yüzde 

10.7 ile Çin, üçüncü sırayı ise yüzde 6.7 ile Almanya almaktadır. 
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İthalat ve ihracatta ilk 10 ülke arasında gelişmiş ekonomiler yoğun 

şekilde gözlenirken, Hong Kong ve Hollanda harici tamamı G-20 

üyesidir. İthalat ve ihracattaki ilk 10 ülkenin genelde aynı ülkeler 

olduğu görülmektedir. 

Dünya mal ihracatı ve ithalatından sektör olarak en büyük payı 2018 

yılı itibarıyla yaklaşık yüzde 16 ile yakıt ve madencilik alırken, onu 

yüzde 12 ile ulaştırma araçları ve %11 ile kimya izlemektedir (WTO, 

27.09.2020, www.wto.org). Dünya ticaret hacminin çok önemli 

kısmını mal hareketleri oluşturduğundan yukarıda çoğunlukla mal 

ticaretine odaklanılmıştır. Fakat günümüzde uluslararası hizmet 

ticareti de giderek büyümektedir. 1990 yıllarda dünya hizmet ticareti 

800 milyon dolar iken; 2018 yılı itibariyle dünya hizmet ticareti 6 

trilyon dolardır. 2018 yılı itibarıyla dünya hizmet ihracatı ve 

ithalatından sektör olarak en büyük payı yaklaşık yüzde 25 ile turizm 

alırken, onu yüzde 20 ile taşımacılık izlemektedir. Dünya hizmet 

ihracatında ilk sırayı 840 milyar dolar (yüzde 14) Amerika alırken, 

ikinci sırayı 405 milyar dolar (yüzde 6.8) ile İngiltere, üçüncü sırayı 

ise Almanya 337 milyar dolar (yüzde 5.6) ile almaktadır. Dünya 

hizmet ithalatında ise ilk sırayı Amerika 539 milyar dolar (yüzde 9.7), 

ikinci sırayı Çin 520 milyar dolar (yüzde 9.3), üçüncü sırayı ise 

Almanya 365 milyar dolar (yüzde 6.5) ile almaktadır (WTO, 

27.09.2020, www.wto.org). 
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4. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİ VE 

İHRACAT İLİŞKİSİ 

Bu bölümde doğrudan yabancı yatırımların (DYY) ev sahibi ülke 

ihracatı üzerine etkileri ve bu etkilere ilişkin teorik temellere 

değinilmektedir. 

4.1. Doğrudan Yabancı Yatırımların Ev Sahibi Ülke İhracatı 

Üzerine Etkileri 

Çok uluslu şirketlerin ev sahibi ülkelerin ihracatlarını 

genişletmelerinin rolü, ek sermaye, teknoloji, yönetim bilgisi, know 

how (teknik bilgi) ve özellikle ana ülke piyasaları olmak üzere 

bölgesel ve küresel piyasalara erişimi beraberinde getirmesinden 

türemektedir. 

Doğrudan yatırım girişlerinin ev sahibi ülkenin ihracat performansı 

üzerindeki etkisi teorik olarak uçan kazlar modeli, ürünün yaşam 

evreleri modeli ve yeni büyüme teorileri ile açıklanmaktadır. Bu üç 

model de DYY’lerin ihracat üzerindeki etkisini farklı açıklamasına 

rağmen modellerden çıkarılan sonuç, DYY’lerin ev sahibi ülkenin 

ihracatını iki yönde pozitif olarak etkilediğidir. Bu etkilerden ilki, 

ÇUŞ’ların yurt dışı iştirakleri tarafından yapılan ihracattır. Bu etki, 

DYY’lerin ev sahibi ülke ihracatı üzerindeki doğrudan etkisidir. Bu 

etkiye örnek olarak, Z ülkesinde tüketilmek istenen bir ürünün 

üzerinde “X ülkesinde tasarlandı Y ülkesinde üretildi” ibaresi 

verilebilmektedir. Bu ifade üzerinden DYY ve ihracat açısından iki 
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önemli çıkarımda bulunmak olasıdır. İlk olarak, X ülkesindeki bir 

firma Y ülkesinde yatırım yapmış ve ürününü Y ülkesinde üretmiştir. 

Diğer bir ifadeyle, bir DYY mevcuttur. İkinci olarak, yapılan yatırım 

Y ülkesinin ihracatına katkıda bulunmuştur. DYY’lerin ev sahibi ülke 

ihracatı üzerindeki doğrudan etkisinin yanında bir de dolaylı etkisi söz 

konusudur. DYY’nin yerel firmaların ihracatı üzerindeki etkisi dolaylı 

ya da yayılma etkileri olarak adlandırılmaktadır (Zhang, 2005: 4).  

ÇUŞ’lar güçlü sermayeleri, üstün teknolojileri, uluslararası pazarlama 

bilgileri, bilgi ve deneyimleri, mevcut uluslararası dağıtım ağları ve 

kaynak ülkedeki lobicilik faaliyetleri gibi dünya piyasalarına girişte 

yerel firmalara kıyasla güçlü rekabetçi avantajlara (sahiplik 

avantajları) sahiptir. ÇUŞ’lar girdikleri yerel piyasadaki firmalara 

yabancı piyasalar hakkında bilgiler, teknoloji ve dağıtım kanalları 

sağlayarak yabancı piyasalara girişin maliyetlerini düşürebilmekte 

ve/veya yerel firmaların verimliliklerini artırabilmektedir. Böylece 

yerel firmaların ihracatları pozitif etkilenebilmektedir. Bu etkiler, 

DYY’lerin ev sahibi ülke ihracatı üzerindeki dolaylı etkileri başlığında 

detaylı incelenecektir. 

DYY girişlerinin ev sahibi ülkelerin iktisadi büyümesini hızlandırması 

beklenmektedir. DYY aracılığıyla ihracatın artması hükümetlerin 

DYY çekme istekleri arasında önemli nedenlerden biridir. Çünkü 

ihracat ve iktisadi büyüme arasındaki olumlu ilişki literatürde genel 

kabul görmektedir (Greenaway, 2004: 1029). 
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DYY girişi ile ev sahibi ülkenin ihracatı arasındaki nedenselliğin yönü 

de kalkınma plan ve stratejileri için oldukça önemlidir. DYY girişleri, 

ev sahibi ülkenin ihracatını arttırdığı gibi ev sahibi ülkenin ihracatı 

arttıkça DYY girişi de artabilmektedir. Eğer ihracattan DYY girişine 

tek yönlü nedensellik varsa, o ülkede ihracata dayalı büyüme 

politikasına güven artacaktır. Çünkü bu politika sadece büyümeyi ve 

yapısal değişimi canlandırmaz, ayrıca daha çok DYY çekerek de 

iktisadi büyümeyi arttırmaktadır. Ancak eğer DYY girişlerinden 

ihracata tek yönlü nedensellik varsa o zaman o ülkede ihracatın ve 

ekonomik büyümenin artması için DYY girişleri ve buna yönelik 

teşvikler gerekmektedir. 

İhracatın DYY’i artırmasının üç kanalı söz konusudur. İlk olarak 

hükümetin kalkınma politikalarında ihracata verdiği destekler 

ülkelerin ihracatı arttıkça DYY girişlerini cezbetmektedir. Aynı 

zamanda, ihracata yönelik yurt içi firmaların artması bu firmaların 

rekabetçiliğini arttırır ve ÇUŞ’ların bu firmaları satın almak amacıyla 

yoğunlaşmalarına neden olmaktadır. Son olarak, ihracatın genişlemesi 

yurt içinde genel ekonomiyi canlandırması ve alt yapı hizmetlerinin 

kolaylaştığını göstermesi açısından yabancı yatırımcıyı 

cesaretlendirmektedir. Mikro açıdan, firmalar bir piyasaya ilk olarak 

ihracat yaparak girmekte ve iktisadi, sosyal ve politik koşulları 

hakkında daha fazla bilgiye sahip olduktan sonra o ülkede bir iştirak 

kurarak DYY yapmaktadır. Firmalar belli bir zaman sonra ise yatırım 

yaptığı piyasadan ihracat kararı alabilmektedir. Böylece firma 
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açısından da çift taraflı nedensellik ilişkisi olabilmektedir. İhracat 

DYY’i, DYY ise ihracatı artırabilmektedir (Lopez, 2005: 15). 

Doğrudan yabancı yatırım girişlerinin ihracatı artırması çalışmanın 

temel konusudur ve bu durum aşağıdaki kısımlarda belirtileceği gibi 

doğrudan ve dolaylı etkilerle gerçekleşmektedir (Zhang ve 

Felmingham, 2001: 82-85). 

4.1.1. Doğrudan Yabancı Yatırımların Ev Sahibi Ülke 

İhracatı Üzerindeki Doğrudan Etkileri 

DYY’lerin ev sahibi ülke ihracatı üzerindeki doğrudan etkileri, 

ÇUŞ’ların ülkede kurdukları iştirakleri tarafından yaptıkları 

ihracatlardır.  

DYY’lerin ev sahibi ükenin ihracatı üzerindeki doğrudan etkisini 

analiz etmek amacıyla yatay, dikey ve ihracat platformu DYY 

ayrımına ve bunların ev sahibi ülkenin ihracatına etkisine yeniden 

dönmek gerekmektedir. Dikey ve yatay DYY modelleri sırasıyla 

Helpman (1984) ve Markusen (1984) tarafından geliştirilmiştir.  

Bir firmanın üretimini gerçekleştirdiği mal ve hizmetlerin aynısını 

veya benzerini farklı ülkelerde de üretmek üzere yaptığı yatırımlar 

yatay DYY’ler olarak tanımlanmaktadır. Yatay DYY’lerin anahtar 

bileşenlerinden biri, firmaların yabancı piyasalara daha kolay 

ulaşmak, ticaret ve ulaştırma maliyetlerini azaltmak adına ihracat 

yerine iştiraklerinin ev sahibi ülkede üretimleri vasıtasıyla yabancı 

piyasalara hizmet sunmak istemeleridir (Kommerskollegium, 2008: 



 

132 | Dr. Burak UĞUR 

 

10). Yatırımcı şirketler, mevcut piyasasını genişletme, yeni pazar 

arayışına girme, yatırım yapılan ülke piyasasında hâkimiyet kurma, 

müşterilere yakın olarak kültürel farklılıkları tanıma avantajını 

kullanarak ürün farklılaştırmasına gitme gibi amaçlarla yatay DYY 

yapabilmektedir. Yatay DYY’lerin arkasındaki en önemli faktörlerin 

başında tarife, taşımacılık gibi ticaret üzerindeki engellerden 

kaçınmak ve firma seviyesindeki pozitif ölçek ekonomilerinden 

yararlanmak gelmektedir.   

Yatay DYY, ÇUŞ’ların farklı ülkelerde aynı üretim faaliyetlerini 

yapması olarak tanımlanmaktadır. Yatay yatırımlar, piyasa arayan 

yatırımlar olarak da adlandırılmaktadır. Dikey DYY ise, firmanın 

iştirakleri vasıtasıyla üretimini coğrafi olarak dağıtması olarak 

tanımlanmaktadır. Dikey yatırımlar kaynak arayan yatırımlar olarak 

da isimlendirilmektedir (Protsenko, 2003: 15).   

Yatay DYY ürünün ana ülkenin ihracatı yerine DYY ile ev sahibi 

ülkenin piyasasına sunulmasından dolayı genelde ana ülkenin ev 

sahibi ülkeye yaptığı ihracatı azalttığı kabul edilmektedir. Ayrıca hem 

Markusen (1984)’in teorisinde hem de literatürde yatay yatırımların iç 

piyasayı hedeflemesinden dolayı ev sahibi ülkenin ihracatı üzerinde 

etkisinin olmaması beklenmektedir (Kastratovıć, 2020: 3145).  

Dikey DYY, ülkelerin faktör fiyat farklılarına sahip olması ve 

üretimin aşamaları farklı faktör yoğunluklarına sahipse 

gerçekleşmektedir. Dikey DYY, üretim sürecinin coğrafi olarak 

ayrılmasını ifade ettiğinden dolayı, firmanın ana merkezi ve iştirakleri 
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(ev sahibi ülke ve 3. ülkeler) arasında ara malların ya da nihai malların 

ithal edilmesi, ihraç edilmesi açısından ticaret yaratıcı bir etkiye 

sahiptir. Bu yönüyle dikey DYY, özellikle firma içi ticaretin artmasını 

sağlamaktadır. Helpman (1984)’in teoreminde dikey DYY ev sahibi 

ülkeden ana ülkeye ihracatı arttırmaktadır. Fakat sonraki analizler ev 

sahibi ülkeden 3. ülkelere yapılan ara mallar ihracatının ve 

montajlanmış malların pazarlama maliyetlerini düşürmek amacıyla 

yapılan nihai mallar ihracatının da ev sahibi ülkenin ihracatını 

arttırdığını belirtmektedir. Fakat gerek montaj gerekse de pazarlama 

amaçlı olan dikey DYY’lerde sadece kaynak arayışı (maliyeti 

düşürmek amaçlı) söz konusu olmakta pazar arayışı söz konusu 

değildir.  

Esasında Helpman (1984) ve Markusen (1984) tarafından geliştirilen 

sırasıyla dikey ve yatay DYY modelleri 2 ülkeli; yani kaynak (yatırımı 

yapan) ve ev sahibi (yatırımı alan) ülkeleri kapsayan modellerdir. 

Ekholm vd. (2003a) tarafından ortaya atılan ve hem dikey hem de 

yatay doğrudan yabancı yatırımın bileşenlerine sahip ihracat 

platformu DYY modeli ise 3. ülkeyi de modele dâhil etmiştir. İhracat 

platformu DYY, dikey DYY ve yatay DYY kavramlarına tam olarak 

girmemektedir. Böylece Ekholm vd. (2003a), firmaların yabancı 

yatırım kararlarında serbest ticaret anlaşmalarının, büyük piyasalara 

yakınlığın ve üretim maliyetlerinin bir bütün olarak ne kadar önemli 

olduğunu vurgulamıştır. 
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İhracat platformu DYY, firmaların yatırım yaptıkları ülkenin (ev 

sahibi ülke) üretiminin önemli kısmını ev sahibi ülkelere satmasından 

ziyade 3. ülkelere ya da 3. ülke ve ana ülkeye ihraç etmesini 

açıklamaktadır. İhracat platformu DYY ikiye ayrılmaktadır. 

Bunlardan ilki, üçüncü ülke ihracat platformudur. Üçüncü ülke ihracat 

platformu DYY, firmaların yatırım yaptıkları ülkenin (ev sahibi ülke) 

üretiminin önemli kısmını ana ülke ya da ev sahibi ülkelere 

satmasından ziyade 3. ülkelere ihraç etmesini açıklamaktadır. İhracat 

platformunun ikinci türü ise küresel ihracat platformu DYY’dir. 

Küresel ihracat platformu DYY, ÇUŞ’ların üretiminin önemli kısmını 

ev sahibi ülkeye satmaktan ziyade ana ülke ve 3. ülkelere ihraç 

etmesidir (Ekholm vd., 2003b: 2). 

İhracat platformu DYY’nin, ev sahibi ülkenin ihracatını arttırması 

beklenmektedir. İlk olarak üçüncü ülke ihracat platformuna bir örnek 

verilebilir. Ekholm vd. (2003a) modelinde, piyasası büyük olan, 

maliyetleri yüksek olan W ve E ülkeleri ile piyasası küçük olan, 

maliyetleri (ücretleri) düşük olan S ülkesi ele alınmıştır. Modelde W 

ve E ülkesinde tek bir ürünün üretildiği ve başlangıçta aralarında 

ticaret olmadığı varsayılmıştır. Ayrıca küçük ülke S ile kaynak ülke 

W’nin serbest ticaret anlaşması yaptığı varsayılmıştır. Bu durumda E 

ülkesi hem S’deki düşük maliyetten yararlanmak amacıyla (dikey 

güdüler) hem de W ülkesine tarifesiz mal satışı yaparak W ülkesi 

pazarındaki satışlarını artırmak amacıyla (yatay güdüler) S ülkesinde 

bir fabrika kurmaktadır. Böylece E ülkesinin S ülkesinde kurduğu 

fabrika, üretiminin çoğunu 3. piyasalara satmaktadır. Bu arada E 



DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNİN İHRACAT ÜZERİNE ETKİLERİ: G-20 
ÜLKELERİ | 135 

 

 

ülkesi, kendi ülkesine E ülkesindeki fabrikasından satış yapmaya 

devam etmektedir. Bu örnekte, bir anlamda yatay DYY (iki ülkede de 

üretim olduğundan) söz konusu iken, aslında üçüncü ülke ihracat 

platformu DYY söz konusudur. Ekholm vd. (2003a), tarafından 

kurulan model serbest ticaret anlaşması varsayımına dayanmasına 

rağmen, model ülkeler arasında serbest ticaret anlaşması olmasa da 

işleyebilecektir. 

Küresel ihracat platformu DYY’de bir örnekle açıklanabilir. Buna 

göre, ÇUŞ’lar bir ülkenin üretim maliyeti ve kaynak ülkeye kıyasla 

ticaret maliyetleri (tarife ve taşıma) avantajlarından yararlanmak 

düşüncesiyle montajlamayı sadece ev sahibi ülkede yaptırabilmek-

tedir. Montajlamanın tek bir ülkede yapılması dikey DYY iken, 

yatırımın pazar arayışı amacıyla yapılması yatay güdülere girmektedir. 

Sonuçta, ev sahibi ülkede montajlanan ürünlerin önemli kısmı ana 

ülke ve 3. ülkelere ihraç olmaktadır. Bu örnekte, bir anlamda dikey 

DYY söz konusu iken, aslında küresel ihracat platformu DYY söz 

konusudur (Ekholm vd., 2003b: 17). 

Ekonometrik analizlere göre, ihracat platformu DYY’nin ev sahibi 

ülkenin düşük ticaret engelleriyle (serbest ticaret anlaşması, büyük 

pazarlara coğrafi yakınlık) arttığı, ev sahibi ülkenin iç pazar hacmiyle 

azaldığı bulunmuştur. Ayrıca ev sahibi ülkedeki kaynak ülke ve 3. 

ülkeye göre nispi düşük üretim maliyeti, ev sahibi ülkenin çevre 

piyasalarının büyüklüğü de ihracat platform DYY’i olumlu, yeni bir 
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ülkede faaliyet göstermenin yarattığı maliyetler ise olumsuz 

etkileyecektir (Ekholm vd., 2003a: 1-19). 

Yatay DYY, ev sahibi ülkenin ihracatını etkilemezken, ihracat 

platformu ve dikey DYY’ler ev sahibi ülkenin ihracatını artırıcı etkiler 

oluşturabilmektedir (Ekholm vd, 2003a:26). Doğrudan etki temelde 

yatırımı yapan ÇUŞ’un yatırımı iç pazar amaçlı (yatay DYY) ya da 

ihracat amaçlı (dikey DYY ve ihracat platformu) mı yaptığına 

bağlıdır. Bu durum ise yatırım yapılacak ülkenin iç pazarının 

genişliği-darlığı, tarifelerin/taşıma maliyetlerinin seviyesi, ucuz iş 

gücü, nitelikli iş gücü, doğal kaynak gibi kaynak bolluğuna, büyük 

pazarlara yakınlık ve ev sahibi ülkenin gümrük birliği, serbest ticaret 

anlaşması gibi ekonomik entegrasyonlara üyeliklerine bağlıdır. Ayrıca 

hükümetlerin yabancı yatırımlara getirdiği ihracatı arttırmaya yönelik 

yatırım teşvikleri, ihracat zorunlulukları ya da ihracat teşvik 

politikaları ve ev sahibi ülkenin özellikle ulaşım olmak üzere alt 

yapısının gelişmiş olması da DYY’nin ihracat üzerindeki doğrudan 

etkisinde son derece önemlidir. Aynı zamanda, DYY’nin yeşil alan 

yatırımı ya da satın alma birleşme biçiminde girmesi de DYY’nin 

ihracat üzerindeki doğrudan etkisini belirleyen bir faktördür. Çünkü 

amprik çalışmalar yeşil alan yatırımlarının birleşme ve satın almalara 

göre, ülkenin ihracat kapasitesinin artmasında daha yüksek etkili 

olduğunu göstermektedir (OECD, 2007: 86; M. Yılmaz, 2015: 80).  

Literatürde DYY’nin ev sahibi ülkenin ihracatı üzerindeki doğrudan 

etkisi incelenirken, genelde yatay, dikey ve ihracat platformu DYY 

olmak üzere üç temel (yaygın) modele değinilmiştir. Oysa bu 
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modellerin işleyişinin dışında çok daha fazla olasılık vardır. Şöyle ki, 

ev sahibi ülkeye yatırım yapan ÇUŞ ürettiği ürünleri ya sadece iç 

pazarda satabilir ya sadece kaynak ülkeye ihraç edebilir ya da sadece 

3. ülkelere ihraç edebilir ya da bunların hepsine belli bir oranda satış 

yapabilmektedir. Değinilen modeller, tüm olasılıkları kapsamamak-

tadır.  

DYY’nin ihracat üzerindeki doğrudan etkisi, ÇUŞ’ların yabancı 

iştiraklerinin ihracat faaliyetlerinin üretim özelliklerine göre aşağıdaki 

şekilde açıklanabilmektedir (Zhang ve Song, 2000: 389-390): 

• Yerel ham maddelerin çıkarılması ve/veya işlenmesi: Yabancı 

iştirakler yerelde mevcut olan ham maddelerin çıkarılması 

ve/veya işlenmesinde ev sahibi ülkelerdeki yerel firmalardan 

daha fazla ihracat potansiyeline sahiptir. Yerli firmaların 

çoğunda bulunmayan geniş ölçekli sermaye, yurt dışı iş 

temasları, pazarlama becerileri, know how (teknik bilgi) ve 

üstün teknolojileri sayesinde yabancı firmalar petrol gibi yerel 

ham maddelerin çıkarılması ve/veya işlenmesinde ve ihracatında 

daha fazla potansiyele sahiptir. 

• Emek/sermaye yoğun süreçlerin işlenmesi ve montajlama 

yoluyla: ÇUŞ’ların dikey olarak bütünleşmiş üretimleri 

içerisinde emek/sermaye yoğun süreçleri içeren ara malların 

işlenmesi ya da emeğin yoğun olduğu montaj süreci sonucunda 

ev sahibi ülkenin ihracatı artmaktadır. Bu durum, ÇUŞ’ların 

dikey olarak bütünleşmiş uluslararası üretim ağları içerisinde 
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olmaktadır. ÇUŞ’ların konum kararları, ev sahibi ülkenin DYY 

teşviklerine, tarifelere, üretim maliyetlerine ve risk 

algılamalarına karşı çok hassastır. 

• İthal ikameci endüstrilerdeki dönüşüm aracılığıyla: Birçok 

gelişmekte olan ülke, imalat sanayi ürünlerinin ithalatını 

tarifeler ve yurt içindeki üreticilerin sübvansiyonu yoluyla 

sınırlandırırken bu sektörlerde DYY’e izin verebilmektedir. İthal 

ikameci politikalar, ucuz emek ve DYY’lerin getirdiği 

teknolojilerin birleşmesi bu endüstrilerde çok uluslu şirketlerin 

iştiraklerinin öncülüğünde ihracat artışına neden olabilmektedir. 

• Yeni ürünlerin ortaya çıkarılması aracılığıyla: ÇUŞ’ların üstün 

teknoloji seviyeleri ve ar-ge çalışmaları ile ev sahibi ülkelerdeki 

yerli firmalarla bağlantılar ve ev sahibi ülkelerin nitelikli emek 

ve doğal kaynak gibi kaynakları birleşince ortaya çıkan yeni 

ürünler iştiraklerin ihracatını artırmaktadır. 

• İhracat platformu aracılığıyla: ÇUŞ’ların bir ülkeyi sahip olduğu 

düşük maliyet, piyasaya yakınlık ya da diğer ülkelerle serbest 

ticaret anlaşmalarından faydalanarak diğer piyasalara 

(3.ülkelere) arz etmek için bir ihracat platformu olarak 

kullanmasıdır. 

• ÇUŞ’ların çoklu ürün üretmesi ve bu ürünler arasındaki 

tamamlayıcılık ilişkisi aracılığıyla: ÇUŞ’lar bir ülkede benzin 

üretirken bir başka ülkede otomobil üretimi yapabilmektedirler. 

Bu ürünler arasındaki tamamlayıcılık ilişkisi ise doğal olarak ev 

sahibi ülkelerin ihracatını arttırmaktadır. 
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• ÇUŞ’ların yerel firmaları taşeron olarak kullanması: ÇUŞ’ların 

güçlü yurt dışı bağlantıları, yabancı pazarlama ve dağıtım 

ağlarına kolay ulaşmaları ve büyük ölçekli olmaları sayesinde 

bu niteliklere sahip olmayan yerel firmaları taşeron olarak 

kullanarak kendi isimleriyle üretim yaptırmalarına ve 

kendilerinin doğrudan, taşeronların ise dolaylı ihracatını 

arttırmalarını sağlamaktadır. 

• ÇUŞ’ların güçlü lobilere hâkim olması: ÇUŞ’lar kendi 

ülkelerinde, ev sahibi ülkeden yapılacak ithalata kolaylıklar 

getirilmesi hakkında lobiler yaparak da dış iştiraklerinin 

ihracatını artırabilmektedir. 

• Özel ekonomik alanlara gelen yatırımlar yoluyla: Özel 

ekonomik alanlar, hem DYY hem de ihracat sağlayabilen 

alanlardır. Özel ekonomik alanlar, ülke içinde sermayeye çeşitli 

muafiyet ve desteklerle belirli kısıtlamaları azaltarak rekabet 

gücü kazandırılan yalıtılmış alanlardır. Bu alanlar serbest ticaret 

bölgeleri, serbest üretim bölgeleri (ihracat işleme alanları), 

serbest yatırım bölgeleri (organize sanayi bölgeleri gibi), serbest 

limanlar, teknokentler, serbest bankacılık, turizm, sigortacılık 

gibi pek çok alanı içerebilmektedir. Hükümetler, bu alanlara 

yatırım yapan firmalardan çeşitli vergileri almamakta ve ücretsiz 

arazi tahsisi gibi teşvikler sağlamaktadır. Özellikle ihracat 

işleme alanı olmak üzere bu bölgelerin genel amaçlarından biri 

DYY’i ve ihracatı arttırmaktır. Yabancı firmaların bu bölgeye 

çeşitli avantajlardan yararlanmak amaçlı gelmesi ve ihracat 

yapması ülkenin ihracatını doğrudan arttırmaktadır. 
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Son olarak, yatırımı yapan ÇUŞ’un tamamen iç pazar ya da tamamen 

ihracata yönelik mi yatırım yaptığı yoksa yatırımda her iki amacın 

belirli bir oranda olduğu da yaptığı oldukça önemlidir.  

4.1.2. Doğrudan Yabancı Yatırımların Ev Sahibi Ülke 

İhracatı Üzerindeki Dolaylı Etkileri 

Doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili daha önce değinilen dikey, yatay 

ve ihracat platformu modellerinin eksik kaldıkları noktalardan belki de 

en önemlisi, DYY’lerin sadece doğrudan etkilerini ele almalarıdır. 

Ancak DYY, ev sahibi ülkenin ihracatını yerel firmaların ihracat 

faaliyetlerini etkileyerek de artırmaktadır. Buna göre, DYY’ler yerli 

firmaların uluslararasılaşmasını kolaylaştıran bir araç olabilmektedir.  

Melitz (20003)’ün geliştirdiği yeni-yeni dış ticaret teorilerine göre, 

ihracat piyasasına girmek isteyen firmalar ihracat piyasası giriş 

maliyetlerine (batık maliyetlere) katlanmak zorundadır. Firmalar, 

ihracat kararı verirken piyasa araştırması yapmakta, yabancı ülkelerin 

standartlarını öğrenmekte ve ürünlerini o standartlara uydurmaktadır. 

Ayrıca ihracatçı firma, yabancı ülkede dağıtım kanalı da kurmalı ve 

ulaşım alt yapısı yaratmalıdır. Bu maliyetler, firmanın ihracat 

seviyesinden bağımsızdır. İhracat piyasasına girişte sabit maliyetlerin 

olması sadece verimliliği yeterince yüksek olan firmaların ihracatçı 

olabileceği anlamına gelmektedir. Helpman, Melitz ve Yeaple 

(2004), Melitz (2003) modeline DYY’i de eklemişlerdir.   
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Helpman vd. (2004) modelinde, firma bazında DYY ve ihracat ikame 

ilişki içerisindedir. Model, Melitz (2003)’in en verimli firmaların yurt 

dışına açılacağı sonucuyla tutarlıdır. Sonuçta, en az verimli firmalar 

endüstriden ayrılmaktadır. Verimliliği düşük olan diğer firmalar 

sadece yurt içinde satış yapacaklardır. Verimliliği daha yüksek 

firmalar yurt içi satışların yanında yurt dışı piyasalara da hizmet 

edeceklerdir. Bu firmalar arasında verimliliği en yüksek firmalar DYY 

yapmayı seçerken; verimliliği daha düşük firmalar ihracat yapmayı 

seçeceklerdir (Helpman vd., 2004: 315). Modelde, DYY yapmak 

isteyen firmalar DYY ile ilgili giriş maliyetlerine katlanmak 

zorundadır. DYY ile ilgili sabit maliyetlerin hem ihracat piyasasına 

giriş maliyetinden hem de yurt içi piyasaya giriş maliyetinden daha 

yüksek olduğu varsayılmaktadır. DYY’e girişte sabit maliyetlerin 

olması sadece bu maliyetleri karşılayacak firmaların DYY 

yapabileceği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla yalnızca verimliliği 

en yüksek şirketler bu maliyetleri karşılayabilir. Bu durumda, 

Helpman vd. (2004) modeli, ÇUŞ’ların diğer tüm firmalardan 

(ihracatçı ve ihracatçı olmayan yerel firmalardan) çok daha yüksek 

verimli olduğunu göstermiştir. ÇUŞ’ların sahip oldukları bu yüksek 

verimlilik, bu firmalara sahiplik avantajı sağlayan şirkete özgü 

varlıkların bir yansımasıdır. Sahiplik avantajları, ürün ve fiyat 

farklılaştırması, özel pazarlama ve reklam teknikleri, marka, patent 

korumasındaki üstün teknolojiler, geniş ölçekli sermaye, ucuz kredi 

kaynağı, yöneticilerinin üstün yetenekleri, içsel ve dışsal ölçek 

ekonomileri, ham madde kontrolü, güçlü dağıtım ağları gibi somut ve 

soyut birçok rekabetçi varlıklar olarak sıralanmaktadır. Böylece bir 
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ÇUŞ, sahip olduğu rekabetçi varlıklarını ev sahibi ülkedeki yavru 

şirketlerine transfer ettiği zaman bu bilgilerin ev sahibi ülkedeki yerel 

şirketlere yayılma olasılığı söz konusudur. Sonuçta bu durum, yerel 

firmaların verimliliklerini artırmakta ve/veya ihracat piyasasına giriş 

maliyetlerini düşürerek ihracat piyasalarındaki rekabetçi güçlerini 

geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.   

DYY’den ihracat yayılmaları, temelde yerli ve yabancı firmalar 

arasındaki teknolojik farkın belirli bir eşik değerin altında olmasına, 

yerli firmalarda yeterli miktarda beşeri sermayenin bulunmasına ve ev 

sahibi ülke piyasasında rekabetin yüksek olmasına bağlıdır. Aynı 

zamanda, bu etki ev sahibi ülkenin dış ticarete açık olmasına, yabancı 

iştiraklerle yerli firmalar arasındaki bağlantıların seviyesinin yüksek 

olmasına ya da hükümetin yerel ve yabancı firmalar arasındaki 

bağlantılara yönelik destekleyici politikalarına bağlıdır (Kutan ve 

Vuksic, 2007: 434). Dahası, DYY’nin ihracat amacıyla ülkeye 

girmesi, ortak girişim şeklinde olması, yeşil alan yatırımı şeklinde 

olması ve hükümetlerin bu hususlardaki politikaları da DYY’lerin 

ihracat yayılmaları üzerindeki etkisinde oldukça önemlidir. Ayrıca ev 

sahibi ülkenin finansal sisteminin gelişmiş düzeyde olması, ev sahibi 

ülkede ekonomik ve politik istikrarın sağlanmış olması ve ev sahibi 

ülkenin alt yapısı, kurumsal ve hukuksal çerçevesinin (özellikle patent 

gibi fikri mülkiyet haklarının sıkı korunması) gelişmiş olması da 

DYY’nin ihracat yayılmaları üzerindeki etkisini artıran faktörler 

arasındadır. Bununla beraber, ÇUŞ’un girdiği sektörün ihracat 

eğiliminin yüksek olması da DYY’nin ihracat yayılmaları üzerindeki 
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etkisini arttırmaktadır (Gür, 2014: 51-55; Mucuk, 2011: 42; Meyer, 

2005: 15). Bununla birlikte, daha önceden de açıklanan dikey 

(endüstriler arası) ve yatay yayılmalar (endüstri içi) ihracat 

yayılmalarında da meydana gelmektedir. 

DYY’lerin ev sahibi ülkenin ihracatı dolaylı olarak etkileme kanalları 

şunlardır: 

• Gözlem ve taklit yoluyla: Yerel firmalar, dış iştiraklerin ihracat 

faaliyetlerini gözlemleyerek ve kopyalarak ihracatlarını 

artırabilmektedir. Başarılı yabancı iştiraklerin, belirli ülkelere 

daha önceden pazar araştırması yaptığı çeşitli ürünleri çeşitli 

dağıtım, pazarlama ve taşıma kanalları ile ihracat yapması yerli 

firmalar için de kârlı fırsatların işaretini vermektedir. Böylece, 

yerel firmalar ihracatla ilgili konularda yabancı iştirakleri 

gözlemleyerek/taklit ederek ihracatlarını artırabilirler. Ayrıca 

ÇUŞ’lar, yeni teknoloji, üretim, pazarlama ve yönetim teknikleri 

gibi ihracatla doğrudan ilişkisi olmayan bilgilerin de önemli bir 

kaynağıdır. Yerel firmalar gözlem/taklit yoluyla bu bilgilere 

ulaşarak verimliliklerini artırmakta ve ihracat potansiyellerini 

artırmaktadır. Bu kanal özellikle yatay olmak üzere dikey 

ihracat yayılmalarında da söz konudur. 

• Emeğin devri yoluyla: ÇUŞ’lar, iştiraklerinde çalışan işçileri 

ihracat yönetimi konusunda eğitmekte ve eğer ÇUŞ’ların 

iştirakinde çalışan işçiler yerel firmalara geçerse ya da kendi 

şirketini kurarsa bu beceriler yerel firmalara yayılabilmektedir. 
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Daha önceden çok uluslu şirkette çalışan ve sonrasında yerel 

firmaya geçen ya da kendi firmasını kuran bir kişi sadece ihracat 

konusunda değil teknoloji, yönetim becerileri, pazarlama, 

dağıtım gibi konulardaki deneyimlerini de yerel firmaya 

aktaracaktır. Bu durum ise yerel şirketlerin verimliliğinde ve 

uluslararası rekabetçiliğinde bir artışa neden olacaktır. Emeğin 

devri olarak isimlendirilen bu kanal, özellikle yatay 

yayılmalarda olmakla birlikte dikey ihracat yayılmaları için de 

söz konusudur. 

• Rekabet etkisi yoluyla: DYY, ev sahibi ülkede yerel firmaların 

rekabet gücünü etkilemekte ve yeni teknolojilerin yayılmasını 

sağlamaktadır. ÇUŞ’lar, yerel piyasadaki tüketici tercihleri ve 

faktör piyasası hakkında daha fazla bilgiye sahip olan ve yerel 

hükümetlerin kayırdığı yerel şirketlerle daha iyi rekabet 

etmelerini sağlayan firmaya özgü avantajlara (sahiplik 

avantajları) sahiptirler. Ürün ya da üretim süreci teknolojisi, 

yönetim ve pazarlama yeteneği gibi firmaya özgü avantajlar ev 

sahibi ülkeye basit bir sermaye girdisinden daha fazla şey 

sunmaktadır. Böylelikle hem ev sahibi ekonomisinin yapısını 

hem de ev sahibi ülkenin performansını etkileyebilmektedir. 

ÇUŞ’lar, bu firmaya özgü varlıkları yurt dışındaki iştiraklerine 

aktararak ev sahibi ülke piyasalarında rekabeti artırabilmekte ve 

yerel firmaları daha etkin yöntemler benimsemeye 

zorlayabilmektedir. ÇUŞ’ların yurt içine girişi yerli firmaları 

piyasa paylarını korumak amacıyla inovasyona yönelik Ar-Ge 

çalışmaları yapmaya, gözlem/taklit yapmaya, ellerindeki 
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kaynakları daha etkin kullanmaya yönlendirmektedir. Böylece 

DYY, ev sahibi ülke firmalarında yeni teknolojiler ve yönetim 

uygulamalarının yayılmasını sağlayarak onların verimliliklerini 

artırabilmektedir (Zhang ve Song, 2000: 389-390). Dolayısıyla 

ÇUŞ’un girişi yerel firmaların ihracat performansını pozitif 

olarak etkileyebilmektedir. Ancak yabancı iştiraklerin girişi 

yoğun rekabet ortamı yaratarak, yerli firmaların pazar payını 

kaptırarak piyasadan ayrılabilmesine ya da en azından kısa 

vadede atıl kapasite, düşük verimlilik ve düşük kârla çalışmasına 

neden olabilmektedir. Bu duruma negatif rekabet etkisi 

denilmektedir. Böyle bir durum ise bu firmalar arasında ihracat 

eğilimi olan yerel firmaların ihracatlarının azalmasına sebep 

olabilmektedir.      

Piyasadaki rekabetin başlangıç seviyesi ve ÇUŞ’un girişinin bu 

rekabet düzeyine etkisi ihracat yayılmasında oldukça önemlidir. 

Başlangıç rekabet seviyesi ne kadar yüksekse ve ÇUŞ’un girişi 

rekabeti ne kadar çok arttırırsa ihracat yayılması o kadar fazla 

olmaktadır. Başlangıç rekabet seviyesinin yüksekliği, ÇUŞ’un 

iştiraklerine transfer ettiği teknoloji, pazarlama bilgisi ve 

yönetim becerilerinin seviyesinin o kadar yüksek olmasına 

neden olmaktadır.        

ÇUŞ’lar genellikle yüksek giriş engellerine ve dolayısıyla güçlü 

oligopolistik katılıklara sahip olan pazarlara girdikleri için 

rekabetin güçlendirilmesi önemli olabilmektedir. Daha önce 
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yerel rakipleri tarafından meydan okunamayan büyük 

oligopoller pazar paylarını korumak amacıyla daha verimli 

olmaya zorlanmaktadır (Dimelis ve Louri, 2004: 4). Ancak bu 

durum yerel oligopoller yerine yabancı iştirakler kaynaklı 

monopol ya da oligopoller oluşmasına da neden olabilmektedir. 

Ayrıca bu kanal sadece yatay ihracat yayılmaları için söz 

konusudur. 

• İhracat bilgi dışsallıkları yoluyla: İhracat bilgi dışsallıkları, yerli 

firmaların yabancı iştiraklerden yabancı piyasalar hakkında bilgi 

edinmesidir. İhracat, dağıtım kanallarının oluşumu, yabancı 

ülkelerin piyasaları hakkında bilgi edinmeye yönelik piyasa 

araştırması yapılması, ürünün standartlara uygunlaştırılması gibi 

batık maliyetleri içermektedir. Bu maliyetler, çok uluslu 

şirketlerin iştirakleri için düşüktür. Çünkü onlar uluslararası 

üretim ağının bir parçası olduklarından dolayı yabancı 

piyasalarda faaliyet konusunda bilgi ve deneyimlere sahiptirler. 

Zaman içerisinde bu bilgi ve deneyimler yerel firmalara da 

yayılmaktadır. Arz tarafından bu durum, ihracat piyasasına 

girişte batık maliyetleri düşürmekte ve daha önceden ihracat 

yapamayan yerli firmaların ihracata başlamasını, mevcut 

ihracatçıların ise yurt dışına sattıkları üretimin payını 

arttırmalarını sağlamaktadır. Talep tarafından ise, ev sahibi 

ülkede üretilen malların uluslararası piyasalarda tanınmasını ve 

bu mallara olan talebin oluşmasını sağlayarak yerel firmaları 

ihracata yönlendirmektedir. Ayrıca bazı yerel firmalar, bilgi 
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asimetrisi yüzünden ihracat piyasasına giriş maliyetlerini çok 

yüksek algılamakta ve yabancı piyasalarda kârlı yatırım 

fırsatlarının mevcudunu çok az olarak algılamaktadır. Bu durum, 

yerli firmaların ihracat piyasalarına katılmada cesaretini 

kırmaktadır. Ancak ev sahibi ülkedeki iştirakler, yerli firmalara 

yabancı piyasalar hakkında bilgiler sağlayarak, yabancı 

piyasalara erişimi sağlayacak gerekli alt yapıların iyileşmesini 

sağlayarak hatta kendi geliştirdikleri taşıma, iletişim ve finansal 

hizmetler alt yapısını yerli firmalara kullandırarak ihracat 

piyasasına giriş (batık) maliyetlerinin düşmesini sağlarlar 

(Kneller ve Pisu, 2005: 2-3).  

İhracat bilgi dışsalıkları özellikle dikey ihracat yayılmaları 

olmak üzere yatay ihracat yayılmalarını da kapsamaktadır. 

Ayrıca ihracat bilgi dışsallıklarında yabancı iştiraklerin ihracat 

yönelimi bir diğer olası faktördür. Kneller ve Pisu (2004), 

ihracata yönelik yabancı iştiraklerin iç pazara yönelik yabancı 

iştiraklere göre bilgi dışsallıkları nedeniyle ihracat 

yayılmalarının asıl kaynağını olduğunu bulmuşlardır. 

Çalışmada, iç pazara yönelik bir ülkeye yatırım yapan bir 

iştirakin ÇUŞ’un üretim sisteminin parçası olduğundan yabancı 

piyasalar hakkında bilgiye sahip olduğu fakat böyle iştiraklerin 

daha az ihracat yayılmalarına sebep olduğu bulunmuştur.  

• Bağlantılar yoluyla: ÇUŞ’ların iştirakleri ile tedarikçileri, 

taşeronları ve müşteri firmalar arasındaki ilişkiler olan 
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bağlantılar yoluyla da doğrudan yabancı yatırım yerel firmaların 

ihracatlarını da artırabilmektedir. ÇUŞ’un iştirakinin yerel 

tedarikçi ve taşeronlar arasındaki ilişkisi olan geri bağlantı, 

birçok açıdan yerel firmaların ihracat düzeyini 

etkileyebilmektedir. Yabancı iştirakler, yerel firmaları taşeron 

olarak kullandığı durumda kendi isimleriyle üretim yaptırmakta 

ve bu ürünleri yine kendi isimleriyle ihraç etmektedir. Bu 

durumda yerel firmanın doğrudan ihracatı olmasa da dolaylı bir 

ihracatı söz konusudur. Tedarikçi olarak kullandığı durumda ise 

yerli firmaların girdi alımları ve sonrasında nihai ürünün ihracatı 

da yerli firma için bir nevi dolaylı ihracattır. Böylece bu iki 

durumda da doğrudan yabancı yatırımların yerel firmaların 

kendilerinin ihracatlarını arttırdığı öne sürülememektedir. Fakat 

bu iki durumda, yerel firmaların üretimlerini genişletmelerini, 

ölçek ekonomilerini ve zamanında teslimat, kaliteli ürün, düşük 

defo gibi standartlara uymasını sağlamasına vesile olmaktadır. 

Bununla birlikte, dış iştirakler, tedarikçilerinin ürünlerinin 

kalitelerini artırmak için personel eğitimi, yeni yönetim 

modelleri ve yeni makine kullanımı gibi teknik destekler ve 

finansal destek sağlayarak yerel firmaların verimliliklerini ve 

ihracat potansiyellerini artırmaktadır. 

Eğer tedarikçi firmalar, ÇUŞ’ların dış iştiraklerinden edindikleri 

bu bilgi ve tecrübeleri sonraki operasyonlarında kullanırlarsa 

doğrudan ihracatlarını artırabileceklerdir. Ayrıca ihracata 

yönelik dış iştiraklerle kurulan bağlantılar, yabancı piyasa 

koşulları -tasarım, paketleme ve ürün kalitesiyle ilgili yabancı 
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tercihler ve pazarlar- hakkında bilgiler sağlayarak, ÇUŞ’ların 

üretim ağının diğer firmalarıyla temas kurulabilmesine yardımcı 

olarak ve çok uluslu şirketlerle çalışmanın olumlu referanslar 

sağlamasıyla da yerel tedarikçilerin ihracat performansını 

olumlu etkileyebilmektedir. Hatta ÇUŞ’un lojistik, dağıtım ve 

pazarlama ağını bu firmalara kullandırabilmesi de söz 

konusudur. Aynı zamanda, ÇUŞ’lara üretim yapmak konusunda 

yerel şirketler arasında bir rekabetin de ortaya çıkması söz 

konusudur (Blomström vd., 2000: 108-109). 

 

Geri bağlantıların yerel firmalara olan etkisi ile ilgili sayılanların 

çoğunluğu ÇUŞ’un iştiraki ile müşterisi olan yerel firma 

arasındaki ilişki olan ileri bağlantı için de geçerlidir. Bununla 

beraber, ÇUŞ’lar yeni, ucuz ve kaliteli girdilerin teminini 

sağlayarak yerel firmaların verimliliğini ve rekabetçiliğini 

iyileştirmektedir. Bu durum, bu firmaların uluslararası 

rekabetçiliğini artıracaktır. İleri ve geri bağlatılar sadece dikey 

ihracat yayılmalarını kapsamaktadır. Yerel firmalar ile yabancı 

firmalar arasındaki temaslar ne kadar yüksekse, yabancı 

iştirakler girdileri ithal etmek yerine yerel tedarikçilerden 

alıyorsa bu kanaldan ihracat yayılmalarının o kadar yüksek 

olacağı beklenmektedir. 

 

• Lobicilik yoluyla: ÇUŞ’lar, kendi ülkelerinde ev sahibi ülkeden 

yapılacak ithalata kolaylıklar getirilmesi hakkında lobiler 

yaparak da yerel firmaların ihracatını artırabilmektedir. 
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DYY’lerin yukarıda değinilen doğrudan etkiler ve dolaylı etkiler 

yoluyla ev sahibi ülkelerin ihracatını pozitif olarak etkilemesi 

beklenmektedir. Ancak DYY girişleri, ev sahibi ülkenin ihracatını 

artırmayabilmekte hatta azaltabilmektedir. DYY’lerin amacı ev sahibi 

ülkenin iç pazarı olabilir ve bu sebeple doğrudan etkiler yoluyla ev 

sahibi ülkenin ihracatı artmayabilmektedir. Bununla birlikte, DYY 

girişleri yerel firmaların çeşitli sebeplerle ihracatını azaltıyorsa yani 

negatif ihracat yayılması etkisi söz konusu ise DYY girişleri ev sahibi 

ülkenin ihracatını azaltacaktır. Bir başka anlatımla da, ÇUŞ’ların 

iştiraklerinin ihracata pozitif katkısı DYY’nin yerel firmaların 

üzerindeki negatif katkısından küçükse ev sahibi ülkenin ihracatı 

azalacaktır. Bu durumda, negatif ihracat yayılmalarının olası 

sebeplerine odaklanılmalıdır. Negatif yayılmaların olası sebepleri ise 

şunlardır (Zhang, 2005: 1; Mucuk, 2011: 42; Gu vd., 2008: 9): 

• Negatif yayılmaların ampirik literatürde en önemli sebebi 

negatif rekabet etkisidir. Bir başka deyişle, ÇUŞ’ların yerel 

piyasaya girişiyle oluşan yoğun rekabet yerli firmaların pazar 

payını kaptırarak piyasadan ayrılabilmesine ya da en azından 

kısa vadede atıl kapasite, düşük verimlilik ve düşük kârla 

çalışmasına neden olabilmesidir. Bu durum, yerli firmaların yurt 

içi yatırımlarını azaltmalarına dolayısıyla dışlama etkisine sebep 

olmaktadır. Böyle bir süreç ise, bu firmalar arasında ihracat 

eğilimi olan yerel firmaların ihracatlarının azalmasına sebep 

olabilmektedir. Bu durumun temel nedenleri, ÇUŞ’ların yurt içi 

piyasaya girişinin fiyatları düşürmesi, ücretleri yükseltmesi ve 
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ÇUŞ’ların yerel firmaya kıyasla daha gelişmiş ürün ve 

teknolojiye sahip olmasıdır. Yerli ve yabancı firmalar arasında 

çok büyük bir teknoloji açığının olması, yerli firmalarda 

yeterince nitelik iş gücünün (beşeri sermayenin) bulunmaması, 

ekonominin dışa kapalı ve rekabet seviyesinin düşük olması 

durumunda DYY girişi karşısında yerel firmaların dışlanma 

ihtimali o kadar fazla olacaktır. Negatif rekabet etkisi DYY 

modellerinde daha çok yatay DYY (iç pazar amaçlı) için söz 

konusudur. 

• DYY girişleri yerli firmaların yatırımlarının başka sebeplerle de 

azalmasına sebep olabilmektedir. Bunlar şöyle 

sıralanabilmektedir. İlk olarak, yabancı yatırımcıların yerel 

piyasadaki en iyi yerel şirketleri satın alarak oligopolleşmeyi 

artırmasıdır. İkinci olarak ise, teknolojik ve mali üstünlüğe sahip 

olan doğrudan yabancı yatırımcıların yurt içindeki yatırımcılara 

da açık olan olanakları, onlardan daha hızlı ve etkin 

kullanmalarıdır. Aynı zamanda, yabancı yatırımcılar yurt 

içindeki kredi, nitelikli (örneğin ar-ge için araştırmacıların) ya 

da niteliksiz emek ve diğer faktörlerin fiyatlarını yükselmesine 

sebep olabilmektedir. Son olarak ise, yerli firmaların ÇUŞ’lar 

tarafından üretilen teknolojiye düşük maliyet ve risksiz olarak 

erişebildiklerinin farkına vararak ar-ge harcamalarını 

düşürmeleri, yerli firmaların yurt içi yatırımlarını azaltmalarına 

dolayısıyla dışlama etkisine neden olabilmektedir. 

• Bir diğer olası neden, yabancı yatırımcılar tarafından getirilen 

teknolojilerin ülkenin faktör donatımına kıyasla uyumsuz olması 
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veya modası geçmiş olması nedeniyle ülkenin ve yerel 

firmaların rekabet gücünü azaltmasıdır. 

• Yabancı yatırımcıların sadece ucuz iş gücüne, enerji ve ham 

maddelere odaklanarak ev sahibi ülkenin dinamik karşılaştırmalı 

avantajlarını iyileştirmeye yardım etmemesi de bir diğer olası 

nedendir. 

• Yabancı yatırımcıların ortak girişim yerine tam mülkiyete dayalı 

bağlı girişim olarak gelmesi durumunda yerel rakiplerine bilgi 

yayılımından kaçınması muhtemeldir. Bu durum yerel firmaların 

ihracatını negatif etkileyebilmektedir.  

• Yabancı yatırımcıların yurt içi girdilerden ziyade ithal girdi 

kullanması ve hatta ülke ekonomisinde yurt içi girdilere olan 

talebi ithal girdilere yönlendirerek yerel tedarikçilerin 

verimliliğini düşürerek ihracat potansiyelini azaltabilmesi de söz 

konusudur. 

• Bir diğer olası neden ise, tarife ve kotalar gibi araçların yoğun 

şekilde kullanıldığı korumacılık durumunda ülkeye gelen 

doğrudan yabancı yatırımların iç piyasaya yönelik gelmesi 

sonucu oluşmaktadır. Bu durumda, rekabetin kısıtlı olması, 

yabancı yatırımcının da etkinlikten uzak olmasına neden 

olmaktadır. Böyle bir durumda ise, ülke içindeki yerel yatırımlar 

da DYY’i gözlemleyerek ülkenin karşılaştırmalı avantaja sahip 

olduğu faaliyetlerden uzaklaşabilmektedir. Ülkelerin 

karşılaştırmalı bir avantaja sahip olmadığı faaliyetlere yapılan 

yatırımlar yerel firmaların etkinliğinin ve ihracatlarının 

azalmasına neden olabilmektedir. Ayrıca yoğun şekilde ithal ara 
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malı kullanan yerel firmalar bu ara malları alamazlarsa, bu 

firmaların üretim ve ihracat potansiyeli düşebilmektedir. 

Sonuçta, DYY ihracatı desteklemekte güçlü bir faktördür. 

Ancak bu potansiyelin kullanımı uygun bir iktisadi iklim 

gerektirmektedir. İthal ikameci politikaların bu iklimi sağlaması 

pek olası değildir. 

DYY’lerden kaynaklı ihracat yayılmalarına ilişkin çalışmalar 

verimlilik yayılmalarına kıyasla oldukça azdır. Çalışmalardan çıkan 

sonuçlar, genelde pozitif olmakla birlikte negatif ya da anlamsız 

sonuçlar da vardır. Aitken vd. (1997), Meksika imalat sanayisine 

yönelik yapmış olduğu çalışmada, sadece ÇUŞ’ların ihracat 

faaliyetlerinin mi ihracat yayılmaları yarattığı yoksa yerel firmaların 

ihracat faaliyetleri dâhil tüm ihracat faaliyetlerinin mi ihracat 

yayılmaları yarattığı sorusunu analiz etmiştir. Çalışma sonucunda, 

sadece ÇUŞ’ların ihracat faaliyetlerinin yerel firmaların ihracatını 

artırdığı bulunmuştur. Çalışmada, DYY’lerin ihracat bilgi dışsalıkları 

yoluyla yerel firmaların ihracatını artırdığı vurgulanmıştır. Yine 

Greenaway vd. (2004) İngiltere’ye gelen DYY’lerin rekabet etkisiyle 

yerel firmaların ihracatlarını arttırdıklarını bulmuşlardır. Barrios vd. 

(2003), İspanya imalat sanayisine yönelik çalışmasında ÇUŞ’ların 

yerel firmaların ihracatına etkisiyle ilgili herhangi bir delil 

bulamamıştır. Aitken ve Harrison (1999), Venezuella imalat 

sanayisine gelen DYY’lerin negatif rekabet etkisi yaratarak yerel 

firmaların verimlilik seviyelerinin azaltacağını bulmuştur. Bu 

durumda, yerel firmaların ihracatları yüksek ihtimalle azalacaktır. 
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Ayrıca Ruane ve Sutherland (2005), İrlanda ekonomisinde imalat 

sanayisine yönelik yapmış olduğu çalışmada, DYY’lerin yerel 

firmaların ihracat seviyesini azalttığını göstermiştir.  

Negatif ihracat yayılmasının açıklanmasında ampirik literatürde 

negatif rekabet etkisi ağır basmaktadır (Aitken ve Harrison, 1999: 

615; Ibrahimova, 2010: 30; Yasemin Yalta, 2011: 10-11). Ampirik 

literatür incelendiğinde, negatif rekabet etkisi bazı çalışmalarda kısa 

vadeli olarak ele alınmış ve zaman içerisinde hem rekabetin pozitif 

etkileri hem bağlantılar gibi etkilerle yerel firmaların yatırımlarının 

arttığı bulunmuştur. Markusen ve Venables (1999), ÇUŞ’ların 

girdikleri ekonomide rekabet etkisi yaratarak aynı sektördeki yerel 

firmaları dışlamalarına rağmen, ileri ve geri bağlantılar vasıtasıyla 

diğer sektörlerdeki yerli firmaların yatırımlarını artırdığını ve bağlantı 

etkisinin negatif rekabet etkisinden daha güçlü olduğunu bulmuştur. 

Benzer şekilde Barrios vd. (2005), İrlanda imalat sanayi sektörüne 

yönelik çalışmasında, ÇUŞ’ların girdikleri ekonomide ilk başta negatif 

rekabet etkisi yaratarak yerel firmaların sektörden çıkışına sebep 

olduğunu bulmuştur. Ancak zamanla hem oluşan bağlantılar hem de 

yerel firmaların rekabet seviyesine uyum sağlamasıyla ekonomideki 

yerel firma sayısının arttığını ve oluşan pozitif dışsallıkların 

başlangıçtaki negatif rekabet etkisini geride bıraktığı bulunmuştur. 

Çalışmada, DYY’lerin ihracata yönelik olması durumunda potansiyel 

pozitif etkilerinin daha fazla olacağı bulunmuştur. Çünkü böyle bir 

durumda negatif rekabet etkisi daha az olacaktır. Yine De Backer ve 

Sleuwaegen (2003), Belçika imalat endüstrilerinde, DYY’lerin 
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girişlerinin kısa vadede rekabeti artırarak yerli yatırımcıların 

yatırımlarını dışladığını, ancak uzun vadede gerek yerel firmaların 

rekabete uyum sağlaması gerekse de yabancı iştiraklerin yerel 

firmalarla kurdukları bağlantılar sayesinde yerli yatırımcıların 

yatırımlarının artması nedeniyle bu dışlamanın hafiflediği 

bulunmuştur. 

Fikri mülkiyet haklarının korunması, DYY’nin ihracat yayılması 

üzerindeki etkisini artıran bir faktördür. DYY’nin getirdiği bilginin 

patent yoluyla korunması taklitin azalmasına neden olarak ihracat 

yayılmalarını azaltabilmesine rağmen Ar-Ge’ye yönlendirerek hem 

yatay hem de dikey ihracat yayılmalarını arttırmaktadır. Güçlü fikri 

mülkiyet hakları, yerel firmaları gözlem yaptıktan sonra Ar-Ge 

harcamalarına yönlendirerek aynı sektördeki yerel firmaların 

gelişmesine ve ihracatı üzerinde olumlu bir etkiye neden 

olabilmektedir. Ayrıca güçlü fikri mülkiyet hakları altında ülkeye 

gelen DYY, tedarikçi firmaları da innovasyona teşvik ederek 

gelişmelerini ve ihracatlarının artmasını sağlamaktadır (Ho vd., 2017: 

15). 

ÇUŞ’un girdiği sektörün ihracat eğilimi ne kadar yüksek ise, DYY’nin 

ihracat yayılması üzerindeki etkisi o kadar yüksek olacaktır (Kneller 

ve Pisu, 2005: 22). Ancak dikey yayılmalar (endüstriler arası) 

sebebiyle, ÇUŞ ihracatçı olmayan bir sektöre girse bile tedarikçi ve 

müşterilerinin verimliliğini artırarak onların ihracatını 

artırabilmektedir.  
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Yatay yayılmalar hem bilgi hem de rekabet etkileriyle 

sonuçlanmaktadır. Kneller ve Pisu (2005) yaptıkları çalışmada, yatay 

(endüstri içi) ihracat yayılmalarının rekabet etkisinden mi yoksa bilgi 

etkisinden mi kaynaklandığını bulmak amacıyla, ÇUŞ’ları ihracat 

yapan ve iç piyasaya satış yapanlar olarak ikiye ayırmıştır. İç piyasaya 

satış yapan ÇUŞ’lar temelde rekabet etkisi, ihracat yapan firmalar ise 

ihracat bilgi dışsallıkları ile ihracat yayılma etkisi sağlayacaktır. 

Çalışmada, hem iç piyasaya yönelik ÇUŞ’ların hem de ihracata 

yönelik ÇUŞ’ların yerel firmaların ihracatını artırdığı bulunmuştur. 

Ancak ihracata yönelimli şirketler, iç piyasaya yönelimli şirketlere 

göre yerel firmaların ihracatlarını daha fazla artırmaktadır. Bu durum, 

ihracatçı ÇUŞ’ların ve dolayısıyla da ihracat bilgi dışsallıklarının 

yatay ihracat yayılmalarında ağır bastığını göstermektedir. Dikey 

yayılmalarda ise sadece geri bağlantıların yerel firmaların ihracatını 

pozitif etkilediği bulunmuştur. 

Gerek Barrios vd. (2005) gerekse de Kneller ve Pisu (2004, 2005) 

ihracata yönelik yabancı iştiraklerin iç pazara yönelik yabancı 

iştiraklere göre sırasıyla daha düşük negatif rekabet etkisi ve ihracat 

bilgi dışsallıkları nedeniyle ihracat yayılmalarının asıl kaynağı 

olduğunu bulmuşlardır. Bu nedenle dikey DYY’nin ve ihracat 

platformu DYY’nin ihracat üzerindeki olumlu doğrudan etkisinin 

olmasının yanı sıra olumlu dolaylı etkilerinin bulunması da 

beklenmektedir. Ayrıca yatay yatırımların (iç pazar amaçlı yatırımlar) 

ihracat üzerinde doğrudan etkisinin bulunmamasının yanı sıra bu 

nedenlerle de dolaylı etkilerinin bulunmaması ya da az olması 
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beklenmektedir. Ancak DYY’nin ihracat üzerindeki etkisini -ihracat 

ya da iç pazar amaçlı girmesinin dışında- belirleyen olumlu ve 

olumsuz pek çok faktör vardır. Politika yapıcıları, doğrudan yabancı 

yatırımın ihracat üzerindeki etkisini hesaplarken, doğrudan yatırımın 

faydalarının maliyetlerinden daha ağır basmasını sağlamak için ilgili 

tüm etkileri hesaba katmalıdırlar. 

Son olarak, özel ekonomik alanlara gelen yabancı yatırımların çeşitli 

yollarla (ileri-geri bağlantılar gibi) bölge içerisinde ya da dışındaki 

yerel firmaların ihracatını arttırması da doğrudan yabancı yatırımların 

ihracatı dolaylı olarak arttırdığını göstermektedir (Jayanthakumaran ve 

Lee, 2007: 3). 

4.2. Doğrudan Yabancı Yatırımların Ev Sahibi Ülke İhracatı 

Üzerine Etkilerine İlişkin Teorik Temeller 

Doğrudan yabancı yatırım (DYY) girişlerinin ev sahibi ülke ihracatı 

üzerindeki etkisine ilişkin teorik temeller; uçan kazlar modeli, ürünün 

yaşam evreleri teoremi ve yeni büyüme teorileri ile açıklanmaktadır. 

4.2.1. Uçan Kazlar Modeli 

Uçan Kazlar Modeli ilk olarak 1930’lu yıllarda Japon iktisatçı 

Kaname Akamatsu tarafından geliştirilmiştir. Ancak Akamatsu 

tarafından bu yıllarda yapılan çalışmalar Japonca olduğundan dolayı 

çalışmaların ingilizceye çevirildiği tarih olan 1960’lı yıllara kadar 

özellikle Batı olmak üzere akademik dünyada pek duyulmamıştır. 

Akamatsu, uçan kazlar modelini Japonya’daki 19 ve 20. yüzyıllardaki 
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tekstil endüstrisinin evrimine dayanarak geliştirmiştir. Model, 

Japonya’nın Doğu Asya’da sanayileşmede lider rolünü üstlendiği ve 

diğer ülkelerin de Japonya’nın arkasından uçarak Japon modelini 

taklit ettikleri bir göç görüntüsü sağlamaktadır (Lee, 2007: 20). Bir 

başka deyişle, uçan kazlar modeli Doğu Asya’da dışa açık gelişmekte 

olan ekonomilerin sanayileşmeyi yakalama süreçlerini içeren bir 

kalkınma teorisidir. 

Akamatsu, uçan kazlar modelini Japonya’nın Batıyı yakalama 

deneyiminden yola çıkarak geliştirmiştir. Japonya 19. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren Meiji Restorasyonu ile başlayan süreçten itibaren 

ekonomisini modernize etmeye çalışmıştır. Bu süreç İkinci Dünya 

Savaşı ile kesintiye uğramasına rağmen 1960’larda, Japonya 

ekonomisi başarılı bir şekilde sanayileşerek gelişmiş ülke konumuna 

gelmiş tek Asya ülkesi özelliği taşımaktadır. Teoriye göre, Doğu 

Asya’daki diğer ülkeler de sırayla Japonya’yı izleyerek kalkınmayı 

sağlamaktadırlar.       

DYY kavramı, Kojima tarafından uçan kazlar modeline 1978 yılında 

eklenmiştir. Kojima’ya göre Japon tipi (ticaret yaratıcı) DYY’ler, hem 

kaynak ülkenin hem de ev sahibi ülkenin karşılaştırmalı 

üstünlüklerini, aralarındaki dış ticaret hacmini ve iktisadi 

büyümelerini arttırmaktadır Japon tipi (ticaret yaratıcı) DYY’lerin 

uçan kazlar modelinde değinilen sanayileşmenin ülkeler arasındaki 

aktarımını kolaylaştıran bir faktör olduğu öngörülmektedir (Kojima, 

2000: 376).     
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Aşağıda ilk olarak, 1930 yılında Akamatsu’nun oluşturduğu, 1978 

yılında Kojima’nın ve 1990 yılında Yamazawa’nın genişlettiği uçan 

kazlar teoreminin tarihsel gelişimine, sonrasında ise uçan kazlar 

modelinde doğrudan yabancı yatırımların ev sahibi ülkenin ihracatına 

etkisine değinilmektedir.  

4.2.1.1. Tarihsel Süreçte Uçan Kazlar Modeli 

Kültürel olarak incelendiğinde, uçan kazlar terminolojisinin özel 

anlamları bulunmaktadır. Klasik Çin literatüründe bu kavram, liderlik 

ve bir ulus devlet içerisindeki toplu eyleme dayalı bir düzenin 

sembolü anlamına gelmektedir. Kazların uçuş oluşumunun 

/\ geometrisi iki tür niteliği sembolize eder: takım dayanışması ve eve 

dönme isteğidir (Xing, 2007: 3). 

Akamatsu tarafından, 1930’lu yıllarda oluşturulan temel uçan kazlar 

modelinin iki temel varsayımı bulunmaktadır. İlk olarak, gelişmekte 

olan ülkedeki tüm endüstriyel ürünler için gelişim süreci ithalat, yurt 

içi üretim ve ihracat sıralaması şeklindedir. İkinci olarak, bu süreç 

tüketim mallarında sermaye mallarından önce başlamaktadır. Ayrıca 

ham madde ve basit mallar, işlenmiş ve karmaşık mallardan önce bu 

sürece girmektedir.  

Akamatsu için endüstriyel gelişim, temelde iki çeşit üretim 

çeşitlendirmesi göstermektedir. Bunlardan ilki endüstri içi ürün 

döngüsüdür. Bu gelişim, ham madde ve basit mallardan işlenmiş ve 

karmaşık mallara bir seyir izlemektedir. Örneğin, pamuktan yüne ve 
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sentetik tekstillere (dokumalara). İkincisi ise endüstriler arası ürün 

döngüsüdür. Bu gelişim tekstilden çeliğe, otomobillere, bilgisayarlara 

ya da tüketim mallarından sermaye mallarına bir endüstrinin 

gelişimini gösterir (Kojima, 2000: 379). Her bir ürün döngüsü, ister 

endüstri içi ya da endüstriler arası olsun ithalat-yurt içi üretim-ihracat 

aşamasını tekrarlamaktadır. 

Akamatsu, ithalatı gözlem/taklit etkisi bir başka deyişle de ters 

mühendislik (ithal edilmiş sanayi ürünlerini sökmek ve parçaları 

birleştirmek yoluyla yapısını öğrenmek) yoluyla bir ülkeye yeni 

mallar ve teknoloji getirmenin ana yolu olarak görmektedir. 

Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin herhangi bir endüstride gelişimi 

için itici faktör, gelişmiş ülkelerden ithalat yapmasıdır. Bu durum 

rekabet etkisi yaratarak firmaları ters mühendisliğe (gözlem/taklit) 

itmektedir. 

Uçan kazlar modeli, lider kaz Japonya öncülüğünde Doğu Asya’daki 

gelişmekte olan ülkelerin benzer gelişme yolları izlediğini 

göstermektedir. Model, gelişmiş ülke (lider) ve gelişmekte olan 

ülkeler (takipçi ülkeler) arasında dinamik değişimleri varsaymaktadır. 

Şöyle ki; önde gelen kaz belirli bir zaman sonra yorulmakta 

(karşılaştırmalı avantajını kaybeder) ve pozisyonu daha üstün olan kaz 

lider konuma geçmektedir. Dolayısıyla uçan kazlar modelinde, bir 

ülke bir endüstride belli bir zaman içerisinde karşılaştırmalı avantaj 

kazanmakta ve sonrasında ise bu avantajı kaybetmektedir (Kojima, 

1995: 114). Bu durum kalkınmanın genelinde olmasa da, endüstri 

bazında gerçekleşmekte ve yaban kazlarının /\ şeklinde uçması ile de 
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uyumludur. Japonya öncülüğünde Doğu Asya’daki ülkelerin sıralı 

gelişimi de yaban kazlarının /\ şeklini andıran şekilde düzenli sırayla 

uçmasına benzemektedir. 

 

Şekil 4.1: Endüstriyel Gelişimin Uçan Kazlar Modeli (Kojima, 2000: 378). 

Şekil 4.1’de endüstriyel gelişimin uçan kazlar modeli 

gösterilmektedir. Şeklin a kısımında gelişmekte olan bir ülkede (X 

ülkesi) bir tüketim malı (örneğin, pamuk ipliği ya da tekstil) 

endüstrisinin gelişimi, şeklin b kısmında ise bir sermaye malı 

(örneğin, tekstil makinesi) endüstrisinin gelişimi gösterilmektedir. 

Şeklin yatay kısmında zaman boyutuyla belirli bir tüketim ya da 

sermaye malı için ithalat (M,m), yurt içi üretim (P,p) ve ihracat (E,e) 

gösterilmektedir. Daha önceden belirtildiği gibi, yaban kazları  

/\ şeklini andıran şekilde düzenli bir sıralamayla uçmaktadır. Bu uçuş 

uçakların uçmasına da benzemektedir. Bu 3 eğrinin şekil üzerindeki 

sıralı görünümü kazların /\ şeklini andıran şekilde düzenli sırayla 

uçmasına benzemektedir. Akamatsunun analizinde DYY ve 
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dolayısıyla dış ülkedeki üretim (Pf) ve dış ülkedeki üretimden 

kaynaklı ithalat (M’) kavramlarının bulunmadığı da belirtilmelidir.  

Akamatsu, uçan kazlar modelinin temel dizisini aşağıdaki 4 aşamada 

açıklamıştır (Akamatsu, 1961: 12-16; Kojima, 2000: 377-379): 

1. Aşama:  Bir gelişmekte olan ülke ilk olarak, gelişmiş ülkeden 

tüketim için endüstriyel malların ithalatına başlamaktadır. Şekil 

4.1.a’da görüldüğü üzere, tüketim malının ithalatı (M) t1 

noktasında başlamaktadır. Bu ithal endüstriyel tüketim 

mallarının karşılığında ise ilksel mallar (tarımsal ürün ve ham 

maddeler) ihraç edilmektedir. 

2. Aşama: Gelişmekte olan ülke ikinci aşamada, bu tüketim 

malının yurt içinde üretime başlar. İthal edilen malların yurt 

içindeki piyasasının canlı olduğunu gören yurt içi sermaye, 

üretimini bu malın üretimine kaydırmaktadır. Dahası, ulusal 

ekonomik politikalar da (ithal mallara tarife konması gibi) bu 

malların yurt içinde üretimini teşvik etmektedir. Ayrıca ülkedeki 

düşük ücretler ithal mallarla rekabetin üstesinden gelmeye 

yardımcı olmaktadır. Şekil 4.1.a’da görüldüğü üzere tüketim 

malının ithalatı t1’den t2’e artmakta ve t2 zamanında yurt içi talep 

optimal ölçekli fabrika kurmaya yeterince büyük hale 

gelmektedir. Böylece t2’de üretim (P) eğrisi artmaya 

başlamaktadır. Bu aşamada şekil 4.1.b’de görüldüğü üzere 

tüketim mallarının üretimi için gerekli olan sermaye mallarının 

ithalatına da (m) t2 döneminde başlamaktadır. 
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3. Aşama: Bu aşama, tüketim mallarının ihracatına (E) 

başlandığı aşamadır. Bu aşama, şekil 4.1.a’da t3 dönemiyle 

başlamaktadır. Bu noktada üretim bir süre devam ettikten sonra 

verimlilik arttıkça ihracat mümkün hale gelmektedir. Ölçek 

ekonomilerinin kullanılması, yaparak öğrenme, teknolojik 

iyileşmeler ve sermaye derinleşmesi (sermaye emek oranının 

artışı) verimlilik artışının arkasındaki temel faktörlerdir. Ayrıca 

bu dönem içerisinde şekil 4.1.b’de de görüldüğü üzere sermaye 

mallarının yurt içi üretimi (p) t* zamanından itibaren başlamakta 

ve sermaye mallarının (makinelerin) ithalatı azalmaya 

başlamaktadır. Ayrıca t* noktasında ilgili tüketim malının dış 

ticaret dengesi sağlanmaktadır. Böylece yurt içi üretim talebe 

eşit olmaktadır. Bu durum, gelişmekte olan ekonominin ithalat-

üretim ve ihracat sırası içerisinde izlediği politikanın başarılı 

olduğunu böylece gelişmekte olan ülkenin ilgili endüstride 

ithalattan ithal ikamesine ve en sonda da ihracata dayalı 

büyümeye yöneldiğini göstermektedir. İlgili tüketim malı 

endüstrisinin sanayileşmesi gerçekleşmiştir. 

4. Aşama: Bu aşamanın başında yani şekil 4.1.a’da t4 zamanında 

tüketim mallarının ihracatı maksimuma ulaşmakta ve sonra 

azalmaya başlamaktadır. Bu durum, ilgili tüketim malının 

üretiminin diğer gelişmekte olan ülkelerde üretilmeye 

başlanmasının gerçeğine atfedilir. Böylece uçan kazların uçuş 

deseninde kalkınma ilerler. Bu aşamada bir diğer nokta, önceki 

aşamada yurt içinde üretilmeye başlanan sermaye mallarının 

ihraç edilmeye başlanmasıdır. Şekil 4.1.b’de de görüldüğü üzere 
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sermaye mallarının ihracatı (e) t4 zamanından itibaren 

başlamaktadır. Şekil’de de görüleceği üzere, sermaye mallarının 

ihracatı da zaman içerisinde azalacaktır. Çünkü diğer gelişmekte 

olan ülkeler de ilgili sermaye malının üretimine zaman 

içerisinde başlayacaklardır. Ayrıca söz konusu gelişmekte olan 

ülke zaman içerisinde hem tüketim hem de sermaye malını diğer 

gelişmekte olan ülkelerden (karşılaştırmalı avantajı ilgili 

mallarda elde eden) ithal etmeye başlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2: Belirli Bir Ülkedeki Endüstriler Arası Gelişim (örneğin, 

Çin) (Edgington ve Hayter, 2000: 284). 

DYY’nin şekil 4.1’de gösterilen uçan kazlar modeline eklenmesini 

açıklamadan önce, yukarıda da ifade edildiği gibi endüstriyel gelişim 

sadece tüketim malları ile ilişkili sermaye mallarına yönelik değil, 

Zaman 

Tekstil 
Kimya Çelik Otomobil Elektronik 

Üretim/Tük

etim ya da 

karşılaştırm

alı avantaj 

göstergesi 



DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNİN İHRACAT ÜZERİNE ETKİLERİ: G-20 
ÜLKELERİ | 165 

 

 

aynı zamanda tekstil gibi emek yoğun bir sektörden sermaye ve 

teknolojinin yoğun olduğu otomobil, elektronik gibi sektörlere 

kaymayı da içermektedir. Şekil 4.2’de belirli bir gelişmekte olan ülke 

için (örneğin, Çin) endüstriler arası gelişim gösterilmektedir. 

Şekil’deki endüstrilerin sıralamasını ilk gözlemleyen kişi Yamazawa 

(1990) olup bu sıralama birçok iktisatçı tarafından da gözlemlenen 

genel kabul görmüş bir sıralamadır. İlk aşamada tekstil ürünlerini 

gelişmiş ülkelerden ithal eden gelişmekte olan ülke, ikinci aşamada 

yurt içi piyasayı hedefleyen şekilde üretime başlamakta ve son 

aşamada ise bu ürünün ihracatına başlamaktadır. Bu süreç içerisinde 

gelişen endüstri aynı tekstilde tüketim malı ile tekstil makinası 

örneğinde olduğu gibi talep bağlantıları ve tamamlayıcılık yoluyla bir 

başka deyişle ileri ve geri bağlantılarla kimya endüstrisinin gelişimini 

desteklemektedir. Dolayısıyla bu endüstride ithalat-yurt içi üretim ve 

ihracat sıralaması oluşmaktadır. Kimya endüstrisinin gelişimi çelik 

endüstrisini, çelik endüstrisi de otomobili, otomobil ise elektronik 

endüstrisinin gelişimini sağlamaktadır. Bu gelişim emek yoğun 

mallardan sermaye ve teknoloji yoğun mallara doğru oluşmaktadır. 

Ayrıca şekilden de anlaşılacağı üzere sürece dâhil olan tüm ülkeler 

örneğin tekstil sektöründe belirli bir süre karşılaştırmalı üstünlüğe 

sahip olmakta, ancak sonrasında bu üstünlüğü arkasından gelen diğer 

gelişmekte olan ülkeye kaptırmaktadır. 
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Şekil 4.3: Belirli Bir Endüstrinin Ekonomiler Arasındaki Gelişimi 

(örneğin, tekstil) (Edgington ve Hayter, 2000: 284). 

Şekil 4.3’de belirli bir endüstrinin ekonomiler arasındaki gelişimi yer 

almaktadır. Şekil’den de anlaşılacağı üzere sürece dâhil olan tüm 

ülkeler örneğin tekstil sektöründe belirli bir süre karşılaştırmalı 

üstünlüğe sahip olmakta, fakat sonrasında bu üstünlüğü arkasından 

gelen diğer gelişmekte olan ülkeye kaptırmaktadır. Böylece tüm 

ülkeler emek yoğun endüstrilerden sermaye ve teknoloji yoğun 

endüstrilere birbirlerini izleyen sırayla geçmektedir. Şekil’deki 

ülkelerin sıralamasını ilk gözlemleyen kişi Yamazawa (1990) olup bu 

sıralama birçok iktisatçı tarafından da gözlemlenen genel kabul 

görmüş bir sıralamadır. Bu sıralama Japonya öncülüğünde Doğu 

Asya’daki ülkelerin sıralı gelişimini ve ülkelerin yaban kazlarının 

/\ şeklini andıran şekilde düzenli sırayla uçtuğunu gösteren sıradır. 

Üretim/
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ya da 
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Japonyayı sırayla yeni sanayileşen ülkeler(Güney Kore, Tayvan, 

Singapur, Hong Kong), ASEAN (Güney Doğu Asya Uluslar Birliği- 

Malezya, Tayland, Endonezya, Filipinler),Çin ve son olarak 

Vietnam/Hindistan takip etmektedir. 

Gelişmiş ülke (Japonya) öncülüğünde yaban kazları uçuş deseni 

sırasında gelişmekte olan ülkeler farklı kalkınma aşamalarında 

sıralanmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler, Japonya’nın çizdiği 

kalkınma rotasını bazısı yavaş bazısı hızlı bir şekilde takip 

etmektedirler. Önde gelen kaz sürekli olarak yeni teknolojilere 

ulaşmakta ve gerideki kazlarla farkı korumaya çalışmaktadır (Kojima, 

2000: 382). Akamatsu’nun teoreminde ithalat yoluyla teknoloji 

transferi sağlanmaktadır. Kojima, 1978 yılında Akamatsu’nun 

teoremine DYY’leri ekleyerek teknoloji transferinde DYY’leri 

vurgulamıştır.  

Kojima’nın uçan kazlar modeline DYY’leri eklemesi şekil 4.1.a’da 

görülmektedir. Şekilde’de görüldüğü üzere, t4 döneminin başında ilgili 

ülkenin tüketim malı ihracatı maksimuma ulaşmakta ve sonraya 

düşmeye başlamaktadır. Çünkü önde gelen ülke (X ülkesi) 

ücretlerdeki artış yüzünden örnekte ele alınan emek yoğun tüketim 

malı olan pamuk ipliği ya da tekstil endüstrisinde karşılaştırmalı 

üstünlüğünü kaybetmektedir. Bununla birlikte, takipçi bir ülkede 

(örneğin, Y ülkesi) ücretler çok daha düşüktür. Bu durumda, lider ülke 

firmaları DYY yaparak üretimlerini bu ülkede gerçekleştirmeye 

başlamaktadırlar. Böylece Şekil 4.1.a’da görüldüğü üzere, t4 
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döneminden itibaren X ülkesi firmalarının Y ülkesinde yaptıkları 

üretim (doğrudan yabancı yatırımla bağlantılı olan dış ülkedeki 

üretim- Pf) ve X ülkesi firmalarının dış ülkedeki üretiminden kaynaklı 

X ülkesinin yaptığı tüketim malı ithalatı (M’) artmaya başlamaktadır.  

Akamatsu’nun oluşturduğu ve özellikle Kojima’nın geliştirdiği uçan 

kazlar modelinde ülkelerin ilgili sektörde karşılaştırmalı üstünlüğü 

kaybetme nedenleri, temelde ücret olmak üzere üretim 

maliyetlerindeki artışlar, ihracatın ulusal paranın değer kazanmasına 

yol açması ve diğer ülkelerin koydukları yüksek tarife oranlarıdır 

(Ozawa, 2007: 26-27). Sıralanan faktörlerin tersi ise ülkelerin ilgili 

sektörde karşılaştırmalı üstünlüğü kazanma nedenleri olarak 

sıralanabilmektedir. 

4.2.1.2. Uçan Kazlar Modeli’nde Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar ve Ev Sahibi Ülke İhracat İlişkisi 

Kojima’nın uçan kazlar modeline eklediği DYY, Japon tipi (ticaret 

yaratan) DYY’dir. İlk bölümde doğrudan yabancı yatırım teorilerinde 

değinildiği gibi, Kojima (1973)’ya göre DYY ikiye ayrılır: ticaret 

yaratıcı (Japon tipi) DYY’ler ve ticaret azaltıcı (Amerikan tipi) 

DYY’ler. Japon tipi yatırımlar, yatırımcı ülkenin karşılaştırmalı 

üstünlüğünü kaybettiği (yatırım alan ülkenin potansiyel olarak 

karşılaştırmalı üstünlüğünün olduğu) endüstrilerde meydana 

gelmektedir. Bu tip DYY’ler, karşılaştırmalı üstünlük teorisinin 

işleyişine uygundur. Bu durum, her iki ülkede de endüstrilerin 

yapılanmasını olumlu etkileyecek ve iki ülke arasındaki dış ticareti 
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artıracaktır. Bu tip yatırımların ihracata dayalı olması ev sahibi 

ülkenin ihracatını arttıracaktır. Ayrıca yatırım yapan ülkedeki Japon 

firmaları yatırım yapılan ülkelere karşılaştırmalı üstünlüklerini giderek 

kaybettikleri tekstil ürünleri gibi nihai mallar yerine karşılaştırmalı 

üstünlükleri olduğu makine (örneğin, tekstil makinesi), donanım ve 

teknolojik bilgi konularında ihracatlarını artıracaklardır. Böylece 

Japon ekonomisinde firmaların bu endüstrilere yönelimi artacaktır. 

Japon tipi yatırımlar bir anlamda dikey DYY’e girerken, aslında hem 

dikey hem de yatay bileşenlere sahip olan küresel ihracat platformuna 

girmektedir. 

Amerikan tipi yatırımlar ise, yatırımcı ülkenin karşılaştırmalı 

üstünlüğünün olduğu (yatırım alan ülkenin potansiyel olarak 

karşılaştırmalı üstünlüğünün olmadığı) endüstrilerde meydana 

gelmektedir (Kojima, 1973: 1). Bu tip doğrudan yabancı yatırımlar, 

karşılaştırmalı üstünlük teorisinin işleyişine uygun değildir. Bu 

durum, her iki ülkede de endüstrilerin yapılanmasını olumsuz 

etkileyecektir. Kojima’ya göre, Amerikan tipi DYY’ler, Amerika’nın 

karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu yenilikçi ve oligopolistik 

yapıda olan endüstrilere yöneliktir. Bu tip yatırımlar, Amerika’nın 

karşılaştırmalı üstünlüğünü olumsuz etkileyecek ve Amerika’nın bu 

ülkeye olan ihracatının yerini alarak iki ülke arasındaki dış ticareti 

azaltacaktır. Bu bağlamda, bu tip yatırımlar iç pazara yönelik olmakta 

ve ev sahibi ülkenin ihracatını etkilemesi beklenmemektedir. Böylece, 

ABD tipi yatırımlar yatay DYY’e girmektedir. 
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Kojima’ya göre Japon tipi DYY’ler makro odaklıdır ve ev sahibi 

ülkeyi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tip yatırımlar Japonya’nın da 

karşılaştırmalı üstünlük pozisyonunu güçlendirecek ve 

tamamlayacaktır. Ancak Amerikan tipi doğrudan yabancı yatırımlar 

ise mikro odaklıdır ve sadece Amerikan firmalarının kâr 

maksimizasyonunu amaçlamaktadır (Kasahara, 2004: 8). 

Japon tipi (ticaret yaratıcı) doğrudan yabancı yatırımların uçan kazlar 

modelinde değinilen sanayileşmenin ülkeler arasındaki aktarımını 

kolaylaştıran bir faktör olduğu öngörülmektedir (Kojima, 2000: 376). 

Daha önde olan ülkeler karşılaştırmalı avantajlarının kaybolduğu 

endüstrileri doğrudan yabancı yatırımlar aracılığıyla karşılaştırmalı 

avantaja sahip olan takipteki ülkelere aktarmakta ve bu durum hem ev 

sahibi ülkenin hem de kaynak ülkenin karşılaştırmalı avantajını 

güçlendirmektedir. Böylece Şekil 4.2 ve 4.3’de gösterildiği gibi tüm 

ülkeler emek yoğun endüstrilerden sermaye ve teknoloji yoğun 

endüstrilere birbirlerini izleyen sırayla geçmektedir. DYY, endüstrinin 

basamakları boyunca yükselmekte ve birçok gelişmekte olan 

ekonomiye yayılmaktadır. Bu tür DYY yayılması, yatırım sınırı 

haritası olarak biçimlendirilmektedir. 

Asya Kalkınma Bankasına göre, emek maliyeti ve açıklık uçan kazlar 

teoreminde temel faktörlerdir. Asya Kalkınma Bankası, DYY’lerin 

yüksek emek maliyetli (örneğin Japonya) ülkeden düşük emek 

maliyetli ülkelere (Asya’nın yeni endüstrileşen ülkeleri) hareket 

ettiğini işaret etmektedir. Düşük emek maliyetli ülkeler (Asya’nın 

yeni sanayileşen ülkeleri) geliştikçe, onlarda diğer düşük emek 
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maliyetli Asya ülkelerine (örneğin ASEAN) kıyasla yüksek emek 

maliyetli ülkeler haline gelmektedir. Böylece DYY, bu ülkelerden 

daha düşük emek maliyetli ASEAN ülkelerine yönelmektedir. Ayrıca 

Asya’nın yeni sanayileşen ülkeleri DYY çıkışıyla birlikte ihracatçıdan 

ithalatçıya dönüşmekte ve DYY’lerin değişen yeri yeni gelişen 

ekonomilerin sanayileşme sürecini yakalamalarını açıklamaktadır 

(Lee, 2007: 20). Bu sürece çeşitli örnekler verilebilmektedir. Örneğin, 

1960’lı yıllarda tekstil ve konfeksiyon endüstrisinde Japonya’dan 

DYY çıkışı meydana gelmiş ve DYY girişleri Asya’nın yeni 

sanayileşen ülkelerine yönelik olmuştur. Aynı sektör 1970’li yıllarda 

Asya’nın yeni sanayileşen ülkelerinden ASEAN ülkelerine yeniden 

konumlandırılmıştır. Sonrasında ise aynı sektör sırasıyla Çin, 

Hindistan ve Vietnam’a kaydırılmıştır. Benzer bir süreç elektronik 

endüstrisinde cd oynatıcıları için de söz konusudur. 1970’li yıllarda 

tamamıyla Japonya’da üretilen bu ürünler 1980 ve 1990 başlarında 

Asya’nın yeni sanayileşen ülkelerine ve ASEAN ülkelerine 

kaydırılmıştır. Sonrasında ise aynı sektör Kore, Tayvan ve Hong Kong 

firmaları tarafından Çin’de konumlandırılmıştır (Shimuzu, 2008: 24-

25). 

Şekil 4.1.a’da gösterildiği gibi, uçan kazlar modeline DYY’lerin 

eklenmesiyle önde gelen ülke ya da kaynak ülkede (X ülkesi) emek 

yoğun tüketim malında süreç; ithalat (M)->üretim (P)->ihracat (E)-> 

doğrudan yabancı yatırım çıkışı ya da doğrudan yabancı yatırımla 

bağlantılı olan dış ülkedeki üretim (Pf)->ithalat (M’) şeklinde 

olmaktadır. Takipçi ülke ya da ev sahibi ülkede emek yoğun tüketim 
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malında süreç ithalat (M)-> doğrudan yabancı yatırım girişi ve yurt içi 

sermayeyle (taklit yoluyla) oluşan üretim (P)->ihracat (E) şeklinde 

olmaktadır. Böylece DYY girişi, ÇUŞ’ların ülkede kurdukları 

iştirakleri tarafından yaptıkları ihracat yoluyla ev sahibi ülkenin 

ihracatını arttırmaktadır. Bu arada belirli bir zaman içerisinde yatırımı 

alan gelişmekte olan ülkede karşılaştırmalı avantajı kaybetmekte ve 

böylece sürecin tam döngüsü: ithalat (M)-> doğrudan yabancı yatırım 

girişi ve yurt içi sermayeyle oluşan üretim (P)->ihracat (E)-> 

doğrudan yabancı yatırım çıkışı->ithalat (M’) şeklinde olmaktadır 

(Ozawa, 2007: 28).  

Japon tipi DYY’ler, Amerikan tipi DYY’lere kıyasla ev sahibi ülkenin 

karşılaştırmalı avantajına (ev sahibi ülkenin faktör donatımına) daha 

uygun teknolojiler aktarmaktadır. Önde gelen ülkelerden takipçi 

ülkelere DYY yoluyla sermaye, üstün teknoloji ve yönetim 

bilgilerinin aktarılması iki ülkedeki karşılaştırmalı avantajı 

güçlendirmekte, dış ticareti arttırmakta ve daha yüksek büyümeyi 

sağlamaktadır. Kaynak ülke açısından dış ticaret incelendiğinde ise, 

karşılaştırmalı dezavantajlı olduğu sektörde karşılaştırmalı avantajlı 

ülkeye yatırım yapılması Şekil 4.1.b’de görüldüğü üzere t4 

döneminden itibaren sermaye malı ihracatını arttırmaktadır. Ev sahibi 

ülke açısından ise, ürünlerin bir kısmı iç piyasada satılmakla birlikte 

önemli bir kısmı başta kaynak ülke (lider) olmak üzere ihraç 

edilmektedir. Ev sahibi ülkenin kaynak ülkeye ihracatı, Şekil 4.1.a’da 

M’ eğrisiyle gösterilmektedir. Japon tipi (ticaret yaratan) DYY 

gerçekleştiği sürece bu sıralananlar gerçekleşmektedir.  
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Kojima (2000)’ya göre, DYY girişleri ev sahibi ülke ihracatı üzerinde 

yukarıda değinilen doğrudan etkilerinin yanında kayda değer dolaylı 

(yayılma) etkiler de sağlamaktadır. Buna göre, yabancı iştirakler ileri 

ve geri bağlantılar aracılığıyla yerel firmaların üretim ve 

istihdamlarını desteklemekte ve yerel firmaların girişimciliğini, teknik 

becerilerini ve yöneticiliklerini geliştirmektedir. Ayrıca ÇUŞ’lar ev 

sahibi ülkede emeğin eğitimi aracılığıyla emeğin kalitesini 

artırmaktadır. Aynı zamanda, DYY girişi üretim yöntemlerinde, 

istihdam sistemlerinde, iş yönetimlerinde, yasalar ve siyasal 

kurumlarda bile reformlara sevk etmektedir (Kojima, 2000: 383). 

Bununla birlikte, ÇUŞ’lar yeni teknoloji, yeni makineler, pazarlama 

ve yönetim teknikleri gibi bilgilerin önemli bir kaynağıdır. Ev sahibi 

ülke firmalarının faktör donatımlarının kalitesi ve mevcudu bu 

ülkelerden daha geridedir. Yerel firmalar gözlem/taklit (rekabet etkisi) 

ve bağlantılar yoluyla bu bilgilere ulaşarak verimliliklerini artırmakta 

ve ihracat potansiyellerini artırmaktadır. Böylece uçan kazlar 

modeline göre, DYY yayılma etkileri yoluyla ev sahibi ülkenin yerel 

firmalarının ihracat yeteneğini canlandırmaktadır (Njong ve 

Raymond, 2011: 187).  

Japon tipi yatırımlar, ihracat yayılmalarında Amerikan tipi yatırımlara 

kıyasla çok daha fazla üstündür. Çünkü Japon tipi yatırımlar ihracata 

dayalıdır, ev sahibi ülkenin karşılaştırmalı avantajına (ev sahibi 

ülkenin faktör donatımına) daha uygun teknolojiler aktarır, daha fazla 

istihdam ve eğitim etkisi sağlar ve tam mülkiyete dayalı bağlı şirket 

yerine yerel ortağın bulunduğu ortak girişim şeklinde kurulurlar 
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(Kojima, 1973: 5). Tüm bu faktörler, DYY girişlerinin ev sahibi ülke 

yerel firmalarının ihracatı üzerindeki etkisinin Japon tipi yatırımlarla 

çok daha fazla gerçekleşeceğini göstermektedir. 

4.2.2. Ürünün Yaşam Evreleri Teorisi  

Ürünün yaşam evreleri teorisi, Amerikan çok uluslu şirketlerinin II. 

Dünya Savaşı sonrasında doğrudan yabancı yatırımlarının 

genişlemesini ve bu yatırımların dış ticaret akımlarına etkisini 

açıklamak amacıyla Vernon tarafından 1966 yılında geliştirilmiştir. 

Bu yaklaşım uluslararası ticareti, DYY’i ve uluslararası ticaret ile 

DYY arasındaki ilişkiyi açıklamada yenilikleri (teknolojik gelişmeyi) 

temel almakta ve literatürde önemli bir yer tutmaktadır (Dunning ve 

Lundan, 2008: 85). Bir ülke içerisindeki üretim maliyetleri ve talep 

zaman içerisinde değiştiğinden ve farklı ülkelerde farklılaştığından 

DYY’nin dağılımı ürünün yaşam evrelerinin farklı aşamalarına 

dayanarak seçilmektedir. Vernon (1966)’a göre; üretim yeri kararı 

standart faktör maliyeti analizi sonucunda değil, daha karmaşık bir 

süreç sonunda verilmektedir.  

Bu teoriye göre, her ürün üç aşamadan oluşan bir ürün yaşam evresine 

sahiptir. Bunlar, yeni ürün aşaması, olgunlaşmış ürün aşaması ve 

standartlaşmış ürün aşamasıdır. Bu 3 aşama şu şekilde 

açıklanmaktadır:   

Yeni ürün aşaması: İlk olarak, yeni ürünler Amerika gibi gelişmiş 

ekonomilerde ortaya çıkmaktadır. Buna göre Vernon, özellikle 
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Amerika üzerinde dursa da Almanya ve Japonya gibi ekonomilerde de 

az da olsa yeni ürünlerin ortaya çıktığını belirtmiştir. Amerikan 

girişimcileri yüksek gelirlilerinin satın alabileceği ya da emek 

tasarrufu sağlayan yeni ürünlere karşı isteklerin ilk farkında olacak 

kişilerdir. Bu duruma birçok faktör sebep olmaktadır. Bu faktörlerden 

ilki, Amerika’da fert başına hâsılanın diğer ülkelerden çok daha 

yüksek olmasıdır. İkinci olarak, Amerikan ekonomisinde iş gücü 

maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı hem tüketici açısından hem 

de üretici açısından sermayenin emeğin yerini alması isteğinin fazla 

olmasıdır. Son olarak ise, Amerikan ekonomisinin daha fazla nitelikli 

emeğe sahip olması ve Amerikan firmalarının yeni ürünleri 

geliştirmek amacıyla yabancı rakiplerine kıyasla daha fazla araştırma-

geliştirme harcama yapması olarak sayılabilmektedir.   

Yeni ürünü bulan Amerikan ÇUŞ’u bu yeni ürünü Amerika’da 

üretmeyi tercih edecektir. Bu durumun birkaç nedeni vardır. 

Bunlardan ilki, yenilikçi fimanın bu aşamada maliyetlerden dolayı 

girdileri değiştirmenin serbestlik derecesiyle özellikle ilgili olmasıdır. 

Böylece bu bilgi sonraki aşamalarda kendilerine başka bölgelerde 

yatırım yapmayı sağlayacaktır. İkinci olarak, yüksek gelirlilerinin 

satın alabileceği ya da emek tasarrufu sağlayan yeni ürünlere karşı 

talebin Amerikan ekonomisinde bulunması ve bu ülkenin büyük bir 

pazar olmasıdır. Bu aşamada üretimin çoğu iç talebi karşılamaya 

yönelik olduğundan taşıma maliyetlerini minimize etmek amacıyla 

üretim Amerikan ekonomisinde yapılmaktadır. Üçüncü olarak bu 

aşamada, yenilikçi firma patent haklarıyla monopol konumda 
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olduğundan söz konusu malın talebinin fiyat esnekliği oldukça 

düşüktür. Dolayısıyla yenilikçi firma, Amerikan ekonomisinde ilave 

üretim maliyetlerini tüketicilere kolayca yansıtabileceğinden üretim 

için Amerikan ekonomisini seçmektedir. Son olarak ise, bu aşamada 

müşteriler, tedarikçiler ve rakiplerle iletişimde etkin olunması adına 

üretim yurt içinde yapılmaktadır. Bu durum özellikle tüketicilerin yeni 

ürüne yönelik tepkilerini yakından izlemek ve alınacak geri bildirimler 

vasıtasıyla ürünün değiştirilmesi adına oldukça önemlidir. Çünkü bu 

aşamada yenilikçi firma tarafından ürünün özellikleri, üretim süreçleri 

nitelikli emek aracılığıyla değiştirilmekte ve geliştirilmektedir. Bu 

aşamada, firma ürünü tanıtma sürecindedir ve belirsizlik fazladır. İşte 

bu nedenlerle, Amerikan girişimcileri bu aşamada, daha ucuz 

faktörlere sahip ülkeler yerine daha yüksek üretim maliyetine sahip 

olan Amerikan ekonomisinde üretim yapmayı tercih etmektedirler. 

Dolayısıyla yeni üretim aşamasında bir malda ihracatçı olmanın 

ülkelerin faktör donatımlarıyla ve dolayısıyla da Heckscher Ohlin 

modeliyle ilgisi bulunmamaktadır (Erkök Yılmaz, 2010: 210). 

Şekil 4.4’de ürünün yaşam evreleri aşamaları gösterilmektedir. 

Şekil’de görüldüğü üzere Amerika ürünü icat ettikten belirli bir zaman 

sonra ürünü ihraç etmeye başlamaktadır. Yeni ürün aşamasında, 

üretim çoğunlukla yurt içi talebe yönelik olmakla birlikte yeni ürün 

ABD gibi yüksek gelir düzeyine sahip olan diğer gelişmiş ülkelere ve 

gelişmekte olan ekonomilerdeki zengin alıcılara ihraç edilmektedir. 

Bu aşamada DYY söz konusu değildir ve küçük ölçekli üretim 

yapılmaktadır. 
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Şekil 4.4: Ürünün Yaşam Evreleri Aşamaları (Ünsal, 2005: 216). 

 

Olgunlaşmış ürün aşaması: Olgunlaşmış ürün aşamasında, ürünün 

bazı genel standartları belli olmaktadır. Bu aşamada, yabancı 

ülkelerden bu mala olan talep hızla genişlemektedir. Ancak ürün halen 

yüksek gelirlilere hitap ettiğinden dolayı, özellikle Batı Avrupa gibi 

diğer gelişmiş ülkelerden bu mala olan talep hızla genişlemektedir. 

Ayrıca ürünün patent hakları bu dönemde sona ermekte ve ürün rakip 

firmalar (diğer gelişmiş ülkelerdeki) tarafından taklit edilmektedir. 

Dolayısıyla bu aşamada bu malın talebinin fiyat esnekliği artmaktadır. 

Ayrıca bu aşamada esneklik ihtiyacı da azalmaktadır. Belirli bir 

standartlaşma düzeyi ölçek ekonomisini yakalamak için kitlesel 

üretim yoluyla gerekli teknik olanakları sağlamaktadır. Şekil 4.4’de de 

görüldüğü üzere, olgunlaşma aşamasının başlarında, Amerika ürünü 
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diğer gelişmiş ülkelere ve gelişmekte olan ekonomilere ihraç 

etmektedir.  

Bu aşamada yeniliği diğer firmaların taklit etmesiyle üretim 

maliyetlerindeki fark önemli bir rekabet öğesi haline gelmiştir. 

Amerika’daki yenilikçi çok uluslu şirket, üretim maliyetinin 

Amerika’dan daha düşük olduğu ve ürüne olan talebin en fazla arttığı 

Batı Avrupa gibi gelişmiş ülkelerdeki pazarı yerli firmalara ya da 

Amerika’da bulunan rakiplerine kaptırmamak amacıyla bu piyasalara 

ihracat yapmak yerine bu ülkelerde fabrika kurmayı tercih etmektedir. 

Aynı zamanda, taklitçi diğer Amerikan firmaları da yenilikçi firmayı 

bu konuda izleyecektir. Yurt dışı üretim, taşıma maliyetlerini azaltma 

açısından belirleyici olacaktır. Eğer diğer gelişmiş ülkelerde yapılacak 

üretimin maliyeti yurt içinde yapılan üretim maliyetlerinden ve taşıma 

maliyetleri toplamından küçük olursa, Amerikan çok uluslu şirketleri 

diğer gelişmiş ülkelere yatırım yapma eğiliminde olacaklardır. Üretim 

maliyetlerindeki fark ölçek ekonomilerinden, sermaye ve emek 

maliyeti farklılıklarından kaynaklanır. Sermaye faktörü emeğe kıyasla 

daha akışkan olduğundan bu ülkeler arasındaki sermaye fiyatları 

birbirine yakındır. Ölçek ekonomilerinin tam kullanıldığı varsayımı 

altında Amerika ve diğer gelişmiş ülkeler arasındaki üretim maliyeti 

farkı temelde emek maliyetinden etkilenmektedir. Avrupa’daki emek 

maliyetlerinin Amerika’dan daha düşük olmasından ötürü Avrupa’da 

aynı ürün Amerika’dan daha düşük fiyatla satılacaktır. Heckscher 

Ohlin modelinde oldukça önemli bir rol oynayan nispi faktör donatımı 

ve faktör fiyatları, ürünün yaşam evreleri teoreminde tam olarak ihmal 
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edilmemiştir. Bu aşamada üretim (emek) maliyetleriyle birlikte teknik 

bilgiye sahip olmak (taklit ve DYY yoluyla), taşıma maliyetlerinden 

tasarruf sağlamak, pazara yakınlık ve ölçek ekonomilerinin sağladığı 

maliyet avantajlarından yararlanmak karşılaştırmalı üstünlüklerin 

belirlenmesinde ve dış ticaretin biçimlendirilmesinde önemli etkenler 

arasındadır (Erkök Yılmaz, 2010: 210). Dolayısıyla olgunlaşmış ürün 

aşamasında da bir malda ihracatçı olmanın ülkelerin faktör 

donatımlarıyla ve dolayısıyla da Heckscher Ohlin modeliyle çok da 

ilgisi bulunmamaktadır.  

Bu aşamada tarife ve tarife dışı engellerin mevcut olması da, DYY’nin 

gerçekleşmesinde oldukça önemlidir. Yine bu ürüne talep artışının 

yaşandığı piyasalarda gümrük tarifesi konması beklentisinden dolayı 

da DYY gerçekleşebilmektedir (Appleyard vd., 2010: 178).  

Şekil 4.4’de görüldüğü üzere, olgunlaşmış ürün aşamasında, 

Amerika’dan diğer gelişmiş ülkelere ve gelişmekte olan ülkelere 

yapılan ihracat giderek azalır. Yeni ürün aşamasında ve olgunlaşmış 

ürün aşamasının başlangıcında Amerika’dan diğer gelişmiş ülkelere 

ve gelişmekte olan ülkelere yapılan ihracatın yerini bu aşamanın 

sonlarında maliyet farkından ötürü Amerikan firmalarının diğer 

gelişmiş ülkelerdeki iştirakleri ve diğer gelişmiş ülkelerin yerli 

firmalarının Amerika ve gelişmekte olan ülkelere ihracatı alır (Ünsal, 

2005: 215-216). 
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Standartlaşmış ürün aşaması: Bu aşamada, ürünün genel standartları 

tam olarak belli olmaktadır. Bu bağlamda, ürünün özellikleri, üretim 

yöntemi kalıplaşmış ve hem üreticiler hem de tüketiciler tarafından 

tam olarak bilinmektedir. Bu aşamada, ürün ve üretim tekniği gerek 

gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar tarafından 

çok kolay taklit edildiğinden ve ürün tam olarak standart hale 

geldiğinden şiddetli bir fiyat rekabeti başlamaktadır. Ayrıca bu aşama 

ucuz olan niteliksiz emeğin üretimde daha fazla kullanılabildiği 

aşamadır. Aynı zamanda, ürünün talebinin fiyat esnekliği artmıştır. Bu 

durumda, emek maliyetleri yeniden önemli hale gelmektedir. Bu 

yüzden bütün üreticiler en düşük maliyetli kuruluş yerlerini 

araştırmaktadırlar. Böylece yenilikçi firma dâhil olmak üzere tüm 

firmalar ucuz emekten yararlanmak amacıyla gelişmekte olan ülkelere 

yatırıma yönelmektedir. Bu bağlamda, ürün DYY ve taklit yoluyla 

gelişmekte olan ülkelerde de üretilmeye başlanmaktadır. Bu aşamada 

yeni ürün tüketicilerin genel beğenisini kazanmıştır. Bu durum, 

gelişmekte olan ekonomilerde geniş ölçüde sermaye ve niteliksiz 

emek gerektiren kitle üretimine yol açmaktadır. Bununla birlikte, 

standartlaşan ürünler dışsal ölçek ekonomilerine çok fazla ihtiyaç 

duymadıklarından bu ürünlerin gelişmekte olan ekonomilerde 

üretilmesi çok zor olmamaktadır (Vernon, 1966:202- 205).   

Şekil 4.4’de görüldüğü üzere, standartlaşmış ürün aşamasında, 

Amerika ürünü diğer gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan 

ülkelerden ithal etmeye başlamaktadır. Bu aşamada zaman içerisinde, 

diğer gelişmiş ülkeler de maliyet farkından dolayı bu malın üretimi ve 
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ihracatından vazgeçmektedir. Ürün tüm dünyaya gelişmekte olan 

ülkelerden ihraç edilmektedir. Böylece standartlaşmış ürün 

aşamasında, yüksek ücretli ülkeler ürünün ithalatçısı, düşük ücretli 

ülkeler ise ürünün ihracatçısıdır. Bu aşamada, Amerika’da yeni bir 

ürün icat edilir ve yeni bir ürün yaşam evresi başlamaktadır.  

Bu teoride, DYY olgunlaşmış ve standartlaşmış ürün aşamalarında 

üretim maliyeti farklarından dolayı oluşmaktadır. Ayrıca olgunlaşmış 

üretim aşamasının başlarında iç pazar amaçlı yatırım söz konusu iken 

zamanla küresel pazar amaçlı yatırımlar söz konusudur. 

Standartlaşmış ürün aşamasında ise küresel pazarlar amaçlı yatırım 

oluşmaktadır. Böylece hem yenilikçi firma hem de taklitçileri 

pazarları rakiplerine kaptırmamakta ve rekabet güçlerini artırmaktadır. 

Ayrıca yenilikçi firma özellikle olgunlaşmış ürün aşamasında tekelci 

avantajını (teknolojik üstünlüğünü) devam ettirmek isteğinden DYY 

yapmaktadır. Yenilikçi firma, ürün evrelerini kendi akışına 

bırakmamakta ve yaptığı DYY’ler ile bu sürecin önünde hareket 

etmeye çalışmaktadır (Can, 2015: 76). 

Vernon’a göre, ülkelerin hangi mallarda mukayeseli üstünlüklere 

sahip olacakları, malın içinde bulunduğu yaşam evresi ile ilgilidir. İlk 

iki üretim aşamasında da bir malda ihracatçı olmanın ülkelerin faktör 

donatımlarıyla ve dolayısıyla da Heckscher Ohlin modeliyle çok da 

ilgisi bulunmamaktadır. Buna karşılık standartlamış ürün aşamasında 

düşük ücretli ve niteliksiz emeğe bol olarak sahip olan gelişmekte olan 

ülkelerin söz sahibi olması ülkelerin faktör donatımlarıyla ve 
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dolayısıyla da Heckscher Ohlin modeliyle tutarlıdır. Böylece ilk 

aşamada ve ikinci aşamasının başlangıcında söz konusu ürünün 

ihracatçısı olan ülke son aşamada ithalatçı olabilmektedir. Bir başka 

deyişle, ürünün yaşam evreleri teoreminde ürünün yaşam evreleri 

boyunca ihracatçı ülke dinamik karşılaştırmalı üstünlükler yoluyla 

değişmektedir. Ürün ilk aşamada Amerika, ikinci aşamada diğer 

gelişmiş ülkeler son aşamada ise gelişmekte olan ülkeler tarafından 

ihraç edilmektedir. Ürün standartlaştıkça karşılaştırmalı üstünlük, 

nitelikli emeğin bol olduğu ülkelerden niteliksiz emeğin bol olduğu 

ülkelere kaymaktadır. 

Ürünün yaşam evreleri teoreminde DYY ve ihracatı da içeren en iyi 

örnek 1960 öncesi Amerika’da Xerox firması tarafından geliştirilen 

fotokopi makinasıdır. Xerox ilk zamanlarda (yeni ürün aşaması) 

fotokopi makinasını Japonya ve Batı Avrupa’nın gelişmiş ülkelerine 

ihraç etmiştir. Zaman içerisinde (olgunlaşma aşaması) talep bu 

ülkelerde büyümeye devam ederken, Xerox Japonya’da Fuji-Xerox 

ismiyle İngiltere’de ise Rank-Xerox ismiyle ortak girişim şeklinde 

DYY’ler yapmıştır. Ayrıca bu süreçte Xerox’un patenti bitmiş ve 

Japonya’da Cannon ve İtalya’da Olivetti gibi rakip firmalar piyasaya 

girmeye başlamışlardır. Sonuçta, olgunlaşma aşamasında Amerika’nın 

ihracatı azalmış ve Amerikalı kullanıcılar düşük maliyetli fotokopi 

makinalarını özellikle Japonya’dan satın almaya başlamışlardır. 

Sonraki zamanlarda ise (standartlaşma aşaması) Japonya’da bu ürünün 

imalat maliyetleri yüksek bulunmuş ve doğrudan yabancı yatırımlar 

yoluyla üretim Singapur, Tayland gibi gelişmekte olan ekonomilere 
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kaydırılmıştır. Böylece ürün ilk Amerika sonra Japonya ve en son 

olarak da Singapur, Tayland gibi gelişmekte olan ülkeler tarafından 

ihraç edilmektedir (Hill, 2011: 243).  

Vernon (1979), ÇUŞ’ların piyasa talebi hakkında 1960’lı yıllara göre 

çok daha fazla bilgisi olduğunu ve yeni ürünü Amerika yerine 

Kanada, İngiltere gibi iyi bildikleri ya da Asya, Afrika gibi az 

bildikleri ülkelerde üretebildiklerini belirterek 1966 yılındaki teorisini 

eleştirmiştir. Dahası Vernon (1979), Amerika ile diğer gelişmiş 

ülkeler arasındaki gelir ve teknoloji farkının da azaldığını belirterek 

Amerikan firmalarının yeni ürünleri bulmada diğer gelişmiş ülke 

firmalarından üstün olduğu varsayımını da eleştirmiştir.  

4.2.2.1. Ürünün Yaşam Evreleri Teorisi’nde Doğrudan 

Yabancı Yatırımlar ve Ev Sahibi Ülke İhracat İlişkisi 

Yeni bir ürünün gerçek yaşam dögüsüyle ilgilenen ürünün yaşam 

evreleri teoreminde de, uçan kazlar modelindeki gibi DYY girişleri ev 

sahibi ülkenin ihracatını hem doğrudan hem dolaylı yollardan olumlu 

etkilemektedir. 

 İlk olarak, DYY’nin ev sahibi ülkenin ihracatı üzerindeki etkisi, 

ÇUŞ’ların iştiraklerinin ev sahibi ülkenin ihracatını arttırması 

(doğrudan etkiler) yoluyla gerçekleşmektedir. Yeni ürün aşamasında 

DYY gözlenmemektedir. Olgunlaşmış ürün aşamasında, ürünün bazı 

genel standartları belirli olmaktadır. Bu aşamada, Batı Avrupa gibi 

diğer gelişmiş ekonomilerden bu mala talep genişlemektedir. Ayrıca 
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ürünün patent hakları bu dönemde sona ermekte ve ürün rakip firmalar 

(diğer gelişmiş ülkelerdeki) tarafından taklit edilmektedir. Dolayısıyla 

bu aşamada, yeniliği diğer firmaların taklit etmesiyle üretim 

maliyetlerindeki fark önemli bir rekabet öğesi haline gelmiştir. 

Amerika’daki yenilikçi ÇUŞ, üretim maliyetinin Amerika’dan daha 

düşük olduğu ve ürüne olan talebin en fazla arttığı Batı Avrupa gibi 

gelişmiş ülkelerdeki pazarı yerli firmalara ya da Amerika’da bulunan 

rakiplerine kaptırmamak amacıyla bu piyasalara ihracat yapmak 

yerine bu ülkelere fabrika kurmayı tercih etmektedir. Yine taklitçi 

diğer Amerikan firmaları da yenilikçi firmayı bu konuda izleyecektir. 

Dolayısıyla bu aşamanın başlarında dikey güdüler (maliyeti 

düşürmek) söz konusu olsa da yatay doğrudan yabancı yatırım (iç 

pazar amaçlı yatırım) yapılmaktadır. Vernon’a göre bu aşamanın 

sonlarına doğru, maliyet (emek maliyeti) farkından ötürü Amerikan 

ÇUŞ’larının iştiraklerinin ihracatı kaynak ülkeden yapılan ihracatın 

yerini alacak ve hem kaynak ülkeye hem de 3.ülkelere ihracat yaparak 

ev sahibi ülkenin ihracatını arttıracaklardır. Bu durum yatay güdüleri 

(pazar amaçlı yatırımı) içermekle birlikte bir anlamda dikey doğrudan 

yabancı yatırımdır. Şöyle ki, olgunlaşma aşamasında bulunan 

Amerikan çok uluslu şirketleri üretim fabrikalarını zamanla diğer 

gelişmiş ülkelere kaydırırken (tek bir ülkede üretim); bu mala yönelik 

halen ar-ge harcamalarına Amerika’da devam etmektedir. Dikey 

doğrudan yabancı yatırımın “firmanın iştirakleri vasıtasıyla üretimini 

coğrafi olarak dağıtması” olarak tanımlandığı düşünüldüğünde 

olgunlaşma aşamasında zamanla dikey doğrudan yabancı yatırımın 

söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca üretilen ürün hem kaynak 
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ülkeye hem de 3. ülkelere ihraç edildiğinden aslında küresel ihracat 

platformu söz konusudur. 

Standartlaşmış ürün aşamasında, ürün artık standart hale gelmiştir. Bu 

aşamada emek maliyetleri üretimde yeniden kritik hale gelmiştir. 

Böylece, yenilikçi firma dâhil olmak üzere tüm firmalar ucuz emekten 

yararlanmak amacıyla gelişmekte olan ülkelere yatırıma 

yönelmektedir. Bu aşamada zaman içerisinde ürün tüm dünyaya 

gelişmekte olan ülkelerden ihraç edilmektedir. Böylece yenilikçi firma 

dâhil olmak üzere tüm gelişmiş ülke ÇUŞ’larının iştirakleri tarafından 

yapılan ihracat ev sahibi ülkenin ihracatını olumlu etkilemektedir. Bu 

aşamada bir anlamda dikey DYY söz konusu iken, aslında küresel 

ihracat platformu söz konusudur.  

Olgunlaşma aşamasında taşıma maliyetleri, tarife ve tarife dışı 

engellerin mevcut olması da, DYY’nin gerçekleşmesinde oldukça 

önemlidir. Yine bu ürüne talep artışının yaşandığı piyasalarda gümrük 

tarifesi konması beklentisinden dolayı da DYY gerçekleşebilmektedir 

(Appleyard vd., 2010: 178). Fakat ev sahibi ülkelerde ithalatı azaltan 

bu engelleri DYY kanalıyla aşmak, bu yatırımların iç pazar amacıyla 

olduğunu göstermektedir. Bu durumda ÇUŞ’lar DYY yapmakla 

birlikte olgunlaşmış ürün aşamasında Amerika’da üretime devam 

edeceklerdir. Böylece ev sahibi ülkenin ihracatı istenilen seviyede 

artmayacaktır (Kojima, 2000: 383-384). Bu nedenle Vernon’un 

modelinde taşıma maliyetleri, tarife ve tarife dışı engeller tek başlarına 
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değil düşük üretim (emek) maliyeti arayışından kaynaklanan DYY’nin 

gerçekleşmesini hızlandırıcı olacağı şekilde vurgulanmaktadır.  

Ürünün yaşam evreleri teoreminde, DYY girişleri ev sahibi ülke 

ihracatı üzerinde doğrudan etkilerinin yanında kayda değer dolaylı 

(yayılma) etkiler de sağlamaktadır. Bu etken, gözlem/taklit (ters 

mühendislik) etkisi veya rekabet etkisidir. Buna göre, ürünün yaşam 

evreleri teoreminde, ithalatın rekabet yaratarak ters mühendislik 

yoluyla teknolojiyi yerel firmalara transfer etmesinin yanında 

DYY’ler de ters mühendislik yoluyla teknolojiyi yerel firmalara 

transfer etmektedir. Ayrıca yeni ürünü icat eden ve yurt dışına yatırım 

yapan firmanın gözlemlenmesi/taklit edilmesi yerel firmalar için 

belirsizliği azalmaktadır. Böylece DYY girişi yerel firmaların 

verimliliğini ve ihracatını arttırmaktadır. Yerli ve yabancı firmalar 

arasındaki teknolojik farkın az olması, DYY’nin etkisiyle ortaya çıkan 

yayılmalarda önemli olduğundan dolayı yeniliği bulan gelişmiş 

ülkeden diğer gelişmiş ülkelere oluşacak teknoloji transfer yoğunluğu 

gelişmekte olan ekonomilere kıyasla çok daha fazla olmaktadır 

(Gurbiel, 2002: 8). Bu durumun sebeplerinden diğeri ise 

standartlaşmaya doğru ülkelere aktarılan teknolojilerin seviyelerinin 

düşmesidir. Böylece DYY girişinin yerel firmaların ihracatı 

üzerindeki etkisi gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ekonomilere 

kıyasla daha fazla olabilmektedir. Ayrıca Vernon (1966), çok uluslu 

şirketlerin yerel firmalardan girdiler alarak onların gelişimini 

sağlayacağını bir başka deyişle geri bağlantıları da belirtmektedir. 

Ancak Vernon, çok uluslu şirketlerin dikey bütünleşme yoluyla bu 
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girdileri elde ettiğini dolayısıyla bu yayılmanın boyutunun 

muhtemelen fazla büyük olmayacağını ifade etmektedir. Vernon, bir 

yeni ürünün gelişimini izlediğinden dolayı bağlantıların bir başka 

ürünün ihracatını artırıp arttırmadığı analizinde bulunmamaktadır. 

4.2.2.2. Uçan Kazlar Modeli ile Ürünün Yaşam Evreleri 

Teorisi Arasındaki İlişki 

Akamatsu’nun 1930 yılında oluşturduğu ve özellikle Kojima’nın 1978 

yılında geliştirdiği uçan kazlar modeli ile Vernon’un 1966 yılında 

oluşturduğu ürünün yaşam evreleri teoremi bazı çalışmalarda birbirine 

benzer teoriler olarak sunulmaktadır. Japonya ve diğer Asya 

ülkelerinden akademisyenler uçan kazlar modelini tanımlarken ürün 

döngüsü ya da ürünün yakalama döngüsü şeklinde tanımlamalar 

kullanmaları bu durumun yanlış anlaşılmasına katkıda bulunmuştur. 

Her iki teorinin üretim faaliyetlerinin konumunun değişimiyle ilgili 

açıklayıcı sonuçları benzerdir. Şöyle ki, her iki teoride de bir gelişmiş 

ükede bu mal üretilip gelişmekte olan ekonomiye ihraç olmaktadır. Bu 

malı ithal eden gelişmekte olan ekonomide bu mal taklit yoluyla 

üretilmeye başlanırken, gelişmiş ekonomiden ücret yüksekliği 

nedeniyle ücretlerin düşük olduğu gelişmekte olan ekonomilere doğru 

DYY akımı oluşmaktadır. Böylece gelişmekte olan ekonomi, taklit ve 

doğrudan yabancı yatırım yoluyla bu malı ihraç etmeye başlamaktadır. 

Süreç, bir mal için her iki teoride de böyle işlemektedir.  
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Uçan kazlar modeli ile ürünün yaşam evreleri teoremi arasındaki 

temel farklar şunlardır (Schröppel ve Mariko, 2003: 213-222): 

• Ürünün yaşam evrelerindeki mallar dinamik mallardır. Bir başka 

deyişle, ilk olarak mallar yeni (ileri teknolojik) mallar iken 

zamanla olgunlaşır ve standartlaşır. Uçan kazlar modelinde ise 

malın yeni ya da eski olduğuna dair bir bilgi bulunmamakta ve 

mallar statik mallardır (zaman içerisinde değişmez). 

• Ürünün yaşam evreleri teoreminde teknolojik yenilik (bir ürün 

icadı) vurgulanırken; uçan kazlar modelinde böyle bir vurgu 

bulunmamaktadır. Fakat her iki modelde de, gelişmiş ülkelerin 

gelişmekte olan ekonomilerden teknolojide ileride olduğu ve 

zaman içerisinde bu teknolojileri gelişmekte olan ülkelere 

transfer ettikleri görülmektedir. 

• Her iki teoride hem DYY teorisi hem de dış ticaret teorisi 

olmakla birlikte uçan kazlar modeli gelişmekte olan ülkelerde 

endüstrilerin sıralı gelişimine odaklanan bir kalkınma teorisidir. 

Ancak ürünün yaşam evreleri teoremi belirli bir ürünün yaşam 

döngüsü süresindeki üretim yerine odaklanmaktadır. Dolayısıyla 

ürünün yaşam evreleri teoremi bir kalkınma teorisi değildir. 

• Uçan kazlar modelinde gelişmekte olan ekonomilerin zaman 

içerisindeki gelişmiş ekonomi olması açıklanmakta iken; ürünün 

yaşam evreleri modelinde gelişmekte olan ekonomiler daima 

standartlaşmış mallarda uzmanlaşarak gelişmiş ülke seviyesine 

yükselemeyeceklerdir. 
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• Uçan kazlar modeli gelişmekte olan ülkenin bakış açısına 

dayanırken, ürünün yaşam evreleri modeli gelişmiş bir ülkenin 

bakış açısına dayanmaktadır. 

• Uçan kazlar modeli Doğu Asya ülkelerini ele alırken, ürünün 

yaşam evreleri teoremi tüm ülkeleri ele almaktadır. 

• Uçan kazlar modeli Japonya ekonomisinden yola çıkarak 

geliştirilmekte iken; ürünün yaşam evreleri teoremi Amerikan 

ekonomisinden yola çıkarak geliştirilmektedir. 

• DYY’nin ihracat yayılmalarında ürün yaşam evreleri modelinde 

sadece gözlem (taklit) etkisi vurgulanırken, uçan kazlar 

modelinde bunun yanında bağlantı etkisi de vurgulanmaktadır. 

4.2.3. Yeni Büyüme Teorisi 

1980’li yılların sonlarına doğru Romer (1986) ve Lucas (1988) 

tarafından gelişimi başlatılan ve gelişimi halen devam eden yeni 

büyüme teorisi (içsel büyüme teorisi) Neo-klasik büyüme teorisine bir 

tepki olarak ortaya çıkmıştır. İçsel büyüme modelleri, Neo-klasik 

modelin dışsal teknolojik gelişim, tam rekabet, azalan verimler gibi 

varsayımlarını terk ederek, eksik rekabet, artan verimler, dışsallıklar 

(yayılmalar), içsel teknolojik gelişim, ar-ge, bilgi ve beşeri sermaye 

gibi faktörler üzerine inşa edilmiştir. 

Eski Büyüme teorilerinde, firmalar tam rekabet şartlarında faaliyet 

gösterdiklerinden dolayı teknoloji geliştirmeye ayrılacak 

kaynaklarının kalmadığı varsayılmaktadır. Bu çerçevede örneğin 

Solow (1956)’da teknolojik ilerleme modelin dışsal (nasıl ortaya 
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çıktığı modelde açıklanmayan) bir değişkenidir (Ünsal, 2007: 230). 

Yeni büyüme teorilerinde, yeniliğin oluşabilmesi için aksak rekabet 

şartlarının gerçekleşmesi gerekmektedir. Büyüme, monopol kârı 

arayan firmaların davranışlarından kaynaklanmakta ve yeniliğin 

sağladığı monopol kârı firmaları daha fazla yenilik yapmaya 

zorlamaktadır. İçsel büyüme teorileri, yatırımların temel 

belirleyicisinin “ekonomiye yenilik akışı” olduğunu ifade etmektedir. 

Bu yenilikler ise dışsal değil, sadece kâr arayışının bir sonucudur. 

Solow modelinde, büyümenin kaynağı teknolojik gelişme olmakla 

birlikte teknolojik gelişmenin dışsal olduğunun varsayılması Solow 

modelinde büyümenin nasıl oluştuğunun açıklanamamasına neden 

olmaktadır. İçsel büyüme modellerinde ise, teknolojik değişim içsel 

olarak ele alınmakta ve teknolojik gelişmenin nasıl ortaya çıktığı 

açıklanmaktadır. Bu teorilerde, genel olarak araştırma ve geliştirmeye 

ayrılan kaynak arttıkça yeni buluşlar çok daha hızlı ortaya 

çıkmaktadır. Bu durum iktisadi büyümenin hızının artmasını 

sağlamaktadır. 

Büyüme oranının içselleştirilmesi makroekonomik politikalar yoluyla 

iktisadi büyümenin arttırılabilmesini de mümkün hale getirmektedir. 

Bu çerçevede hükümetler Ar-Ge harcamalarına, teknoloji transferine, 

beşeri sermayeye yönelik izledikleri politikalarla ilgili ülkede iktisadi 

büyüme oranının artmasını sağlayacaklardır. İçsel büyüme teorilerine 

göre, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarının önündeki 

temel engel fiziksel sermayeden ziyade bilgi/düşünce düzeyindeki 

eksikliktir. Bilgi açığı olarak da adlandırılan bu durumu azaltmanın ve 
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gelişmekte olan ülkelerin daha hızlı büyüme oranlarını sağlamanın 

temel araçlarından biri ise DYY’lerin ülkeye girişini sağlamaktır 

(Romer, 1993: 548). ÇUŞ’lar böylece sahip oldukları bilgi ve 

teknolojileri gelişmekte olan ülkelere aktarmakta, yerel firmaların da 

bu bilgiden yararlanmalarını sağlayarak iktisadi büyüme, istihdam ve 

ihracat gibi faktörleri olumlu etkileyebilmektedir. Sonuçta, büyümenin 

belirleyici içsel olarak ele alındığında, DYY sermaye stoku, teknoloji 

ve know how transferi gibi bir sepet olarak iktisadi büyümeyi ve diğer 

değişkenleri etkilemektedir. 

İçsel büyüme modellerinde Romer’in bilgi açığı modeli (1993) ve 

Barro ve Salai Martin’in teknolojinin yayılması modeli (1997) gibi 

modellere “DYY” kavram olarak girmiştir. Ancak içsel büyüme 

modellerinin çoğunda doğrudan yabancı yatırım kavramı geçmese de 

bu modeller Ar-Ge, beşeri sermaye, teknolojik gelişim ve yayılma 

(dışsallıklar) etkisini vurgulandığından aslında örtük olarak DYY’i 

içermektedirler. 

Aşağıda ilk olarak, eski ve yeni büyüme teorileri ele alınmaktadır. 

Sonrasında ise yeni büyüme teorileri bağlamında DYY’lerin ev sahibi 

ülkenin ihracatı üzerindeki etkisine değinilmektedir. 

4.2.3.1. Eski ve Yeni Büyüme Teorilerinin İncelenmesi 

Büyüme teorileri literatürde üç gruba ayrılır. İlk grupta, tasarrufların 

ve yatırımların büyümeyi artırmadaki rolünü vurgulayan Post- 

Keynesyen büyüme teorileri (Harrod-Domar modeli ve onun değişik 
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biçimleri) yer almaktadır. İkinci grupta, dışsal şekilde teknolojik 

ilerlemeyi vurgulayan Neo-klasik büyüme teorileri (Solow modeli ve 

onun değişik biçimleri) yer almaktadır. Üçüncü grupta ise içsel şekilde 

teknolojik ilerlemeyi yani Ar-Ge, beşeri sermaye birikimi ve 

dışsallıkların rolünü vurgulayan yeni büyüme teorileridir (Romer-

Lucas tipi modeller) (Balasubramanyam vd., 1996: 94). 

Solow’un yaklaşımında sermaye sadece fiziksel sermayeden 

oluşmakta ve azalan verimlere dayanmaktadır. Model dışsallıkları 

dikkate almamakta, eksik rekabet ve patenti içermemekte ve 

teknolojik gelişimi dışsal olarak almaktadır. Solow modelinin işleyişi 

şu şekildedir: Bir ekonomi sermaye birikiminin hangi aşamasında 

olursa olsun, tasarruf oranı ne kadar yüksek olursa olsun, yıpranma 

oranı ve nüfus artış oranı ne kadar yüksek olursa olsun bir süre sonra 

durağan duruma ulaşmaktadır. Durağan durum ekonominin uzun 

dönem dengesini temsil etmektedir. Bu bağlamda, sermaye stoku ve 

toplam çıktı, nüfus büyüme hızı oranında büyümektedir. Dolayısıyla 

fert başına sermaye stoku ve çıktı değişmemektedir. Solow’a göre bu 

durumun nedeni şudur: eğer sermaye emekten daha fazla büyürse 

sermayenin verimliliği azalmakta ve her ek birim yatırım çıktıda 

giderek daha az bir artışa neden olmaktadır (Bozdağlıoğlu, 2010: 

125). 

Ekonominin fert başına çıktıda sıfır büyümesinden kurtulmanın yolu 

ise teknolojik ilerlemedir. Teknolojik ilerleme, emeğin etkinliğini 

arttırmakta ve aynı miktar emek ve sermaye ile daha fazla çıktının 

üretilmesini sağlamaktadır. Böylece Solow yaklaşımında durağan 
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durumda fert başına çıktı her yıl teknolojik ilerleme hızı kadar 

artacaktır. İktisadi büyümenin nedenini teknolojik ilerlemeye 

bağlayan Solow modelinde teknolojik gelişme cennetten düşen bir 

meyva olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle, teknolojik ilerleme 

modelin dışsal bir değişkenidir. Hükümetlerin uyguladıkları tasarruf 

oranlarını arttırmaya ya da kamu harcamalarını arttırmaya yönelik 

politikalar kısa vadede büyümeyi olumlu etkilemekte ancak uzun 

vadede büyüme oranını etkileyememektedir. 

Solow modelinde büyümenin kaynağı teknolojik gelişme olmakla 

birlikte teknolojik gelişmenin dışsal olduğunun varsayılması modelde 

büyümenin nasıl oluştuğunun açıklanamamasına neden olmaktadır. 

İçsel büyüme modelleri, büyümenin nasıl meydana geldiğini ve 

dolayısıyla büyümeyi etkileyen politikaların neler olduğunu açıklamak 

amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu modellerde teknolojik gelişme artık 

içseldir. 

İçsel büyüme modellerinde teknolojik ilerlemenin büyümenin motoru 

olduğuna yönelik bir fikir birliği olmakla birlikte her teorem 

teknolojik gelişmeye farklı bir mekanizma ile yaklaşmaktadır. Bu 

mekanizmaların ana örnekleri, Romer’in (1986) yaparak öğrenme ve 

dışsallıkları, Lucas’ın (1988) beşeri sermayeyi, Barro’nun (1990) 

kamu alt yapısını, Romer’in (1990) yeniliğe teşvikleri, Rebelo’nun 

(1991) üretim fonksiyonunda ölçeğe göre artan getirileri, Romer’in 

(1993) bilgi açığı ve DYY’i ve Barro ve Salai Martin’in (1997) 

teknolojinin yayılmasını vurgulamasıdır. 
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4.2.3.2. Yeni Büyüme Teorisi’nin Katkıları Bağlamında 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi 

Yeni büyüme teorilerinde ürünün yaşam evreleri teoremi ve uçan 

kazlar modelindeki gibi DYY girişleri ev sahibi ülkenin ihracatını 

hem doğrudan hem dolaylı yollardan olumlu etkilemektedir. Ancak 

yeni büyüme teorilerinde DYY’lerin büyüme ve ihracat gibi 

değişkenlerde dolaylı (yayılma) etkilerine yönelik bir ağırlık söz 

konusudur. 

Solow büyüme modelinde, DYY’nin fert başına çıktı büyüme oranı 

üzerindeki etkisi fiziksel sermayenin azalan getiri oranlarının 

mevcudu ve teknolojik gelişmenin dışsallığı ile sınırlandırılmıştır. Bu 

nedenle DYY, fert başına çıktı üzerinde bir seviye etkisi gösterir fakat 

bir oran etkisi göstermez. Diğer bir deyişle, DYY girişi ekonomiye dış 

tasarruf girişi sağlayarak sermaye stokunu ve çıktıyı arttırmaktadır. 

Ancak azalan verimler kanunu nedeni ile ekonomi daha yüksek bir 

durağan durum düzeyine ulaşmaktadır. Bu bağlamda, Solow 

modelinde teknolojik gelişme dışsal olduğundan DYY’lerin teknolojik 

gelişim ve büyüme oranı üzerinde bir etkisi söz konusu değildir. 

DYY’ler ihracatı ise sadece kısa vadede arttırabilmektedir. Ayrıca 

Solow modelinde dışsallık da söz konusu olmadığından DYY’lerin 

yerel firma üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. 

İçsel büyüme modellerinde ise, uzun vadeli büyüme oranı içsel olan 

teknolojik ilerlemenin bir fonksiyonu olarak düşünülmektedir. Bu 

yaklaşımda, DYY sadece fert başına çıktının seviyesini değil ayrıca 
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büyüme oranını da arttırmaktadır (Nair-Reichert ve Weinhold, 2001: 

154). Bu modellerde fiziksel sermayenin marjinal verimliliğinin 

düşmesinin engellemesi hatta artan verimlerin sağlanması da 

DYY’lerin fert başına çıktı ve büyüme oranı üzerinde olumlu etkilerin 

sağlanmasına neden olmaktadır.  

Büyümenin belirleyicisi içsel olarak ele alındığında DYY, sermaye 

stoku, teknoloji ve know how transferi gibi bir sepet olarak iktisadi 

büyüme, ihracat ve diğer değişkenleri etkilemektedir. DYY ev sahibi 

ülkenin sermaye stoku ve ihracatı üzerinde ilk olarak doğrudan etkiler 

yoluyla yani çok uluslu şirketlerinin yurt dışı iştirakleri tarafından 

yapılan üretim ve ihracat yoluyla etkili olmaktadır. Fakat içsel 

büyüme modellerinde vurgu, DYY’lerin yerel firmaların üretimi ve 

ihracatı üzerinde yarattığı etki olan dolaylı etkilerdir. Yabancı 

yatırımlar yerel firmaların yatırımlarını ve teknolojik gelişimi harekete 

geçiren önemli bir faktördür. Dışsallıklar (bilgi yayılmaları) ve beşeri 

sermayenin varlığı da fiziksel sermayenin marjinal verimliliğinin 

düşmesini engellemekte hatta artan verimler sağlayarak iktisadi 

büyümeyi ve ihracatı arttırmaktadır. 

DYY’lerin yerel firmaların ihracatını etkileme kanalları şunlardır: 

• Doğrudan yabancı yatırımcı firmaların getirdikleri bilgiler 

(teknolojiler) dışsallıklar yoluyla diğer firmaları da olumlu 

etkilemektedir. Diğer firmalar taklit/gözlem (ters mühendislik) 

ve bağlantılar yoluyla bu teknolojik bilgileri üretimlerinde 

kullanmaktadırlar (Romer, 1986: 1003-1004). Diğer bir deyişle, 
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yatırımın sosyal getiri oranı yatırımın özel getiri oranından daha 

yüksek olmaktadır. Bu durum, ihracatı olumlu etkilemektedir. 

• DYY’nin getirdiği bilginin patent yoluyla korunması yerel 

firmaları gözlem yaptıktan sonra ar-ge harcamalarına 

yönlendirerek yerel firmaların ihracatı üzerinde olumlu bir 

etkiye neden olabilmektedir (Romer, 1990: 77).  

• DYY’ler ekonomiye yeni girdiler sağlayarak yerel firmaların 

ihracatını arttırabilmektedir. Bu kanal ileri bağlantılar kanalı 

olarak adlandırılmaktadır. 

• DYY’ler yerel firmalardan girdiler alarak onların standartlarını 

arttırabilmekte ve böylece üretimlerinin ve ihracatlarının 

artmasını sağlayabilmektedir. Bu kanal geri bağlantılar kanalı 

olarak adlandırılmaktadır. 

• DYY’ler bağlantılar aracılığıyla yerel firmalarda çalışanlara iş 

başında eğitimler vererek ve yönetimsel becerilerini arttırarak 

ülkenin beşeri sermaye stokunu arttırmaktadır. Böylece yerel 

firmaların üretimleri ve ihracatları artmaktadır. 

DYY’ler yukarıda sayılan kanallar vasıtasıyla büyüme ve 

ihracatını arttırabilecektir. Ancak bu etkilerin gerçekleşmesi için 

birkaç koşulun yerine getirilmiş olması gerekmektedir 

(Balasubramanyam, 1999: 29-30): 

• DYY’lerin iktisadi büyümeye ve ihracata katkısı liberal ticaret 

rejimlerinde ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ithalat rekabet 

yaratarak ar-ge potansiyelini arttırmakta, ihracat ise rekabetin 



DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNİN İHRACAT ÜZERİNE ETKİLERİ: G-20 
ÜLKELERİ | 197 

 

 

yanı sıra pazarı genişleterek verimliliğin artmasını 

sağlamaktadır. Liberal ticaret rejimlerinde, doğrudan yabancı 

yatırım sahip olduğu en yüksek teknolojiyi ülkeye getirmektedir. 

Liberal dış ticaret rejimi, doğrudan yabancı yatırımların 

büyümeyi, ihracatı desteklemesi için ideal bir iktisadi iklim 

sağlamaktadır. İhracata dayalı sanayileşme stratejisi, 

kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlamaktadır. 

Ayrıca yarattığı rekabet, teknoloji ve beşeri sermayeye yatırım 

için güçlü bir teşvik sağlamaktadır. Bununla birlikte, bu durum 

uzmanlaşma ve ölçek ekonomilerinin genişlemesi için bir iklim 

sağlamaktadır. İthal ikameci politika ise, yerel firmaların daha 

az verimli çalışmasına ve yurt içine kapanmalarına sebep 

olmaktadır. Böyle bir durumda, DYY’nin hem doğrudan ihracat 

üzerindeki etkisi hem de yayılma etkisi çok daha düşük 

olmaktadır. İthal ikameci politikaların getirdiği yaygın faktör ve 

mal piyasasındaki çarpıklıklar, yatırımları ülkenin 

karşılaştırmalı bir avantaja sahip olduğu faaliyetlerden 

uzaklaştırabilmektedir. Ülkelerin karşılaştırmalı bir avantaja 

sahip olmadığı faaliyetlere yapılan yatırımlar, beşeri 

sermayenin, artan verimlerin ve yayılma etkilerinin oluşmasını 

engellemektedir. Ayrıca yoğun olarak ithal ara mal kullanan 

yerel firmalar, bu ara malları alamazlarsa, üretim ve ihracat 

potansiyelleri düşmektedir. Sonuçta, DYY büyümeyi 

desteklemekte güçlü bir faktördür. Ancak bu potansiyelin 

kullanımı uygun bir iktisadi iklim gerektirmektedir. İthal 

ikameci politikaların bu iklimi sağlaması pek olası değildir. 
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• DYY’i alan ülkede yeterli miktarda beşeri sermaye stoku 

bulunmalıdır. Bu durumun nedeni, beşeri sermaye stokunun 

yetersiz olduğu ülkelerde yabancı firmaların getirdiği 

teknolojileri yerel firmaların kendine katmaları, uygulamalarının 

o kadar zor olmasıdır. 

• DYY’lerin teknoloji ve beceri yayılma etkileri etkin politikalarla 

birlikte yürütülmelidir. Bu politikalar, yerel şirketlerin hem ar-

ge hem de ulusal üretimde etkin bir rekabet göstermesi, ev 

sahibi ülkenin alt yapısı ve düzenleyici çerçevesi, ev sahibi 

ülkede ekonomik ve politik istikrarın sağlanması gibi pek çok 

faktörü içermektedir. 

• DYY’nin büyüme ve ihracata katkısı, ev sahibi ülke ve kaynak 

ülke arasındaki teknoloji seviyesi farkına ters yönde bağlıdır. Ev 

sahibi ülke ile kaynak ülke arasındaki teknoloji açığı büyüdükçe 

doğrudan yabancı yatırımın ev sahibi ülkenin büyüme ve 

ihracatına katkısı o kadar az olmaktadır. 
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5. G-20’NİN OLUŞUMU VE DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ 

YERİ 

1999 yılında kurulan G-20 (20’ler Grubu), uluslararası ekonomik iş 

birliği için temel platformdur. G-20 ile her kıtadan en büyük gelişmiş 

ve gelişmekte olan ekonomiler, küresel sorunların belirlenmesi ve 

çözümünde bir araya gelmektedir. 

G-20 üyeleri, dünya toplam üretiminin yüzde 86’sını, küresel nüfusun 

yüzde 64’ünü, küresel ticaretin ise %74’ünü oluşturmaktadır. Böylece 

G-20 ülkeleri, küresel ekonominin önemli bir kısmını oluşturmaktadır 

(G20, 21.09.2020, www.g-20.org). 

Bu bölümde ilk olarak G-20’nin oluşumu ve dünya ekonomisindeki 

yerine değinilmektedir. 

5.1. G-20’nin Oluşumu  

1970’li yıllarda Bretton Woods Sistemi’nin çöküşü ve o yıllarda 

meydana gelen petrol krizleri, 1975 yılında dünyanın önde gelen 6 

sanayileşmiş (G-6: ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Japonya ve 

İtalya) ekonomisinin bir araya geldikleri bir platformun oluşmasına 

neden olmuştur. Bu topluluk, 1976 yılında Kanada’nın katılımıyla G-7 

(7’ler Grubu) olarak anılmaya başlamıştır. G-7, uluslararası ekonomik 

ve mali sorunların çözümlenmesinde gelişmiş ülkelerin oluşturdukları 

gayri resmi bir forumdur. Rusya, 1998 yılında G-7 platformuna üye 

olmuştur. G-8, 7 gelişmiş ülkeyi ve 1 gelişmekte olan ekonomiyi 

(Rusya) içermektedir. Rusya, 2014 yılında Kırım’ı işgali sonrasında 
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G-8 üyeliğinden çıkartılmıştır. G-7 toplantıları, her yıl bir üye ülkede 

liderler, maliye bakanları, Merkez Bankası başkanları ve diğer 

bakanlıklar düzeyinde toplanan gayri resmi bir platform şeklinde 

devam etmektedir (Yıldız, 2015: 66-67). 

Gelişmekte olan ekonomilerin hızlı büyüme kaydetmeleri, bazı 

yıllarda kriz yaşamaları, küresel ticaretten ve doğrudan yabancı 

yatırım girişlerinden aldıkları payların artması ve küresel ekonomik 

politikaların daha iyi koordine edilmesi amacıyla önemli olarak 

görülen gelişmiş ve gelişmekte ekonomileri kapsayan bir gayri resmi 

platformun kurulmasına neden olmuştur (Koçak, 2016: 4). Bunun 

üzerine 25 Eylül 1999 tarihinde G-20’nin doğuşu resmen ilan 

edilmiştir. 

G-20’ye üye olmak için açıkça belirtilen herhangi bir husus 

olmamasına rağmen, belirli faktörlerin G20 üyeliğine seçilmede 

önemli olduğu ifade edilmektedir. Bu faktörler; “ülkelerin küresel 

ekonomide önemli roller oynaması, küresel ekonomik ve mali 

istikrara katkı verecek kapasitede olması, bölgesel olarak dengeli bir 

dağılım sunması, grubun ortak çalışma yapabilmesi ve güven 

oluşturabilmesi için üye sayısı itibariyle küçük olması” şeklinde 

belirtilmektedir (Yıldız, 2017: 16). 

G-20 ülkelerinin, milli gelir sıralaması açısından dünyanın en büyük 

20 ekonomisi olduğuna dair yanlış bir algı vardır. G-20 ülkeleri 

sadece milli gelire göre belirlenmiş olsaydı, üye ülkeler devamlı 

değişmek durumunda kalacaktır. Bu kapsamda, 1999 yılı dünya gayri 
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safi yurt içi hâsıla sıralamasında 9. büyük ekonomi İspanya, 14. büyük 

ekonomi Hollanda, 18. büyük ekonomi İsveç ve 19. büyük ekonomi 

Belçika olmasına rağmen bu ülkeler G-20’de temsil edilmemektedir. 

Fakat 1999 yılında 22. sırada yer alan Rusya ve sırasıyla 27, 29 ve 30. 

sıralarda yer alan Suudi Arabistan, Endonezya ve Güney Afrika 

gelişmekte olan ekonomiler kapsamında G-20 sürecine dâhil 

edilmiştir (World Bank, 21.09.2020, databank.worldbank.org). 

G-20 platformuna 19 ülke ve Avrupa Birliği üye olarak 

bulunmaktadır. G-20 ülkeleri, Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, 

Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney 

Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, 

Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği’nden oluşmaktadır. 1999 

yılında ilk toplantıya katılan üye ülkeler halen bu gruba üye olarak 

devam etmektedirler. Bu gruba daha sonra herhangi bir üye 

girmemiştir. 1999 yılında 15 üyesi olan ve 2018 yılı itibarıyla 28 üyesi 

olan Avrupa Birliği G-20 içerisinde tek bir ülke gibi temsil 

edilmektedir. Bu şekilde Almanya, İngiltere ve Fransa haricindeki 

Avrupa Birliği üyesi ülkeler de Avrupa Birliği kanalıyla G-20 

grubunda temsil edilmektedir. 

G-20 grubu, 1999 yılında kurulduğunda 9 gelişmiş ekonomi (G-7, 

Avustralya ve bir bütün olarak AB) ve 11 gelişmekte olan 

ekonomiden (Brezilya, Çin, Güney Kore, Suudi Arabistan, Meksika, 

Çin, Rusya, Türkiye, Güney Afrika Cumhuriyeti, Endonezya ve 

Hindistan) oluşmaktaydı. Fakat Güney Kore, 2000’li yıllardan itibaren 
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gelişmiş ekonomi sınıfa girmiştir. Bu sebeple, 10 gelişmiş ekonomi ve 

10 gelişmekte olan ekonominin bir arada bulunduğu görülmektedir. 

Bu ekonomilerin hepsi en büyük ilk 30 ekonomi arasındadır. 

Dolayısıyla bu ülkelerin küresel ekonomide önemli roller oynayan, 

küresel ekonomik ve mali istikrara katkı verecek kapasitede olan 

ekonomiler olduğu görülmektedir. 

Bölgesel olarak, Avrupa’dan 4 ülke (İngiltere, Almanya, Fransa ve 

İtalya) ve Avrupa Birliği, Güney Asya’dan 1 ülke (Hindistan), Doğu 

Asya’dan 4 ülke (Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya) G-20 

platformunda yer almaktadır. Ayrıca Latin Amerika’dan 3 ülke 

(Arjantin, Brezilya, Meksika), Kuzey Amerika’dan 2 ülke (Amerika 

ve Kanada), Avrasya’dan 2 ülke (Türkiye ve Rusya), Afrika’dan 1 

ülke (Güney Afrika), Orta Doğu’dan 1 ülke (Suudi Arabistan) ve 

Okyanusya’dan 1 ülke (Avustralya) G-20 platformunda yer 

almaktadır. Böylece her bölgenin en azından 1 ülke ile temsil edilmesi 

sağlanırken; ülkelerin bölgesel güç olma faktörüne bakılarak seçildiği 

anlaşılmaktadır (Yıldız, 2017: 28). 

G-20, 1999 yılında kurulduktan itibaren 2008 yılına kadar Maliye 

Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları düzeyinde toplanmış ve 

toplantılarda temelde finans ve ekonomi içerikli konular yoğun şekilde 

işlenmiştir. Çünkü G-20’nin kuruluş amacı, uluslararası ekonomik ve 

finansal sorunlarla ilgili uluslararası işbirliğini arttırmaktır. Ancak 

2008 küresel kriziyle birlikte, G-20 toplantıları devlet başkanlarının ve 

diğer birçok bakanın (Tarım, Çalışma, Ticaret, Turizm, Enerji 

Bakanları gibi) katıldığı bir forum haline gelmiştir. Ayrıca mali ve 
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ekonomik konuların yanı sıra iklim değişikliği, gıda güvenliği, sosyal 

düzenlemeler, istihdam, enerji güvenliği, yolsuzlukla mücadele, 

yoksulluğun azaltılması, kalkınmayı sağlamak gibi küresel temel 

sorunlara olan vurgular arttırılmıştır (Sarıçoban, 2016: 114). G-20 

platformu, 2008 küresel ekonomik krize verilen küresel tepkinin 

merkezidir. G-20, küresel krizin yöneticisi sıfatını taşımaktadır. Bu 

değişikliklerle birlikte Eylül 2009’da Pittsurg’da düzenlenen G-20 

zirvesinde liderler, G-20’yi uluslararası ekonomik işbirliği için temel 

forum olarak görmeye başladıklarını açıklamışlardır. 

G-20’nin toplantılarında, özellikle 2008 küresel krizinden sonra dış 

ticaret ve doğrudan yabancı yatırımların serbestleştirilmesi, 

korumacılıktan kaçınması ve ikili ya da çok taraflı anlaşmalar 

yapılması (G-20 içerisinde ve dışarısında) istendiği 

gözlemlenmektedir. Bu çerçevede ülkeler, Nisan 2009’da WTO, 

OECD ve UNCTAD’dan G-20 zirvesinde ülkelerin ticaret ve 

yatırımlarla ilgili serbestleştirme ve korumacılık kararlarını izleyerek 

raporlamasını istemişlerdir (UNCTAD, 2019b: 1-5). 

5.2. G-20’nin Dünya Ekonomisindeki Yeri 

G-20’nin dünya ekonomisindeki yeri incelenirken, hem bir grup 

olarak dünya nüfusundan, dünya gayri safi hasılâsından, dünya 

ithalatı, ihracatı ve dünya DYY’sinden aldığı paya değinilmekte; hem 

de topluluğu kapsayan ülkelerin bu değişkenlerde G-20 içerisindeki 

sıralamasına değinilmektedir. Ayrıca G-20’nin 2008 krizinden sonra 

yatırım ve ticarette serbestleştirme ve korumacılıktaki önlem 
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sayılarına yer verilmektedir. Verilerde tekrara düşmemek amacıyla 

Avrupa Birliği verisi, G-20’de ayrı olarak da bulunan 4 ülke 

çıkartılarak sunulmaktadır. 

 

Şekil 5.1: G-20 Ülkelerinin Nüfusu (2018,Milyon Kişi) (World Bank, 27.09.2020, 

databank.worldbank.org). 

 

Şekil 5.1’de G-20 ülkelerinin nüfusları gösterilmektedir. Dünya 

nüfusunun yaklaşık 7,5 milyar olduğu hesaba katıldığında, G-20 

dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 64’ünü oluşturmaktadır. Bu durum 

G-20’nin, dünya nüfusunun önemli bir kısmını temsil ettiğini 

göstermektedir. G-20 ülkeleri içerisinde nüfusu en fazla olan Çin, en 

az olan ise Avustralya’dır. 
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Şekil 5.2: G-20 Ülkelerinin GYSİH’sı (Parantez İçerisindeki Sıralama Ülkelerin 

Dünya GSYİH’daki Sıralamalarıdır) (2018, milyar dolar) (World Bank, 27.09.2020, 

databank.worldbank.org). 

 

Şekil 5.2’de G-20 ülkelerinin gayri safi yurt içi hâsılaları 

gösterilmektedir. G-20 üyeleri, dünya toplam üretiminin yüzde 86’sını 

oluşturmaktadır. Böylece G-20, ekonomik büyüklük olarak dünya 

ekonomisinin çok önemli bir kısmını temsil etmektedir. Küresel 

ekonomide ilk 20 sırada yer alan ülkelerin büyük çoğunluğu G-20 

içerisinde bulunmaktadır. 2018 verileriyle Güney Afrika ve Arjantin 

dışındaki ülkelerin tamamı dünya ekonomisinde ilk 20 sıralamasında 

yer almaktadır. Böylece G-20, dünyanın en büyük gelişmiş ve 

gelişmekte olan ekonomileri bir arada bulunduran bir gruptur. G-20 

grubu içerisinde gayri safi yurt içi hâsılası en yüksek olan ülke  

Amerika, en düşük ülke ise Güney Afrika’dır. 
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Tablo 5.1: G-20 Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırım Giriş ve Çıkışı (2018, 

Stok, milyar dolar) (UNCTAD, 12.03.2020, www.unctad.org). 

 

 

Tablo 5.1’de G-20 ülkelerinin stok olarak DYY girişleri ve çıkışları 

gösterilmektedir. G-20 ülkeleri, küresel stok olarak DYY girişlerinin 

yüzde 74’ünü, çıkışlarının ise yüzde 81’ini oluşturmaktadır. G-20 

ülkeleri, stok olarak net yatırımcı konumundadır. G-20 ülkelerinde, 

stok olarak DYY giriş ve çıkışı en çok Amerika, en az ise 

Arjantin’dedir. Ayrıca G-20 ülkeleri, 2018 yılında akım olarak DYY 

girişlerinin yaklaşık yüzde 88’ini, çıkışlarının ise yüzde 72’sini 

oluşturmaktadır (UNCTAD, 12.03.2020, www.unctad.org). Bu akım 

şeklinde girişlerin yüzde 58’i gelişmiş ülkelere (Avrupa Birliği hariç), 

Sıralama Ülke ve Gruplar 

Doğrudan 

Yabancı 

Yatırım 

Girişi 

(Stok) Sıralama Ülke ve Gruplar 

Doğrudan 

Yabancı 

Yatırım Çıkışı 

(Stok) 

  G-20 23.978   G-20 25.184 

1 Amerika 7.464 1 Amerika 6.474 

2 

Avrupa Birliği 

(Fransa,Almanya, 

İngiltere ve  İtalya 

hariç) 6.029 2 

Avrupa Birliği 

(Fransa,Almanya, 

İngiltere ve İtalya 

hariç) 6.111 

3 İngiltere 1.890 3 Çin 1.938 

4 Çin 1.628 4 İngiltere 1.696 

5 Almanya 939 5 Japonya  1.665 

6 Kanada 893 6 Almanya 1.645 

7 Fransa 824 7 Fransa 1.507 

8 Brezilya  684 8 Kanada 1.325 

9 Avustralya 682 9 İtalya 548 

10 Meksika 485 10 Avustralya 491 

11 İtalya 431 11 Güney Kore 387 

12 Rusya 408 12 Rusya 344 

13 Hindistan 386 13 Güney Afrika 237 

14 Güney Kore 231 14 Brezilya 229 

15 Suudi Arabistan 231 15 Hindistan 166 

16 Endonezya 226 16 Meksika 153 

17 Japonya 213 17 Suudi Arabistan 105 

18 Türkiye 134 18 Endonezya 72 

19 Güney Afrika 128 19 Türkiye 49 

20 Arjantin 72 20 Arjantin 42 

http://www.unctad.org/
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%42’si ise gelişmekte olan ülkelere gelmektedir. Böylece G-20, dünya 

DYY stoklarının ve akımlarının çok önemli bir kısmını 

oluşturmaktadır. 

 

Tablo 5.2: G-20 Ülkelerinde Mal ve Hizmet İhracatı ve İthalatı (2018, milyar dolar) 

(World Bank, 27.09.2020, databank.worldbank.org). 

Sıralama Ülke ve Gruplar İhracat Sıralama Ülke ve Gruplar İthalat 

1 

Avrupa Birliği (Almanya, 

İngiltere,  İtalya ve Fransa 

hariç) 4.430 1 

Avrupa Birliği (Almanya, 

İngiltere, İtalya ve Fransa 

hariç) 4.042 

2 Çin 2.655 2 Amerika 3.148 

3 Amerika 2.510 3 Çin 2.548 

4 Almanya 1.872 4 Almanya 1.629 

5 Japonya 917 5 İngiltere 915 

6 Fransa 884 6 Fransa 913 

7 İngiltere 875 7 Japonya 906 

8 Güney Kore 716 8 Hindistan 639 

9 İtalya 656 9 Güney Kore 637 

10 Kanada 550 10 İtalya 606 

11 Hindistan 538 11 Kanada 584 

12 Rusya 509 12 Avustralya 306 

13 Meksika 479 13 Brezilya 273 

14 Suudi Arabistan 313 14 Türkiye 236 

15 Avustralya 312 15 Endonezya 229 

16 Brezilya 280 16 Suudi Arabistan 209 

17 Türkiye 227 17 Güney Afrika 108 

18 Endonezya 218 18 Arjantin 85 

19 Güney Afrika 110 19 Meksika 50 

20 Arjantin 74 20 Rusya 34 

  G-20 19.135   G-20 18.105 

 

Tablo 5.2’de G-20 ülkelerinin mal ve hizmet ihracat ve ithalatları 

gösterilmektedir. G-20 ülkeleri, dünya ticaretinde önemli roller 

üstlenmektedirler. G-20 ülkeleri dünya mal ve hizmet ihracatının 

yüzde 75’ini, dünya mal ve hizmet ithalatının ise yüzde 73’ünü 

oluşturmaktadır. Avrupa Birliği (24 üye ile) en büyük dış ticaret 

hacmine sahip üye konumundadır. Ülkeler düzeyinde ise Çin 2.7 
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trilyon dolar ihracatıyla 2018 yılı itibarıyla dünyanın ve G-20’nin en 

büyük mal ve hizmet ihracatçısıdır. İthalatta ise liderliğe 3.1 trilyon 

dolar ile Amerika sahiptir. Aynı zamanda, ihracatın yüzde 63’i 

gelişmiş ülkeler (Avrupa Birliği hariç), %37’si ise gelişmekte olan 

ülkeler tarafından yapılmaktadır (World Bank, 27.09.2020, 

databank.worldbank.org).  

 

 

Şekil 5.3: G-20 Ülkelerinin Dış Ticareti Kısıtlayıcı ve Serbestleştirici Yeni 

Önlemleri (2009-2018, karar) (GTA, 2018:42). 

 

G-20’nin ilk olarak Kasım 2008 toplantısında, ülkelerin küresel krizin 

etkisinden korunmak amacıyla dış ticaret ve DYY’lerde korumacılığa 

başvurmamaları gerektiği belirtilerek, mal ve hizmet ticareti ve 

yatırımları teşvik etmeye yönelik düzenlemeler yapılması istenmiştir. 

Yapılan açıklamada, korunmacılıktan kaçınmanın küresel ekonomik 

iyileşme açısından çok önemli olduğu, korumacılığın ise misillemeler 

yoluyla ulusal ekonomileri ve küresel ekonomileri zayıflatacağı 

belirtilmiştir. Ancak G-20 ülkeleri, küresel kriz karşısında artan 

korumacılığın en önemli temsilcileri olmuşlardır. Şekil 5.3’de G-20 

ülkelerinin yıllar itibarıyla 2008 küresel krizi sonrasında dış ticareti 

kısıtlayıcı ve serbestleştirici yeni kararları gösterilmektedir. Şekil’de 
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görüldüğü üzere G-20 ülkelerinin ticareti kısıtlayıcı önlemleri 

serbestleştirici önlemelerden çok daha fazladır. Tarifeler, ithalat 

yasakları, ek vergiler, görünmez engeller (standartlar ve teknik 

engeller), sübvansiyonlar (ihracat ve yurt içi) ve anti damping 

uygulamaları en çok kullanılan kısıtlayıcı araçlar arasındadır (Ceylan, 

2015: 154). Ayrıca 2018 yılında, özellikle Amerika tarafından başta 

Çin olmak üzere birçok ülkeye doğru başlatılan ve misillemelerle 

büyüyen dış ticarette korumacılıktaki artış şekilde görülebilemektedir. 

 

 

Şekil 5.4: G-20 Ülkelerinin Doğrudan Yabancı Yatırımı Engelleyici ve 

Serbestleştirici Yeni Önlemleri (2009-2016, kümülatif karar) (GTA, 2016: 15). 

 

Şekil 5.4’de G-20 ülkelerinin yıllar itibarıyla 2008 küresel krizi 

sonrasında DYY’i kısıtlayıcı ve serbestleştirici yeni kararları 

gösterilmektedir. Şekil’de görüldüğü üzere, G-20 ülkelerinin DYY’i 

serbestleştirici önlemleri kısıtlayıcı önlemlerden daha fazladır. Bu 

durum, G-20 ülkelerinin küresel kriz sonrasında DYY’de kısmi olarak 

korumacı olduğunu göstermektedir. Ayrıca 2017-2019 yılları arası 

UNCTAD ve OECD’nin raporlarına göre, DYY’lerde 2016 yılından 
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itibaren korumacılıkta önemli bir artış görülmektedir. Bu 

düzenlemeler temelde ulusal güvenlik, yerel üreticilerin 

rekabetçiliğinin korunması, doğal kaynakların yabancılar tarafından 

ele geçirilmesi gibi sebeplerle kritik alt yapı yatırımları, savunma 

sanayi, stratejik teknolojik yatırımlarla birlikte bazı sektörlerde 

tekelleşmeyi engellemek ve yerel mülkiyet edinmeyle ilgili yapılan 

kısıtlamalardır. Hükümetler bu sebeplerle birçok satın alma ve 

birleşme anlaşmasını engellemişlerdir. Söz konusu kısıtlamalar 

özellikle gelişmiş ülkeler tarafından uygulanmaktadır. Ayrıca bazı 

gelişmekte olan ülkelerde yabancı yatırım için yerel girdi kullanma 

şartı da konulmuştur (UNCTAD, 2017b: 2; UNCTAD, 2019a: 80-92; 

UNCTAD, 2019b: 1-5). OECD’nin doğrudan yabancı yatırım 

kısıtlayıcı endeksine göre, 2010-2018 yılları arasında G-20’nin 

gelişmekte olan ülkelerinde yaşanan serbestleşme gelişmiş ülkelere 

kıyasla çok daha fazladır (OECD, 26.01.2021, https://data.oecd.org/). 

 

Şekil 5.5: G-20 Ülkelerinin Korumacı Önlemleri (Kasım 2008-Ekim 2018, karar) 

(GTA, 2018:44). 
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Şekil 5.5’de G-20 ülkelerinin Kasım 2008’den Ekim 2018’e kadar dış 

ticareti, DYY’i, emeğin göçünü engellemeye yönelik alınan kararları 

ülkelere göre sıralamaktadır. Şekil, 2008 küresel krizinin 

başlamasından itibaren yatırım ve göç konularında korumacı 

politikaları da içermesine rağmen çoğunlukla dış ticaret politikalarını 

içermektedir. Şekil 5.5’den görüldüğü üzere korumacılığa 

başvurulmamasına yönelik alınan ilk G-20 zirvesinden 2018 yılına 

kadar, korumacılığa en fazla başvuran iki ülke G-20’nin en gelişmiş 

ekonomilerinden olan Amerika ve Almanya’dır. Amerika ve 

Almanya’yı Hindistan, Rusya, Brezilya ve Arjantin gibi gelişmekte 

olan ekonomiler izlemektedir. Bu durum G-20 içerisinde gelişmiş 

ekonomilerin yanı sıra gelişmekte olan ekonomilerinde küresel krizde 

korumacılığı tercih ettiğini göstermektedir (Global İlişkiler Forumu, 

2018: 21). Bununla birlikte G-20 ülkelerinin korumacılık kararlarının 

%57’si gelişmiş ekonomiler, %43’ü gelişmekte olan ekonomiler 

tarafından alınmıştır. 
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6. G-20 ÜLKELERİNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM 

GİRİŞLERİNİN İHRACAT ÜZERİNE ETKİLERİNİN 

ANALİZİ, YAPILAN ÇALIŞMALAR VE BULGULARI 

Çalışmanın bu bölümünde, doğrudan yabancı yatırım (DYY) 

girişlerinin ihracatı ne yönde etkilediğini tespit etmek amacıyla G-20 

ülkelerinde, 10 gelişmekte olan ekonomi ve 9 gelişmiş ekonomi panel 

veri analizi yöntemiyle test edilerek karşılaştırılmaktadır.  

Çalışmada yatay kesit ve zaman boyutunu dikkate alan, dinamik panel 

veri analizi kullanılmıştır. Söz konusu iki ülke grubunda DYY 

girişlerinin ihracat üzerindeki etkisi ekonometrik yöntemlerle ayrıntılı 

bir şekilde analiz edilerek açıklanmaya çalışılmaktadır. Panel veri 

analizi, t zamanlı ve k değişkenden oluşan bir veri setini, n tane yatay 

kesit için oluşturmaya, böylece grup ve zaman etkilerini görebilmeye 

olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda, bu bölümde sırasıyla; ampirik 

literatüre, çalışmanın metodolojisine, analizde kullanılan verilerle 

ilgili bilgiler ile analiz bulgularına yer verilmektedir. 

6.1. Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerinin Ülkelerin İhracatı 

Üzerine Etkilerine Yönelik Ampirik Çalışmalar ve Bulguları 

DYY girişlerinin ülkelerin ihracatı üzerine etkilerine yönelik ampirik 

çalışmaları zaman serisi analizleri (tek ülkeli çalışmalar) ve panel veri 

analizleri (çok ülkeli çalışmalar) olarak sınıflandırmak yararlı 

olacaktır. Tablo 6.1’de konuya ilişkin zaman serisi analizi 

çalışmalardan önemli görülen çalışmalar verilmektedir. Tablo 6.2’de 
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ise konuya ilişkin panel analizi çalışmalardan önemli görülen 

çalışmalar ele alınmaktadır. Tablolar’da ülkeler kısmında DYY’nin ev 

sahibi ülkeleri ifade edilmektedir. Tablo 6.1 ve Tablo 6.2'den sunulan 

verilerden, DYY’nin ihracat üzerindeki etkisine ilişkin ampirik 

araştırmaların en azından 1970'lerden beri gerçekleştirildiğini 

görülmektedir. Bu konuda yapılan ilk çalışmalarda ağırlık gelişmiş 

ülkelere yönelik olmuştur. DYY’nin 1990’lı yıllardan itibaren 

dünyada gelişimiyle paralel olarak konuya olan ilgi artmıştır. Konuya 

ilginin artmasıyla birlikte gelişmekte olan ekonomiler ampirik 

araştırmaların çoğunluğunun odak noktası haline gelmiştir. Ayrıca 

2008-2009 küresel ekonomik krizi takiben bu konuya olan ilgi 

yeniden artmıştır. 

Ampirik sonuçlara göre, çalışmaların önemli bir kısmında DYY 

girişlerinin ihracat üzerine etkisini pozitif olarak bulunmakla birlikte, 

bazı çalışmalarda negatif, bazı çalışmalarda ise anlamsız olarak 

bulunmuştur. Çalışmaların sonuçları, kullanılan ihracat değişkenine 

(mal, imalat sanayi, mal ve hizmet), DYY’nin akım ya da stok olarak 

alınmasına, kontrol değişkenine, DYY ve ihracatın karşılıklı ülkeler 

arasında incelenip incelenmemesine, kurulan modellerin farklılıklarına 

(logaritmik, log-lineer, kübik, kuadratic vb), ele alınan dönemlere ve 

ülkelere (veya sektörlere) bağlı olarak farklılık göstermektedir. 

Literatür incelendiğinde, mal ve hizmet ihracatının ihracat değişkeni 

olarak sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca ampirik literatürde 

stok DYY yerine akım DYY girişi daha çok tercih edilmiştir. Bu 

durum olası olarak DYY akım verilerinin daha uzun geçmişi 
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bulunmasından kaynaklanmaktadır. Ancak pek çok yazar duyarlılık, 

istikrar ve diğer özelliklerden dolayı DYY girişlerinde stok verilerin 

tercih edilmesi gerektiğini savunmaktadır (Kastratovıć, 2020: 3150). 

Tablo 6.1: Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi ile İhracat Arasındaki İlişkiyi 

İnceleyen Zaman Serisi Çalışmaları 
Yazar Dönem ve  

Ülkeler 

Yöntem Değişkenler Sonuç 

Loo (1977) 1948-1966 

,Kanada 

İki Aşamalı En 

Küçük Kareler 

İhracat, DYY, milli 

gelir, potansiyel milli 

gelir, tüketim, Kanada 

ve ABD toptan fiyat 

endeksleri oranı 

DYY girişi 

Kanada’nın 

ihracatını 

azaltmaktadır. 

Hood ve Young 

(1979) 

1960’lı yıllar- 

Gelişmiş 

ülkeler ve 

gelişmekte 

olan 

ekonomiler 

Zaman serisi Ihracat ve DYY Gelişmiş 

ekonomilerde 

DYY’nin imalat 

sanayisi 

ihracatına etkisi 

gelişmekte olan 

ekonomilerden 

daha fazladır. 

Kojima (1985) 1966-1982, 

Yeni 

sanayileşmiş 4 

asya ülkesi ve 

ASEAN 

ülkeleri 

Korelasyon İhracat ve DYY Japonya’dan bu 

ülkelere giren 

DYY’lerin ev 

sahibi ülkenin 

ihracatını 

artırdığını tespit 

etmiştir. 

Amerika’dan 

giren DYY’lerin 

ise iç piyasaya 

yönelik 

yapılması 

nedeniyle ev 

sahibi ülkenin 

ihracatını 

arttırmadığı 

bulunmuştur. 

Chou (1988) 1953-1985, 

Tayvan 

Korelasyon İhracat ve  DYY Hem Japon hem 

Amerika 

DYY’leri 

Tayvan’ın 

ihracatını 

arttırmaktadır. 

Lin (1995) 1981-1992, 

ASEAN 

ülkeleri 

En küçük kareler 

 

İhracat, akım ve stok 

DYY, Tayvan’ın 

GSYİH, ve nispi 

fiyatlar 

Tayvan’dan bu 

ülkelere DYY 

girdikçe bu 

ülkelerin 

Tayvan’a 

ihracatı 

artmaktadır. 

Leichenko ve 

Erikson (1997) 

1980-1991, 

Amerika’nın 

En küçük kareler İhracat, bir önceki 

dönem DYY, bir 

Doğrudan 

yabancı yatırım 
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48 eyaleti önceki dönem ihracat, 

önceki dönem yeni 

yatırımı ve nominal 

efektif kur 

artışı bu 

eyaletlerin 

imalat sanayi 

ihracatlarını 

arttırmaktadır. 

Seo (1997) 1952-

1994,Güney 

Kore ve 

Tayvan 

Nedensellik İhracat ve DYY Güney kore’de 

herhangi br 

nedensellik 

bulunmazken, 

Tayvan’da 

DYY’den 

ihracata tek 

yönlü 

nedensellik 

vardır. 

O’Sullivan 

(1993) 

1960-1980, 

İrlanda 

En küçük kareler İhracat, bir önceki 

dönem DYY, ihracatın 

nispi fiyatı ve  

İngiltere’nin geliri 

DYY’lerin 

İrlanda’nın mal 

ihracatının 

genişlemesine 

önemli ölçüde 

katkıda 

bulunduğunu 

ortaya 

koymuştur. 

Brouthers vd. 

(1996) 

1988-1991, 20 

gelişmiş ülke 

ve 71 

gelişmekte 

olan ülke 

En küçük kareler Diş Ticaret Dengesi ve 

DYY 

DYY gelişmekte 

olan ülkelerde 

ihracatı 

arttırdığı, 

gelişmiş 

ülkelerde ise 

ihracat üzerinde 

önemli bir etkisi 

olmadığı 

bulunmuştur. 

 

Sharma (2000) 

 

1970-1988, 

Hindistan 

İki aşamalı en 

küçük kareler 

Ihracat, DYY, reel 

efektif kur, ihracatın 

nispi fiyatı, dünya 

geliri ve bir önceki 

dönem ihracat 

DYY’lerin 

ihracat üzerinde 

anlamlı bir etkisi 

bulunamamıştır. 

Zhang ve 

Felmingham 

(2001) 

1986-1999, 

Çin 

Granger 

Nedensellik ve 

Sims nedensellik 

İhracat ve DYY DYY ile ihracat 

arasında çift 

taraflı 

nedensellik 

vardır. 

Lopez (2005) 1970-2000, 

Meksika 

Eş Bütünleşme ve 

Granger 

nedensellik 

İhracat, ithalat ve DYY DYY ile ihracat 

arasında çift 

taraflı 

nedensellik 

vardır. 

Zhang (2005) 1980-2004, 

Çin 

Regresyon İhracat, DYY, yurt içi 

sermaye, emek 

maliyeti ve ölçek 

ekonomileri 

DYY girişlerinin 

Çin’in ihracatı 

üzerinde oldukça 

etkili olduğu 

bulunmuştur. 

Faeth (2006) 1985Q3-

2002Q2, 

Avustralya 

Çoklu VECM 

modeli, Granger 

nedensellik ve etki 

Ihracat büyüme hızı ve 

DYY 

DYY girişlerinin 

negatif doğrudan 

ve dolaylı 
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tepki fonksiyonu etkilerle 

Avustralya’nın 

ihracat büyüme 

hızını azalttığı 

bulunmuştur. 

Xuan vd. (2006) 1990-2004, 

Vietnam 

Regresyon İhracat, DYY, reel kur 

ve  GYSİH 

Vietnam’a bu 

ülkelerden 

yapılan DYY 

Vietnam’ın bu 

ülkelere yaptığı 

ihracatı %0.25 

arttırmaktadır. 

Kutan ve Vuksic 

(2007) 

1996-2004,12 

merkezi ve 

doğu Avrupa  

ülkesi 

Genelleştirilmiş 

En küçük kareler 

 

İhracat, reel efektif kur, 

potansiyel GSYİH, 

ticaret liberalleşmesi 

endeksi ve stok DYY 

DYY ihracatı 12 

ülkede de 

doğrudan 

etkilerle 

arttırmakta iken; 

sadece 8 ülkede 

dolaylı etkilerle 

arttırmaktadır. 

Lee (2007) 1952-

2005/1966-

2005, Tayvan 

Graner nedensellik 

analizi 

İhracat ve DYY Tayvan’a giren 

DYY’lerin 

ihracat üzerinde 

pozitif etkisi 

olduğu ve 

Amerika ve 

Japonya’dan 

giren DYY’lerin 

Tayvan’ın bu 

ülkelere 

ihracatını pozitif 

etkilemediği 

bulunmuştur. 

Altıntaş (2009) 1996Q1-

2007Q2, 

Türkiye 

Johansen- Jelius 

Eş Bütünleşme 

Testi ve Granger 

nedensellik 

DYY, ihracat ve ithalat Uzun dönemde 

ithalat artışı 

DYY girişine, 

DYY girişinin 

ise ihracat 

artışına yol 

açtığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Temiz ve 

Gökmen (2009) 

1991-2008 

(aylık), 

Türkiye 

Johansen Eş 

Bütünleşme testi 

ile Granger 

nedensellik 

İhracat ve DYY DYY’lerin 

ihracat artırıcı 

olmadığı 

görülmektedir 

Ibrahimova 

(2010) 

1995-2008, 9 

Bağımsız 

Devletler 

Topluluğu 

Karma en küçük 

kareler yöntemi, 

sabit etkiler ve 

birinci farkla en 

küçük kareler 

İlk modelde ihracat, 

akım olarak DYY, 

GYSİH, reel efektif 

döviz kuru, ticari 

açıklık endeksi 

kullanılırken, ikinci 

modelde ihracat, stok 

olarak DYY, GSYİH, 

reel efektif döviz kuru, 

ticari açıklık endeksi 

9 Bağımsız 

Devletler 

Topluluğu üyesi 

ülkeye hem akım 

hem de stok 

olarak DYY 

girişlerinin 

ihracat üzerinde 

negatif etkisi 

olduğu 

bulunmuştur. 

Bozdalıoğlu 1992 Ocak- Granger İhracat, DYY, reel DYY ihracat 
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(2010) 2009 

Temmuz, 

Türkiye 

Nedensellik ve 

Var 

efektif döviz kuru, 

sanayi üretim endeksi, 

dışa açıklık oranı 

(ihracat/gsmh), toptan 

eşya fiyat endeksi, 

hazine faiz oranı ve 

kriz kukla değişkeni 

performansı 

üzerinde olumlu 

bir etkiye 

sahiptir. 

Njong ve 

Raymond, 

(2011) 

1980-2003, 

Kamerun 

Engle-Granger eş 

bütünleşme testi 

İhracat, reel efektif kur, 

potansiyel GSYİH, 

ticaret liberalleşmesi 

endeksi, ihracat/toplam 

dış ticaret, bir önceki 

dönem ihracat ve bir 

önceki stok DYY 

DYY 

girişlerindeki 

yüzde 1’lik bir 

artış ihracatı 

yüzde 9 

artırmaktadır. 

Göçer vd. 

(2012) 

2000-2010, 

Türkiye 

Sınır testi 

yaklaşımı, Engle 

Granger ve 

Johansen eş 

bütünleşme, 

Granger 

nedensellik testi ve 

sınır testi 

yaklaşımına dayalı 

ARDL 

İhracat ve DYY DYY’deki 

%100’lük bir 

artışın, ihracatı 

%14 arttırdığı 

bulunmuştur. 

Koojaroenprasit 

(2012) 

1980-2009, 

Güney Kore 

Regresyon Büyüme, Yurt içi 

sermaye yatırımı, 

DYY, İstihdam, ihracat 

ve beşeri sermaye 

DYY’nin 

büyüme 

üzerinde 

doğrudan pozitif 

etkisi olmasına 

rağmen ihracat 

azalışı yoluyla 

ise dolaylı 

negatif etkisi 

bulunmuştur. 

Çetin ve Şeker 

(2013) 

1980-2009, 

sekiz 

gelişmekte 

olan ülke 

ekonomisi 

Toda-Yamamoto 

ve Dolado-

Lutkepohl 

nedensellik 

İhracat ve DYY Bazı ülkelerde 

DYY’lerin 

ihracat 

performansını 

etkilediği 

bulunmuştur. 

Bayar (2013) 1974-2011, 

Türkiye 

Var ve Toda 

Yamamoto 

nedensellik 

İhracat ve DYY DYY ihracatın 

nedeni değildir 

bulunmuştur. 

Khalil (2013) 1971-2009, 

Pakistan 

ARDL İhracat, DYY, dünya 

GSYİH, reel efektif 

kur ve nispi fiyatlar 

DYY’nin ihracat 

üzerindeki etkisi 

kısa vadede 

anlamsız, uzun 

vadede pozitiftir 

Sultan (2013) 1980-2010, 

Hindistan 

VECM modeline 

dayalı Granger 

nedensellik 

İhracat ve DYY Kısa vadede de 

uzun vadede de 

DYY’den 

ihracata doğru 

nedensellik 

yoktur. 

Shawa ve Shen 

(2013) 

1980-2012, 

Tanzanya 

Johansen Eş 

Bütünleşme ve 

Granger 

İhracat ve DYY DYY artışları 

ihracatı 

arttırmaktadır. 
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nedensellik 

Clipa vd. (2013) 1991-2010, 

Romanya 

Ağırlıklandırılmış 

En Küçük Kareler 

Reel ihracat, reel 

efektif kur, bir önceki 

dönem GSYİH ve bir 

önceki dönem stok 

olarak DYY 

DYY’deki 1 

birimlik bir artış 

ihracatı bir 

sonraki dönem 

0.41 birim 

arttırmaktadır. 

Barua (2013) 2000-2012, 

Hindistan 

Basit regresyon İhracat ve DYY DYY’deki yüzde 

1’lik bir artışın 

ihracatı %4,72 

arttırdığını 

bulmuştur. 

Bhatt  (2013a) 1990-2008, 

Vietnam 

Johansen Eş 

Bütünleşme Testi, 

VECM modeli ve 

Granger 

nedensellik 

İhracat, DYY ve 

GSYİH 

DYY’deki yüzde 

1’lik bir artışın 

ihracatı %0,25 

arttırdığı 

bulunmuştur. 

Bhatt (2013b) 1978-2009, 

Çin 

Johansen Eş 

Bütünleşme Testi, 

VECM modeli ve 

Granger 

nedensellik 

İhracat, DYY ve 

GSYİH 

DYY’deki yüzde 

1’lik bir artışın 

ihracatı %0,04 

arttırdığı 

bulmuştur. 

Öğüt vd. (2014) 1992:Ocak-

2014:Mayıs, 

Türkiye 

Johansen Eş 

Bütünleşme 

analizi, etki tepki 

fonksiyonu ve 

varyans 

ayrıştırması 

İhracat ve DYY DYY girişleri 

ihracatı 

arttırmaktadır. 

Aleeemi vd. 

(2015) 

1973-2008, 

Pakistan 

En Küçük Kareler, 

Johansen Eş 

Bütünleşme ve 

Granger 

nedensellik 

İhracat, DYY, reel 

GYSİH büyüme hızı, 

tüketici fiyat endeksi 

ve mevduat faiz oranı 

Regresyon 

analizi 

sonucunda 

DYY’deki yüzde 

1’lik bir artışın 

ihracatı ortalama 

yüzde 0,47 

arttırdığı 

bulunmuştur. 

Mitic vd. (2016) 1998-2013,11 

Avrupa geçiş 

ekonomisinde 

Korelasyon İhracat ve DYY DYY ile toplam 

mal ihracatı 

arasında anlamlı 

bir korelasyon 

bulunmuştur. 

Tapşın (2016) 1974-2011, 

Türkiye 

Granger 

nedensellik 

DYY büyüme ve 

ihracat 

DYY girişleri 

ihracatı 

arttırmaktadır. 

Chakraborty vd. 

(2016) 

1990Q1-

2016Q4, 

Hindistan 

Toda Yamamoto 

Granger 

nedensellik 

İhracat ve DYY İhracattan DYY 

girişlerine 

yönelik tek 

yönlü 

nedensellik 

bulunmuştur. 

Acaravcı ve 

Akyol (2017) 

1998Q1-

2015Q3, 

Türkiye 

Johansen Eş 

Bütünleşme Testi 

ve Granger 

nedensellik 

İthalat, ihracat ve dışa 

açıklık oranı 

(ihracat+ithalat/gsyih) 

DYY ile ihracat 

arasında 

herhangi bir 

nedensellik 

ilişkisi 

bulunamamıştır. 
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Li vd. (2017) 1994: 01- 

2014: 11, Çin 

Alt örnek kayan 

pencereler 

nedensellik analizi 

İhracat ve DYY Çin’e giren 

DYY’nin ihracat 

üzerindeki etkisi 

genelde pozitif 

bulunmuştur. 

Ersoy vd. (2017) 1996Q1-

2016Q4, 

Rusya 

Granger 

nedensellik analizi 

İhracat ve DYY DYY’den 

ihracata doğru 

tek yönlü ve 5 

çeyrek gecikmeli 

nedensellik 

bulmuştur. 

Matlasedi ve 

Ncanywa (2017) 

1970-2015, 

Güney Afrika 

Johansen eş 

bütünleşme testi 

ve VECM 

İhracat, reel ekonomik 

büyüme,  DYY ve reel 

efektf döviz kuru  

DYY 

girişlerindeki % 

10’luk bir artış 

ihracatı %0,4 

arttırmaktadır. 

Akman (2019) Ocak 2005-

Ağustos 2018, 

Türkiye 

ARDL Sınır testi İhracat, DYY, sanayi 

üretim endeksi, üretici 

fiyat endeksi, reel 

döviz kuru ve ticari 

kredi faiz oranı 

 DYY 

girişindeki 

yüzde 100’lük 

bir artış, ihracatı 

yüzde 39 

arttırmaktadır. 

Canpolat (2019) 2005-2017, 

BRICS ve 

Türkiye 

Basit doğrusal 

regresyon 

İhracat ve DYY 1 birimlik DYY 

girişi 

Brezilya’nın ve 

Çin’in 

ihracatında artışa 

neden olurken; 

Hindistan, 

Rusya, Güney 

Afrika ve 

Türkiye’de 

anlamsız bir 

ilişki vardır. 

 

Tablo 6.2.’de DYY’nin ihracat üzerindeki etkisine ilişkin ilişkin 

yapılan panel veri çalışmalarından bazıları yer almaktadır. Tabloda 

çalışmalar; yazar, dönem, yöntem, değişkenler ve sonuç şeklinde 

sistematik bir forma dönüştürülmüştür. 

 

Tablo 6.2: Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi ile İhracat Arasındaki İlişkiyi 

İnceleyen Panel Çalışmaları 
Yazar Dönemve  

Ülkeler 

Yöntem Değişkenler Sonuç 

Pain ve 

Wakelin 

(1998) 

1971-1992, 

OECD’nin 11 

gelişmiş 

ülkesi 

Panel Veri 

Analizi 

İmalat sanayi ihracatı, 

stok olarak DYY girişi, 

DYY çıkışı,dünya 

talebi, ihracattaki nispi 

fiyatlar ve ürün kalitesi 

DYY girişlerinin ev 

sahibi ülkenin 

ihracatını arttırdığı 

bulunmuştur 



 

220 | Dr. Burak UĞUR 

 
göstergeleri 

Zhang ve 

Song (2000) 

1986-1997, 

Çin’in 28 

bölgesi 

Panel Veri 

Analizi 

İmalat sanayi ihracatı, 

bir önceki dönem 

DYY, GSYİH, bir 

önceki dönem yurt içi 

yatırım, döviz kuru ve 

imalat sanayisinin 

toplam GSYİH’daki 

payı 

 

Bölgelere bir döncem 

önce gelen DYY’deki 

yüzde 1’lik bir artş bir 

sonraki dönem imalat 

sanayi ihracatını 

%0.29 arttırmaktadır. 

Hsiao ve 

Hsiao 

(2006) 

1986-2004, 

Çin, Kore, 

Tayvan, 

Hong Kong, 

Singapur, 

Malezya, 

Filipinler ve 

Tayland 

Panel Veri 

Analizi 

Gayri Safi Milli Hâsıla, 

ihracat ve DYY 

DYY’nin gayri safi 

milli hâsıla üzerinde 

doğrudan ve ihracat 

geliri artışı yoluyla ise 

dolaylı tek yönlü 

etkisinin olduğunu 

göstermektedir.  

 

Majeed ve 

Ahmad 

(2007) 

1970-2004, 

49 gelişmekte 

olan ekonomi 

Panel Veri 

Analizi 

İhracat/GYSİH, 

DYY/GSYİH, Ulusal 

tasarruf/GSYİH, 

GSYİH, dolaylı 

vergiler/GSYİH, reel 

efektif kur, Endüstri 

katma değeri/GSYİH, 

kişi başı tv ve telefon 

sayısı 

DYY girişleri ihracatı 

arttırırken; ihracattaki 

artış ise DYY girişini 

arttırmaktadır. 

Gu vd. 

(2008), 

1995-2005, 

Çin 

 Panel Veri 

Analizi 

İhracat, DYY, reel 

efektif kur, sektörel 

GDP, patent sayısı, reel 

ücret ve dünya talebi 

DYY girişleri Çin’in 

ihracatını arttırırken; 

sektörel bazda ise 14 

sektörden 13’ünde 

DYY girişinin Çin’in 

ihracatı arttırdığı 

bulunmuştur. 

Gorokhov 

(2011) 

1986-2009, 

2001-2009, 

Çin’in 29 

bölgesi 

Panel Veri 

Analizi 

İhracat, bir dönem 

önceki DYY girişi, 

GSYİH ve fert başına 

GYSİH 

DYY’lerin 1986-2009 

ve 2001-2009 

dönemleri arasında 

Çin’in ihracatı 

üzerindeki etkisi 

sırasıyla negatif ve 

pozitif olarak 

bulunmuştur.  

Tekin 

(2012) 

1970-2009, 

18 az 

gelişmiş ülke 

Konya Panel 

Granger 

nedensellik 

Ekonomik büyüme, 

ihracat ve DYY girişi 

  Benin, Çad, Haiti, 

Moritanya, Nijer, 

Togo ve Yemen’de 

nedenselik ilişkisinin 

yönü DYY’den 

ihracata yönelik iken; 

Haiti, Madagaskar, 

Moritanya, Malavi, 

Ruanda, Senegal ve 

Zambiya da ihracattan 

DYY’e yöneliktir. 

Özbostancı 

(2016) 

1995-2014, 

BRIC 

(Brezilya, 

Rusya 

Federasyonu, 

Panel pedroni Eş 

bütünleşme testi, 

Sabit etkiler ve 

Granger 

Nedensellik 

İhracat ve DYY DYY ile ihracat 

arasında uzun dönemli 

bir eşbütünleşme 

ilişkisinin olmadığı 

bulunmuştur. Ülkeler 
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Hindistan ve 

Çin) ülkeleri 

ile Türkiye 

bazında ise Çin, 

Rusya ve Hindistan 

ekonomileri için 

DYY’nin ihracat 

üzerine olumlu etkileri 

saptanmışken, 

Brezilya ve Türkiye 

ekonomilerinde DYY 

miktarındaki artışın 

ihracat üzerinde 

etkisinin olmadığı 

ortaya çıkmıştır.  

Selimi vd. 

(2016) 

1996-2013, 8 

Güney Doğu 

Avrupa 

ülkesi 

 Panel Veri 

Analizi, En 

küçük kareler   

İhracat/GSYİH, 

DYY/GSYİH, reel 

efektif kur, büyüme, 

brüt tasarruf oranı, brüt 

sabit sermaye 

oluşumu/GSYİH,  

Endüstri katma 

değeri/GSYİH 

DYY’nin ihracat 

performansları 

üzerinde pozitif etkisi 

olduğu bulunmuştur. 

Ülkeleride ise 3 

ülkede yüksek 

derecede pozitif, 3 

ülkede düşük derecede 

pozitif, 2 ülkede ise 

negatif kat sayı 

bulunmuştur. 

Doğanay ve 

Değer 

(2017) 

1996-2014, 

21 yükselen 

piyasa 

ekonomisi 

Westerlund panel 

veri 

eşbütünleşme 

 Mal ihracatı, imalat 

sanayi ihracatı,  DYY  

DYY ile sadece imalat 

sanayi ihracatı 

arasında uzun dönemli 

bir ilişki vardır. 

Magalhaes 

ve Africano 

(2017) 

2000-2013, 

Portekiz 

Panel Veri 

Analizi 

İhracat, stok olarak 

DYY, GYSİH, uzaklık, 

dil ve ortak sınır 

Portekiz’e 27 ülkeden 

gelen DYY’nin 

ihracat üzerinde etkisi 

anlamsız olarak 

bulunmuştur. 

Mijiyawa 

(2017) 

1970-2009, 

53 Afrika 

ülkesi 

Panel Veri 

Analizi 

İhracat, bir önceki 

dönem ihracat, DYY, 

nominal efektif kur ve 

fiziksel alt yapı 

DYY’nin Afrika 

ülkelerinde ihracatı 

arttırdığı bulunmuştur. 

Gökçe 

(2018) 

1990-2016, 

BRIC 

ülkeleri ve 

Türkiye 

Kao Eş 

Bütünleşme ve 

Panel AMG 

Tahmincisi 

İhracat, stok olarak 

DYY, reel efektif kur 

ve kriz kukla değişkeni 

DYY’lerdeki artışın 

ihracat üzerindeki 

etkisi anlamsız olarak 

bulunmuştur. Ülkeler 

açısından ise, Çin’de 

DYY stoku arttığında 

ihracatın arttığı 

bulunurken, 

Brezilya’da kat sayı 

anlamsız, Türkiye ve 

Rusya’da ise DYY 

stoku arttıkça 

ihracatın azaldığı 

bulunmuştur. 

Arslan vd. 

(2018) 

1980-2015, 

19 gelişmekte 

olan Asya 

ekonomisi 

Emirmahmutoğlu 

ve Nezir’in panel 

granger 

nedensellik 

İhracat ve DYY 12 ülkede DYY 

girişinden ihracata 

doğru nedensellik 

bulunmuştur. 

Sezer 

(2018) 

1992-2017, 

BRICS ve 

Türkiye 

Panel nedensellik 

analizi 

İhracat ve DYY DYY ve ihracat 

arasında karşılıklı 

nedensellik 
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bulunmuştur. 

Yurt (2019) 1990-2018, 

12 Avrupa 

Birliği ülkesi 

Panel Veri 

Analizi 

İhracat, DYY ve 

büyüme 

DYY girişindeki bir 

birimlik bir artış, bu 

ülkelerin ihracatını 

0.089 birim 

arttırmaktadır 

Halbayev 

(2019) 

1995-2017, 

Orta Asya 

ülkeleri 

Panel Veri 

Analizi 

İhracat, DYY, ithalat 

ve büyüme 

DYY girişindeki 

yüzde birlik bir artış, 

ihracatı yüzde 0.10 

arttırmaktadır. 

Çelik vd. 

(2020) 

1992-2018, 

G-8 

Panel Veri 

Analizi 

İhracat ve DYY DYY’de meydana 

gelen %1’lik bir 

artışın ihracatı 

%0.0113 arttırdığı 

sonucu elde edilmiştir. 

Ülkelerden açısından 

ise, DYY’deki %1’lik 

artışın ihracatı 

Kanada, Fransa ve 

Rusya arttırdığı ancak 

Almanya’da ise 

azalttığı 

görülmektedir. Diğer 

yandan İtalya, 

Japonya, İngiltere ve 

ABD için DYY ile 

ihracat arasında 

anlamlı bir sonuç elde 

edilememiştir. 

 

Son olarak DYY girişinin ihracat üzerindeki etkisini meta analizle4 

inceleyen Kastratović (2020) çalışmasına değinilmektedir. Çalışmanın 

örnekleminde yatay kesit, zaman serisi ve panel veri analizi verileri 

bulunmaktadır. Kastratović (2020), DYY girişlerinin ev sahibi ülkenin 

ihracatı üzerindeki etkisini 1960-2016 dönemini içeren 117 makale ve 

627 gözlemi inceleyerek meta regresyon analizi ile ampirik literatürü 

özetlemiştir. Çalışmada ihracat, stok DYY, brüt yatırım, çok uluslu 

 
4 “Meta analiz, bir konuda yapılan farklı araştırma sonuçlarının, niceliksel araştırma 

sentez metotlarının kullanılması yoluyla özetlenmesidir. Bir başka deyişle, bir 

konuda yapılmış olan farklı araştırma sonuçları ortak bir metriğe dönüştürülerek 

standartlaştırılır ve istatistiksel sonuçlar araştırma karakteristikleri ile birlikte 

özetlenir” (Başol, 2009: 3). Şen (2018)’e göre herhangi bir araştırma konusunda 

daha önce bir meta-analiz yapılmamışsa o araştırma konusu üzerinde meta-analiz 

yapılabilir. 
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şirketlerin faaliyet göstergeleri, döviz kuru, dış talep, ihracat fiyatları, 

iş ortamı, altyapı ve ev sahibi ülke açıklığı değişkenleri kullanılmıştır. 

Çalışmadan üç sonuç ortaya çıkmıştır. İlk olarak, DYY girişlerinin 

modelin genelinde ihracatı arttırdığı bulunmuştur. İkinci olarak, 

gelişmiş ülkelere olan DYY girişlerinin genelde yatay (iç pazar 

amaçlı) DYY biçiminde olduğu ve ihracat üzerinde önemli bir etkisi 

olmadığı bulunmuştur. Son olarak ise, gelişmekte olan ülkelere olan 

DYY girişlerinin genelde dikey (kaynak arayışı amaçlı) ve ihracata 

yönelik DYY biçiminde olduğu gözlemlenmiştir 

Yapılan literatür incelemeleri sonucunda doğrudan yabancı yatırım 

girişlerinin ihracat üzerine etkisinin henüz herhangi bir çalışmada G-

20 ülkeleri kapsamında ve bu ülkeleri gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkeler olarak ayırarak incelenmediği görülmüştür. Bu çalışmanın, 

ülke örneklemi ve kullanmış olduğu panel veri ekonometrisinin yeni 

yöntemleriyle literatüre katkıda bulunacağı öngörülmektedir. 

6.2. G-20 Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerinin 

İhracat Üzerine Etkileri: Ampirik Uygulama 

6.2.1. Veri Seti 

Çalışmada 1994-2017 dönemine ait yıllık veri seti kullanılmıştır. İlk 

olarak G-20 ülkeleri Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ülkeleri 

gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler olarak nitelendirmesi baz 

alınarak ikiye ayrılmıştır. G-20 ülkeleri içerisinde yer alan Avrupa 

Birliği gerek G-20 üyesi olan Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’nın 
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aynı zamanda Avrupa Birliği’ne üye ülkeler olmaları gerekse de 

Avrupa Birliği’ne ait bazı verilere ulaşılamaması nedenleriyle modele 

dâhil edilmemiştir. Bu çerçevede, Türkiye de dâhil olmak üzere 

toplam 10 gelişmekte olan ekonomiye ve 9 gelişmiş ekonomiye ait 

stok olarak doğrudan yabancı yatırım girişlerinin gayri safi yurt içi 

hâsılaya oranı (DYY), reel efektif döviz kuru endeksi (REK) ve 

ihracatın gayri safi yurt içi hâsılaya oranı (İHRC) şeklinde model 

oluşturulmuştur. Oluşturulan modelde bağımlı değişken olarak 

ihracatın gayri safi yurt içi hâsılaya oranı (İHRC) kullanılmıştır. Diğer 

taraftan, ampirik çalışmalarda kullanılan değişkenlerin logaritmik 

formları ile çalışmak önerilmektedir. Bu yüzden serilerin logaritmik 

değerleri ile çalışılmıştır. 

Çalışmada DYY girişlerinin ihracatı ne yönde etkilediği ölçülmeye 

çalışılmıştır. Ampirik analizde kontrol değişkeni5 olarak reel efektif 

döviz kuru endeksi değişkeni kullanılmıştır. Tablo 6.3.’de analizde 

kullanılan değişkenlere ve kaynaklarına yer verilmektedir. Çalışmada 

kullanılan veriler Dünya Bankası (World Development Indicators) ve 

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS Statistics) veri tabanlarından elde 

edilmiştir. 

 

 
5 Araştırmanın temel sorusunu oluşturmayan fakat bağımlı değişkeni etkileme 

olasılığı yüksek olan bağımsız değişken, kontrol değişkeni olarak 

adlandırılmaktadır (İstanbul Üniversitesi, 05.08.2021, auzefkitap.istanbul. 

edu.tr). 

 



DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNİN İHRACAT ÜZERİNE ETKİLERİ: G-20 
ÜLKELERİ | 225 

 

 

Tablo 6.3: Analizde Kullanılan Değişkenlerin Tanımlanması 
Değişkenler Açıklama Veri Yıl Aralığı ve Kaynak 

LİHRC Logaritmik İhracat/GSYİH (%) 
Dünya Bankası, WDI 

1994-2017 

LDYY 
Logaritmik Doğrudan yabancı yatırımlar Girişi 

/GSYİH (%) 

UNCTAD, UNCTADSTAT 

1994-2017 

LREK 
Logaritmik Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi 

(2010=100) 

Uluslararası Ödemeler Bankası, 

BIS Statistics 1994-2017 

 

Ekonometrik analizde G-20 ülkeleri arasında yer alan 9 gelişmiş 

ekonomi ve 10 gelişmekte olan ekonomi incelenmiştir. Tablo 6.4.’de 

analize dâhil edilen gelişmiş ülkelere yer verilmektedir. 

Tablo 6.4: Analize Dâhil Edilen Gelişmiş Ülkeler 
Analize Dahil Edilen Gelişmiş Ülkeler 

1 Amerika Birleşik Devletleri 8 Güney Kore 

2 İngiltere 9 Avustralya 

3 Japonya 

4 Almanya 

5 Fransa 

6 İtalya 

7 Kanada  

 

Tablo 6.5.’te ise analize dâhil edilen gelişmekte olan ülkelere yer 

verilmektedir. 

Tablo 6.5: Analize Dâhil Edilen Gelişmekte Olan Ülkeler 

Analize Dahil Edilen Gelişmekte Olan Ülkeler 

1 Türkiye  8 Meksika 

2 Çin 9 Endonezya 

3 Brezilya 10 Rusya 

4 Hindistan  

5 Güney Afrika 

6 Arjantin 

7 Suudi Arabistan  
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6.2.2. Model  

Araştırmada kullanılan modelin oluşumunda, Kutan ve Vuksic (2007) 

ve Bozdalıoğlu (2010)’nun çalışmaları temel alınmıştır. Tablo 6.3.’te 

gösterilen ve değişkenlerin logaritmik dönüşümleri alının model 

Denklem 1’de gösterilmiştir: 

 

LİHRCit= αi + β1i LDYY + β2i LREK+ εit    (1) 

(i= 1…,9, 10) ve (t= 1994…, 2017)  

Burada i birimleri, yani yatay kesit boyutunu, t ise zaman boyutunu 

ifade etmektedir. “İHRC” ihracatın gayri safi yurt içi hâsılaya oranını, 

“DYY” stok şeklinde doğrudan yabancı yatırım girişlerinin gayri safi 

yurt içi hâsılaya oranını, “REK” reel efektif döviz kuru endeksini, αi 

sabit terimi ve εi hata terimini göstermektedir. (1) no.lu denklemin her 

ülke grubu için tahmini yapılmaktadır. Denklem (1)’i tahmin 

edebilmek için öncelikle yatay kesit bağımlılığı testi yapılmaktadır. 

Elde edilen sonuçlara göre hangi panel birim kök, modelin 

homojenitesi, eşbütünleşme ve eşbütünleşme tahminci testlerinin 

yapılacağına karar verilecek (Çınar, 2010: 594) ve seçilen yöntemlerle 

seriler arasındaki uzun dönem ilişkisi araştırılacaktır. 

Oluşturulan modelin muhtemel sonuçları şöyledir (Türkmen, 2019: 

151-152; Njong ve Raymond, 2011: 188): 

• β1 = β2 = 0 durumunda x ile y arasında bir ilişki yoktur. 
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• β1 > 0 ve β2 = 0 durumunda x ile y arasında lineer (doğrusal) bir 

ilişki vardır. Bu sonuçta, DYY girişi arttıkça ihracat artacaktır. 

Bu sonuç, uçan kazlar modeli, ürünün yaşam evreleri teorisi ve 

yeni büyüme teorileri çerçevesinde ele alınan DYY girişlerinin 

ihracatı artıracağı hipotezini savunan teorik çerçeveyi 

desteklemektedir. 

• β1 = 0 ve β2> 0 ya da β2 < 0 durumunda x ile y arasında sırasıyla 

lineer (doğrusal) ve ters bir ilişki vardır. Bu sonuçta, DYY girişi 

arttıkça ihracat değişmeyecektir.  

• β1 > 0, β2 < 0 durumunda ise DYY arttıkça, reel efektif kur 

endeksi düştükçe (ulusal paranın reel olarak değer kaybetmesi) 

ihracat artacaktır. Modelin temel beklentisi bu hipotezdir. Bu 

sonuç, uçan kazlar modeli, ürünün yaşam evreleri teorisi ve yeni 

büyüme teorileri çerçevesinde ele alınan doğrudan yabancı 

yatırım girişlerinin ihracatı artıracağı hipotezini savunan teorik 

çerçeveyi de desteklemektedir. 

• β1 < 0 ve β2 = 0 durumunda x ile y arasında ters bir ilişki vardır. 

Bu sonuçta, DYY girişi arttıkça ihracat azalacaktır. 

6.2.3. Metodoloji 

Doğrudan yabancı yatırım girişlerinin ihracatı ne yönde etkilediğini 

test etmek amacıyla, ihracat ve DYY girişi arasındaki eş bütünleşme 

ilişkisini analiz etmeden önce ilk olarak modelde kesitler arası 

bağımlılık olup olmadığına karar vermek gerekir. Bu amaçla Breusch 

ve Pagan (1980) LM (Lagrange Multiplier) testi, CD (Cross Section 
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Dependent) testi ve CDLM testi (Pesaran (2004)) ile Pesaran vd. 

(2008) tarafından geliştirilen 𝐿𝑀𝑎𝑑𝑗 (Bias-Adjusted Cross Sectionally 

Dependence Lagrange Multiplier) testlerinden yararlanılmaktadır. Bu 

analiz sonucunda, güncel ikinci nesil panel birim kök testlerinden biri 

olan, kesitler arası bağımlılığı dikkate alan Bai&Ng (2010) tarafından 

geliştirilen PANIC Birim kök testinden yararlanılmaktadır. Modelin 

homojenliği ise; Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından geliştirilen 

Slope Homogeneity Test (∆ testi) ile incelenmektedir. Değişkenler 

arasında eş bütünleşme ilişkisinin olup olmadığı ise yatay kesit 

bağımlılığını dikkate alan Westerlund ve Edgerton (2007)’ın LM 

eşbütünleşme testi kullanılarak analiz edilmektedir. Değişkenlerin 

uzun dönem katsayıları ise heterojeniteyi varsayan, kesitler arası 

bağımlılığı dikkate alan ve Pesaran (2006) tarafından geliştirilen CCE 

(Common Corelated Effects) tahmincisi ile tahmin edilmektedir.  

Analizde, G-20 ülkelerinde, 10 gelişmekte olan ekonomi ve 9 gelişmiş 

ekonomi olarak DYY girişlerinin ihracatı ne yönde etkilediğini 

inceleyebilmek amacıyla panel veri analizi yönteminden 

yararlanılarak ekonometrik analiz sonuçları ortaya koyulmaya 

çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlerin, zaman boyutunun 

yatay kesit boyutundan (T>N) büyük olmasından dolayı analizde; 

yatay kesit bağımlılığı testi, ikinci nesil panel birim kök testi, modelin 

homojenlik testi, panel eş bütünleşme testi ve panel eş bütünleşme 

tahmincileri testlerini içeren dinamik panel veri yöntemi 

uygulanmaktadır. 
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6.2.4. Bulgular 

Analizde her iki ülke grubu için sırasıyla, yatay kesit bağımlılığı, 

ikinci nesil panel birim kök, homojenite, eşbütünleşme ve 

eşbütünleşme tahmincisi testleri uygulanmakta, elde edilen bulgular 

ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır. 

6.2.4.1. Gelişmiş Ülkeler Üzerine Bir Uygulama 

Değişkenlerde kesitlerarası bağımlılığı test etmek için için Breusch ve 

Pagan (1980) LM testi, Pesaran (2004) tarafından geliştirilen CD ve 

CDLM testleri ile Pesaran vd. (2008) tarafından geliştirilen LMadj 

testi kullanılmıştır. Tablo 6.6.’da yatay kesit bağımlılığı test sonuçları 

yer almaktadır.      

Tablo 6.6’da yer alan yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarına göre %1 

anlamlılık düzeyinde kesitler arası bağımlılık olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Elde edilen sonuca göre, bir ülkede ortaya çıkan bir 

değişiklik diğer ülkeleri de etkilemektedir.  

Tablo 6.6: Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 
Değişkenler LİHRC LDYY LREK 

Testler 
İstatistik 

Değeri 

Olasılık 

Değeri 

İstatistik 

Değeri 

Olasılı

k 

Değeri 

İstatistik 

Değeri 

Olasılık 

Değeri 

CDlm1 (BP,1980) 101.539*** 0.000 84.324*** 0.000 120.165*** 0.000 

CDlm2 (Pesaran, 

2004) 
7.724*** 0.000 5.695*** 0.000 9.919*** 0.000 

CDlm3 (Pesaran, 

2004) 
   -0.347 0.364 -2.973*** 0.001 -1.001  0.158 

LMadj (PUY, 2008) 0.776 0.219 0.297 0.383 3.307*** 0.000 

 Eş Bütünleşme Denklemi 

 İstatistik Değeri Olasılık Değeri 

CDlm1 (BP,1980) 110.575*** 0.000 

CDlm2 (Pesaran, 

2004) 
8.789*** 0.000 
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CDlm3 (Pesaran, 

2004) 
6.827*** 0.000 

LMadj (PUY, 2008) 8.624*** 0.000 

Not: “***” işareti %1 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

“Kesitler arası bağımlılığı dikkate almamak, makro ekonomik şokların 

paneli oluşturan tüm ülkeleri etkilemediğini varsaymaktır. Ancak bu 

karşılaşılan bir durum değildir. Bu sebeple, bulguların etkinliği için 

kesitler arası bağımlılığı dikkate alan ikinci nesil panel birim kök 

testlerinin uygulanması gerekmektedir” (Nazlıoğlu, 2010: 142). 

         

Analiz sonuçları, ikinci nesil panel birim kök testlerinden olan 

Bai&Ng (2010) tarafından geliştirilen PANIC testini yapmaya olanak 

sağlamaktadır. PANIC testi, ortak faktör modellemesine dayanır ve 

serilerin sadece seviyede durağan olup olmadıklarını göstermekte, 

farklarında birim kök içerip içermediklerine dair bir bilgiye yer 

vermemektedir. Testin sıfır hipotezi “H0: Seriler birim kök 

içermektedir”; alternatif hipotezi “H1: Seriler durağandır” şeklinde 

kurulmuştur. Tablo 6.7’de PANIC birim kök test sonuçları 

gösterilmektedir. 

Tablo 6.7: PANIC Birim Kök Testi Sonuçları 

Birim Kök Testi 

LİHRC LDYY LREK 

Düzey 

Sabitli 
Sabit ve 

Trendli 
Sabitli 

Sabit ve 

Trendli 
Sabitli 

Sabit ve 

Trendli 

PANIC 

Pa 
0.410 

(0.659) 
-0.091     
(0.463) 

0.371 
(0.645) 

1.021       
(0.846) 

2.019        
(0.978) 

-2.720***    
(0.003) 

Pb 
32.558 

(1.000) 

-0.095      

(0.461) 

12.778 

(1.000) 

1.330       

(0.908) 

309.812      

(1.000) 

-2.258**      

(0.011) 

PMSB 
1.032 

(0.849) 

0.229      

(0.590) 

0.560 

(0.712) 

2.232      

(0.987) 

2.041        

(0.979) 

-1.134      

(0.128) 
Not: Parantez içerisindeki değerler olasılık değerleri göstermektedir. ***, **  ve * Ho hipotezinin 

sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam düzeyinde reddedildiğini gösterir. 
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PANIC birim kök testine göre her 3 değişkende de sabitli modelde 

(trend içermedikleri için) seviyede H0 boş hipotezinin %1, %5 ve %10 

anlamlılık düzeyinde genelde reddedilemediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Dolayısıyla ihracat, doğrudan yabancı yatırım girişi ve reel efektif kur 

endeksi seviyede birim kök içermektedir. Bu bağlamda PANIC test 

sonuçları kapsamında serilerin seviyede durağan olmaması, 

eşbütünleşme testlerinin uygulanabilmesine olanak vermektedir. Eş-

bütünleşme testinden önce modelin eş-bütünleşme katsayısının 

homojen olup olmadığı tespit edilmelidir. Tablo 6.8’de modelin 

homojenliğinin test sonuçları gösterilmektedir. 

 

Tablo 6.8: Homojenite Test Sonuçları 

 Model 

Testler Test İstatistiği Olasılık Değeri 

Delta Tilde 13.771*** 0.000 

Delta Tildeadj 15.026*** 0.000 
   Not: “***” %1 anlamlılık seviyesini ifade etmektedir. 

 

Tablo 6.8.’de yer alan sonuçlara göre, Delta testlerinde modelin 

homojen olduğu üzerine kurulu H0 hipotezi %1 anlamlılık düzeyinde 

reddedilerek modelin heterojen olduğuna karar verilmiştir. Bu durum, 

DYY girişlerinde ve reel efektif döviz kuru endeksinde meydana 

gelen bir değişikliğin ihracat üzerindeki etkisinin ülkeden ülkeye 

farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Serilerin seviyede birim kök 

içermesi, yatay kesit bağımlılığı olması ve modelin heterojen olması 

değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığına karar 

vermek için Westerlund ve Edgerton (2007)’ın LM eşbütünleşme 

testinin yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.    
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Bu test McCoskey ve Kao (1998)’nun Lagrange çarpanı (LM) testine 

dayalı olup sıfır hipotezi “eşbütünleşme vardır” üzerine kuruludur. 

Test kesitler arasında ve içerisinde korelasyona izin vermek için 

bootstrap özelliğini kullanmaktadır (Özcan ve Arı, 2014: 47). Panel 

bootstrap eşbütünleşme test sonuçları Tablo 6.9’a aktarılmıştır. 

 

Tablo 6.9: Eşbütünleşme Test Sonuçları 

 LM İstatistiği Asimtotik p-değeri Bootstrap p-değeri 

LMN
+ 1.392 0.082 0.669 

Not: Bootstrap olasılık değerleri 1000 tekrarlı dağılımdan elde edilmiştir. Gecikme 2, öncül ise 1 olarak 

alınmıştır. Sabitli model kullanılmıştır. 
 

Elde edilen sonuçlara göre “eşbütünleşme vardır” boş hipotezi %1, 

%5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde reddedilememektedir. Kesitler 

arası bağımlılık tespit edildiğinden bootstrap olasılık değerine 

bakılmaktadır. Buna gore, ihracat, DYY girişi ve reel efektif döviz 

kuru endeksi değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu 

bulgusu elde edilmiştir.       

Değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin tespit edilmesinden sonra, 

eşbütünleşme katsayıları, heterojeniteyi ve kesitler arası bağımlılığı 

dikkate alan Pesaran (2006) tarafından geliştirilen geliştirilen CCE 

(Common Corelated Effects) yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. 

Eşbütünleşme katsayıları tahmin sonuçları Tablo 6.10’da verilmiştir. 

Tablo 6.10’da G-20’yi oluşturan gelişmiş ülkelerdeki doğrudan 

yabancı yatırım girişi (LDYY) ve reel efektif kur endeksinin (LREK) 

ihracat (LİHRC) üzerindeki etkisi tek tek incelenmektedir.   
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İlk olarak çalışmanın asıl hipotezi olan DYY girişlerinin ihracat 

üzerindeki etkisi analiz edilmelidir. Bu çerçevede LDYY değişkeninin 

LİHRC bağımlı değişkeni üzerindeki etkisi ülke bazında ve genel 

olarak analiz edilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre Amerika, 

İngiltere, Japonya ve Güney Kore dışındaki tüm ülkelerde doğrudan 

yabancı yatırım girişlerinin ihracat üzerine etkisi %1, %5 veya %10 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamsızdır.    

Ülkeler tek tek incelendiğinde ise İngiltere’de Amerika ve Japonya’ya 

kıyasla, DYY girişinin ihracat üzerindeki etkisi daha yüksektir. 

Dolayısıyla söz konusu 3 ülkede DYY girişi arttıkça ihracat da 

artmaktadır. Buna ek olarak, Güney Kore’de katsayı istatistiksel 

olarak anlamlı fakat değişkenler arasındaki ilişki negatif bulunmuştur. 

Dolayısıyla Güney Kore’de DYY’lerdeki bir artış ihracatı 

azaltmaktadır. Panelin genelinde ise G-20’yi oluşturan gelişmiş 

ekonomilerde DYY girişleri ihracat üzerinde istatiksel olarak anlamsız 

etkiye sahiptir. Bu durum gelişmiş ülkelere yapılan yatırımların 

genelde yatay (iç pazar amaçlı) DYY olduğunu ve ihracatı 

etkilemediğini göstermektedir (Kastratovıć, 2020: 3145; Brouthers 

vd., 1996: 371). 

Elde edilen sonuçları ülke bazında değerlendirmek gerekirse; DYY 

girişlerindeki %1’lik bir artış ihracatı İngiltere’de %0.29, Amerika’da 

%0.14, Japonya’da ise %0.11 arttırmaktadır. DYY girişlerindeki 

%1’lik bir artış Güney Kore’de ihracatı %-0.14 azaltmaktadır. 
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Almanya, Fransa, İtalya, Kanada ve Avustralya’da sonuçlar 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur.   

Diğer bir bağımsız değişken LREK’nin LİHRC bağımlı değişkeni 

üzerindeki etkisi yine ülke bazında ve genel olarak analiz 

edilmektedir. Elde edilen bulgular, ABD, Japonya, Fransa, İtalya, 

Kanada ve Güney Kore’de reel efektif döviz kuru endeksinin ihracat 

üzerindeki etkisinin negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 

göstermektedir. Söz konusu ülkelerde reel efektif kur endeksi 

düştükçe (ulusal paranın reel olarak değer kaybetmesi) ihracat 

artmaktadır. Bu etki Fransa, Kanada, İtalya ve ABD’de Güney Kore 

ve Japonya’ya kıyasla daha yüksektir. 

LREK bağımsız değişkeninin LİHRC değişkeni üzerindeki etkisi 

incelendiğinde İngiltere, Almanya ve Avustralya’da katsayı 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Panelin genelinde ise 

gelişmiş ekonomilerde reel efektif döviz kuru endeksi ihracat üzerinde 

negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla 

gelişmiş ekonomilerde ülkelerde reel efektif kur endeksi düştükçe 

(ulusal paranın reel olarak değer kaybetmesi) ülkenin rekabet gücü ve 

ihracatı artmaktadır.  

Elde edilen sonuçları ülke bazında değerlendirmek gerekirse; reel 

efektif kur endeksindeki %1 ‘lik bir düşüş ihracatı Fransa’da %1.70, 

Kanada’da %1.64, İtalya’da %1.14, Amerika’da %1.05, Güney 

Kore’de %0.98, Japonya’da ise %0.59 ise arttırmaktadır.  
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Panelin genelinde DYY’nin ihracat üzerindeki etkisi anlamsız 

çıkmakla birlikte ülkeler heterojen yapıya sahip oldukları için ülkelere 

ait birim etkiler önem arz etmektedir (M. Polat, 2018: 524; Durmuş, 

2017: 16). Bu etkilere bakıldığında 9 ülkeden 4’nin anlamlı, 5’inde ise 

anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Anlamlı etki tespit edilen ülkelerden 

3’ünde pozitif, 1’inde ise negatif etki olduğu belirlenmiştir. Pozitif 

etkilenen ülkeler; Amerika, İngiltere ve Japonya iken, negatif 

etkilenen ülkenin Güney Kore olduğu saptanmıştır. Bu yönüyle 

kıyaslandığında ülkelerin uyguladıkları politikalar ve ekonomik 

koşullara bağlı olarak doğrudan yabancı yatırım girişlerinin ihracat 

üzerine etkisinin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği 

söylenebilmektedir. 

 

Pozitif ve negatif elde edilen sonuçlar farklı şekilde temellendirilebil-

mektedir. Japon ekonomisi, 1990’ların başından itibaren girdiği 

durgunluktan halen çıkamamıştır. Bu nedenle Japon ekonomisine 

giren DYY’lerin ihracat amaçlı olması oldukça tutarlıdır. İngiltere 

ekonomisine giren DYY’nin önemli bir kısmı finansal hizmetler, 

mesleki, bilimsel ve teknik faaliyet hizmetleri (temelde ar-ge) ve bilgi 

ve iletişim teknolojileri hizmetlerine gelmektedir (OECD, 15.01.2021, 

https://stats.oecd.org). İngiltere, bu hizmetlerin ihracatında dünyada 

ilk sıralardadır (WTO, 2019: 29-40). Firmalar, İngiltere’nin nitelikli iş 

gücünü, dünyanın en önemli finans merkezi olmasını ve Avrupa 

Birliği üyesi olmasını kullanarak ihracat yapmaktadır. Bununla 

birlikte, ülkenin yabancı yatırımlara karşı liberal politikaları, esnek 

istihdam pazarına sahip olması, diğer gelişmiş ülkelere kıyasla vergi 
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avantajları (kurumlar vergisi 2017’de %19) da ihracat yönelik DYY 

çekmesini sağlamaktadır. 

 

Bir ihracat devi olan Amerikan ekonomisi uygun yatırım ortamı, 

nitelikli iş gücü, esnek istihdam pazarına sahip olması, çok sayıda özel 

ekonomik alanda (serbest üretim-ticaret bölgeleri ve teknokentlere) ve 

ülke içerisinde DYY ve ihracata verdiği teşviklerle (örneğin, 2010 

yılında ulusal ihracat girişimi paketi) yoğun şekilde ihracata yönelik 

DYY çekmektedir. Ayrıca Amerika’nın ihracatının önemli bir kısmını 

oluşturan Meksika ve Kanada ile serbest ticaret anlaşması vardır. 

Amerikan ekonomisine giren DYY’nin önemli bir kısmı ilaç ve 

makine sanayine gelmektedir. Amerikan ekonomisi dünyada ilaç ve 

makine sanayine ihracatında oldukça ön plandadır ve bu konudaki 

ihracatı giderek artmaktadır. Firmalar, Amerika’nın nitelikli iş gücünü 

kullanarak ihracat yapmaktadır (OECD, 15.01.2021, 

https://stats.oecd.org). Bununla birlikte, ABD ve İngiltere dünya DYY 

stokunun sırasıyla %23,1’ine ve %5,9’una sahip olup dünyada en 

fazla DYY çeken ilk üç ülke arasındadır (UNCTAD, 12.03.2020, 

www.unctad.org). 

 

Güney Kore, DYY girişlerinin ihracat üzerindeki etkisinin negatif 

olduğu gelişmiş ülkedir. Bu sonuç Koojaroenprasit (2012)’nin 

çalışmasının bulgusuyla da tutarlıdır. DYY’lerin ihracat üzerindeki 

negatif etkisinin nedeni negatif ihracat yayılmalarıdır. Negatif 

yayılmaların literatürde en önemli sebebi ise negatif rekabet etkisidir. 
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Bir başka deyişle, ÇUŞ’ların iç pazar amaçlı (yatay DYY) olarak 

ülkeye girmesiyle oluşan yoğun rekabet yerli firmaların pazar payını 

kaptırarak piyasadan ayrılabilmesine ya da en azından kısa vadede atıl 

kapasite, düşük verimlilik ve düşük kârla çalışmasına neden 

olabilmesidir. Böyle bir durum ise, bu firmalar arasında ihracat 

eğilimi olan yerel firmaların ihracatlarının azalmasına sebep 

olabilmektedir. Güney Kore, tüketim ve yatırım malları toplamı olarak 

geniş iç pazara sahiptir ve ülkede ücretler yüksektir. Hızlı bir büyüme 

süreci gösteren Güney Kore’de, doğrudan yabancı yatırım girişine 

ilişkin göstergeler zayıf bir performansa işaret etmektedir. Bu durum, 

Güney Kore’deki hızlı ekonomik gelişmede de, iç dinamiklerin, 

sanayileşme stratejisi (örneğin, yerli ÇUŞ’ları) ve ticaret 

politikalarının daha etkili olduğunu göstermektedir (Yükseler, 2005: 

6). Güney Kore, son yıllarda finans ve sigorta faaliyetlerine, uçak ve 

gemi yapımı gibi diğer ulaşım araçlarına ve bilgi ve iletişim 

teknolojileri hizmetlerine DYY çekmektedir (OECD, 29.11.2020, 

https://stats.oecd.org). Fakat ülke, bu malların ihracatında istenilen 

gelişmeyi sağlayamamıştır (WTO, 27.09.2020, www.wto.org). 

 

Tablo 6.10: Eşbütünleşme Katsayıları Tahmini (CCE) 

LİHRC=f(LDYY) LİHRC=f(LREK) 

 Katsayı 
Std. 

Hata 

p-

değeri 
Katsayı 

Std. 

Hata 

p-

değeri 

CCE 0.051 0.473 0.282 -0.823*** 0.212 0.000 

Ülke 

Sonuçları 
 

   

Amerika 

Birleşik 

Devletleri 

0.137*** 0.026 0.000 

-1.048*** 0.064 0.000 
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İngiltere 0.291** 0.125 0.020 -0.191 0.134 0.155 

Japonya 0.109*** 0.035 0.002 -0.586*** 0.075 0.000 

Almanya 0.059 0.051 0.252 -0.165 0.318 0.602 

Fransa 0.013 0.052 0.804 -1.698*** 0.563 0.003 

İtalya 0.132 0.171 0.438 -1.138*** 0.322 0.000 

Kanada 0.020 0.051 0.690 -1.640*** 0.094 0.000 

Güney Kore -0.144* 0.082 0.078 -0.984*** 0.138 0.000 

Avustralya -0.161 0.193 0.405 0.042 0.137 0.757 

   Not:“***” işareti %1, “**” işareti %5 ve  “*” işareti %10 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

Eşbütünleşme testi sonucunda G-20’yi oluşturan 9 gelişmiş ülkeyi 

içeren panel genelinde elde edilen sonuçlar ise aşağıdaki şekildedir: 

LİHRC=α+ β1LDYY– 0.823LREK + ε 

Bu durumda, gelişmiş ekonomilerde doğrudan yabancı yatırım 

girişlerinin ihracat üzerine etkisi istatiksel olarak anlamsız iken; reel 

efektif kur endeksindeki %1’lik bir düşüş ihracatı %0.82 

arttırmaktadır. Bir başka deyişle, gelişmiş ülkelerin ihracat 

performansını artırmada DYY girişinden ziyade reel efektif kur 

endeksi önemli bir faktördür. Dolayısıyla gelişmiş ekonomiler için 

elde edilen sonuçlar, DYY girişlerinin ihracatı etkilemediğini 

göstermektedir. Bu bulgu, Kastratovıć (2020) ve Brouthers vd. 

(1996)’nın çalışmalarının sonuçlarıyla uyumludur. Bu durum, gelişmiş 

ülkelere yapılan DYY’lerin genelde yatay (iç pazar amaçlı) DYY 

olduğunu göstermektedir (Kastratovıć, 2020: 3145; Brouthers vd., 

1996: 371). Gelişmiş ekonomiler için ulaşılan sonuçlar, uçan kazlar 

modeli, ürünün yaşam evreleri teorisi ve yeni büyüme teorileri 

çerçevesinde ele alınan DYY girişlerinin ihracatı artıracağı hipotezini 
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savunan teorik çerçeveyi desteklememektedir. LDYY değişkenin 

katsayısı olan β1’in pozitif, LREK değişkeninin katsayısı olan β2 

katsayısının ise negatif olması gerektiği yönündeki modelin temel 

beklentisinin yapılan ekonometrik uygulamalar sonucunda gelişmiş 

ekonomilerde gerçekleşmediği ifade edilebilmektedir.  

 

6.2.4.2. Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Uygulama 

Değişkenlerde kesitlerarası bağımlılığı test etmek için için Breusch ve 

Pagan (1980) LM testi, Pesaran (2004) tarafından geliştirilen CD ve 

CDLM testleri ile Pesaran vd. (2008) tarafından geliştirilen LMadj 

testi kullanılmıştır. Tablo 8.11’de yatay kesit bağımlılığı test sonuçları 

yer almaktadır.       

Tablo 6.11’de yer alan yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarına göre 

%1, %5 veya %10 anlamlılık düzeyinde kesitler arası bağımlılık 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuca göre, bir ülkede 

ortaya çıkan bir değişiklik diğer ülkeleri de etkilemektedir.  

Tablo 6.11: Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 

Değişkenler LİHRC LDYY LREK 

Testler 
İstatistik 

Değeri 

Olasılı

k 

Değeri 

İstatisti

k 

Değeri 

Olasıl

ık 

Değer

i 

İstatisti

k 

Değeri 

Olasılı

k 

Değeri 

CDlm1 (BP,1980) 
82.176**

* 0.001 
94.864**

* 0.000 68.321** 0.014 

CDlm2 (Pesaran, 

2004) 
3.919*** 0.000 5.256*** 0.000 2.458*** 0.007 

CDlm3 (Pesaran, 

2004) 

   -

2.625*** 0.004 -2.194** 0.014 -2.264**  0.012 

LMadj (PUY, 

2008) 

20.341**

* 0.000 4.548*** 0.000 2.710*** 0.003 
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 Eş Bütünleşme Denklemi 

 İstatistik Değeri Olasılık Değeri 

CDlm1 (BP,1980) 129.812*** 0.000 

CDlm2 (Pesaran, 

2004) 
8.940*** 0.000 

CDlm3 (Pesaran, 

2004) 
6.912*** 0.000 

LMadj (PUY, 

2008) 
11.498*** 0.000 

Not: ***, **  ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık seviyesini ifade etmektedir. 

 

Kesitler arası bağımlılığı dikkate almamak, makro ekonomik şokların 

paneli oluşturan tüm ülkeleri etkilemediğini varsaymaktır. Ancak bu 

karşılaşılan bir durum değildir. Bu sebeple, bulguların etkinliği için 

kesitler arası bağımlılığı dikkate alan ikinci nesil panel birim kök 

testlerinin uygulanması gerekmektedir (Nazlıoğlu, 2010: 142).  

Analiz sonuçları, ikinci nesil panel birim kök testlerinden olan 

Bai&Ng (2010) tarafından geliştirilen PANIC testini yapmaya olanak 

sağlamaktadır.  PANIC testi, ortak faktör modellemesine dayanır ve 

serilerin sadece seviyede durağan olup olmadıklarını göstermekte, 

farklarında birim kök içerip içermediklerine dair bir bilgiye yer 

vermemektedir. Testin sıfır hipotezi “H0: Seriler birim kök 

içermektedir”; alternatif hipotezi “H1: Seriler durağandır” şeklinde 

kurulmuştur. Tablo 6.12’de PANIC birim kök test sonuçları 

gösterilmektedir. 
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Tablo 6.12: PANIC Birim Kök Testi Sonuçları 

Birim Kök Testi 

LİHRC LDYY LREK 

Düzey 

Sabitli 

Sabit 

ve 

Trendli 

Sabitli 

Sabit 

ve 

Trendli 

Sabitli 
Sabit ve 

Trendli 

PANIC 

Pa 
0.459        

(0.676) 

0.220     

(0.587) 

-0.142        

(0.444) 

-0.025       

(0.490) 

-0.673        

(0.251) 

1.221       

(0.889) 

Pb 
16.384       

(1.000) 

0.239      

(0.594) 

-

2.971***        

(0.001) 

-0.026       

(0.489) 

-

36.671***       

(0.000) 

1.707       

(0.956) 

PMSB 
1.037        

(0.850) 

0.610       

(0.729) 

0.180        

(0.572) 

0.376       

(0.647) 

1.203        

(0.886) 

3.197       

(0.999) 
Not: Parantez içerisindeki değerler olasılık değerleri göstermektedir. ***, **  ve * Ho hipotezinin 

sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam düzeyinde reddedildiğini gösterir. 

 

PANIC birim kök testine göre her 3 değişkende de sabitli modelde 

(trend içermedikleri için) seviyede H0 boş hipotezinin %1, %5 ve %10 

anlamlılık düzeyinde genelde reddedilemediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Dolayısıyla ihracat, DYY girişi ve reel efektif kur endeksi seviyede 

birim kök içermektedir. Bu bağlamda PANIC test sonuçları 

kapsamında serilerin seviyede durağan olmaması, eşbütünleşme 

testlerinin uygulanabilmesine olanak vermektedir. Eş-bütünleşme 

testinden önce modelin eş-bütünleşme katsayısının homojen olup 

olmadığı tespit edilmelidir. Tablo 6.13’de modelin homojenliğinin test 

sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 6.13: Homojenite Test Sonuçları 

 Model 

Testler Test İstatistiği Olasılık Değeri 

Delta Tilde 15.205*** 0.000 

Delta Tildeadj 16.590*** 0.000 

     Not: “***” %1 anlamlılık seviyesini ifade etmektedir.  
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Tablo 6.13’de yer alan sonuçlara göre, Delta testlerinde modelin 

homojen olduğu üzerine kurulu H0 hipotezi %1 anlamlılık düzeyinde 

reddedilerek modelin heterojen olduğuna karar verilmiştir. Bu durum, 

DYY girişlerinde ve reel efektif döviz kuru endeksinde meydana 

gelen bir değişikliğin ihracat üzerindeki etkisinin ülkeden ülkeye 

farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Serilerin seviyede birim kök 

içermesi, yatay kesit bağımlılığı olması ve modelin heterojen olması 

değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığına karar 

vermek için Westerlund ve Edgerton (2007)’ın LM eşbütünleşme 

testinin yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.    

Bu test McCoskey ve Kao (1998)’nun Lagrange çarpanı (LM) testine 

dayalı olup sıfır hipotezi “eşbütünleşme vardır” üzerine kuruludur. 

Test kesitler arasında ve içerisinde korelasyona izin vermek için 

bootstrap özelliğini kullanmaktadır (Özcan ve Arı, 2014: 47). Panel 

bootstrap eşbütünleşme test sonuçları Tablo 6.14’e aktarılmıştır. 

Tablo 6.14: Eşbütünleşme Test Sonuçları 

 LM İstatistiği Asimtotik p-değeri Bootstrap p-değeri 

LMN
+ 1.596 0.055 0.739 

   Not: Bootstrap olasılık değerleri 1000 tekrarlı dağılımdan elde edilmiştir. Gecikme 2, öncül ise 1 olarak 

alınmıştır. Sabitli model kullanılmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre “eşbütünleşme vardır” boş hipotezi %1, 

%5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde reddedilememektedir. Kesitler 

arası bağımlılık tespit edildiğinden bootstrap olasılık değerine 

bakılmaktadır. Buna gore, ihracat, DYY girişi ve reel efektif döviz 
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kuru endeksi değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu 

bulgusu elde edilmiştir.       

Değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin tespit edilmesinden sonra, 

eşbütünleşme katsayıları, heterojeniteyi ve kesitler arası bağımlılığı 

dikkate alan Pesaran (2006) tarafından geliştirilen geliştirilen CCE 

(Common Corelated Effects) yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. 

Eşbütünleşme katsayıları tahmin sonuçları Tablo 6.15‘de verilmiştir. 

Tablo 6.15’de G-20’yi oluşturan gelişmekte olan ülkelerde doğrudan 

yabancı yatırım girişi (LDYY) ve reel efektif kur endeksinin (LREK) 

ihracat (LİHRC) üzerindeki etkisi tek tek incelenmektedir.  

Öncelikle LDYY değişkeninin LİHRC bağımlı değişkeni üzerindeki 

etkisi ülke bazında ve genel olarak analiz edilmektedir. Elde edilen 

sonuçlara göre Güney Afrika, Suudi Arabistan ve Meksika dışındaki 

tüm ülkelerde DYY girişlerinin ihracat üzerine etkisi %1, %5 veya 

%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.  

Ülkeler tek tek incelendiğinde ise Arjantin ve Hindistan’da DYY 

girişlerinin ihracat üzerindeki etkisi diğer ülkelere göre çok daha 

yüksek iken Rusya, Brezilya ve Türkiye’de DYY girişlerinin ihracat 

üzerindeki etkisi daha düşük ve pozitiftir. Dolayısıyla söz konusu 5 

ülkede DYY girişi arttıkça ihracat da artmaktadır. Buna ek olarak, Çin 

ve Endonezya’da katsayı istatistiksel olarak anlamlı fakat değişkenler 

arasındaki ilişki negatif bulunmuştur. Dolayısıyla Çin ve 

Endonezya’da DYY’lerdeki bir artış ihracatı azaltmaktadır. Panelin 
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genelinde ise G-20’yi oluşturan gelişmekte olan ekonomilerde DYY 

girişleri ihracat üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Bu durum gelişmekte 

olan ülkelere yapılan yatırımların genelde dikey (kaynak arayışı 

amaçlı) ve ihracat platformu DYY olduğunu ve ihracatı arttırdığını 

göstermektedir (Kastratovıć, 2020: 3145; Brouthers vd., 1996: 371).  

Elde edilen sonuçları ülke bazında değerlendirmek gerekirse; DYY 

girişindeki %1’lik bir artış ihracatı Arjantin’de %0.81, Hindistan’da 

%0.46, Brezilya’da %0.26, Rusya’da %0.24, Türkiye’de ise %0.20 

arttırmaktadır. DYY’deki %1’lik bir artış ihracatı Çin’de %-0.34, 

Endonezya’da %-0.09 azaltmaktadır. Güney Afrika, Meksika ve Suudi 

Arabistan’da ise sonuçlar istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. 

Diğer bağımsız değişken LREK’nin LİHRC bağımlı değişkeni 

üzerindeki etkisi yine ülke bazında ve genel olarak analiz 

edilmektedir. Elde edilen bulgular, Brezilya ve Hindistan dışındaki 

tüm ülkelerde reel efektif döviz kuru endeksinin ihracat üzerindeki 

etkisinin negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 

göstermektedir. Söz konusu ülkelerde reel efektif kur endeksi 

düştükçe (ulusal paranın reel olarak değer kaybetmesi) ihracat 

artmaktadır. Bu etki Endonezya, Suudi Arabistan, Türkiye, Güney 

Afrika ve Çin’de Meksika, Arjantin ve Rusya’ya kıyasla daha 

yüksektir.  

 

LREK bağımsız değişkeninin LİHRC değişkeni üzerindeki etkisi 

incelendiğinde Brezilya ve Hindistan’da katsayı istatistiksel olarak 

anlamsız bulunmuştur. Panelin genelinde ise gelişmekte olan 
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ekonomilerde reel efektif döviz kuru endeksi ihracat üzerinde negatif 

ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla 

gelişmekte olan ekonomilerde ülkelerde reel efektif kur endeksi 

düştükçe (ulusal paranın reel olarak değer kaybetmesi) ülkenin rekabet 

gücü ve ihracat artmaktadır. 

 

Elde edilen sonuçları ülke bazında değerlendirmek gerekirse; reel 

efektif döviz kuru endeksindeki %1 ‘lik bir düşüş ihracatı 

Endonezya’da %1.36,  Suudi Arabistan’da %1.15, Türkiye’de %0.92, 

Çin’de %0.87, Güney Afrika’da %0.84, Arjantin’de %0.78, Rusya’da 

%0.76, Meksika’da %0.67 arttırmaktadır. 

 

G-20’nin gelişmekte olan ekonomilerinde DYY’nin ihracat üzerindeki 

etkisine yönelik yapılan analizden elde edilen sonuçların birtakım 

dayanakları mevcuttur. Örneğin Arjantin ekonomisinde etki seviyesi 

en yüksektir. Bu durumun muhtemel nedeni, Arjantin’de ithalatçı 

firmalar için net ihracat yapmak şeklinde bir zorunluluğun söz konusu 

olmasıdır. Bu koşul, doğrudan yabancı yatırım girişi arttıkça 

(azaldıkça) hem çok uluslu şirketlerin iştiraklerinin hem de yerel 

firmaların ihracatının artmasına (azalmasına) neden olmaktadır (Bolu 

Ticaret ve Sanayi Odası, 2018: 14-21). Hindistan’da ise bazı tüketim 

malı sektörlerinde ihracat zorunlulukları ve yerel girdi kullanma şartı 

bulunmaktadır. Ayrıca Hindistan, nitelikli iş gücü ve teknolojik 

gelişmişlik nedeniyle bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetleri ve ar-ge 

sektörlerine (temelde yazılım amaçlı) yoğun şekilde DYY 

çekmektedir. Bununla birlikte, ucuz iş gücü ve teşvikler nedeniyle son 
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yıllarda tekstil, hazır giyim, otomobil gibi alanlara gelen DYY 

artmıştır (Göçer ve Peker, 2014: 96). Ülke, söz konusu mal ve 

hizmetlerin ihracatında ön plandadır. Tüm bu faktörler Hindistan’a 

gelen DYY’nin ihracatı arttırdığı sonucuyla tutarlıdır. 

Brezilya, sahip olduğu doğal kaynakları, Güney Amerika ülkelerinin 

neredeyse tamamıyla sınırı olması, MERCOSUR ortak pazarının üyesi 

olması, Güney-Güney ihracatında ön planda olması ve çok sayıda özel 

ekonomik alana (özellikle ihracat işleme alanları) sahip olmasıyla 

ihracatçı yabancı yatırımcı açısından önemli bir merkezdir. Brezilya 

yakıt ve madencilik, otomotiv ve tarım gibi alanlarda geçmişten bu 

yana önemli seviyede DYY çekmektedir (Tetsiad,17.01.2021, 

http://www.tetsiad.org).Ülkenin bu sektörlerde ihracatları önemli 

oranda artmıştır (WTO, 27.09.2020,www.wto.org).Tüm bu faktörler 

Brezilya’ya gelen DYY’nin ihracatı arttırdığı sonucuyla tutarlıdır.  

Rusya, doğal kaynakları, siyasi istikrarı, Avrasya Gümrük Birliği 

üyesi olması, nitelikli ve göreceli ucuz iş gücü ve ihracata yönelik 

politikalarıyla ihracatçı yabancı yatırımcılar açısından oldukça 

önemlidir (Köroğlu, 2019: 58-66). Rusya ekonomisine gelen DYY’nin 

önemli bir kısmı ise yakıt ve madencilik sektörüne gelmektedir 

(Santandertrade, www.santandertrade.com,20.12.2020). Bu firmalar 

maden arama konusunda teknolojilerini ve üretim teçhizatlarını ülkeye 

getirmektedir(GazeteDuvar,17.01.2021,https://www.gazeteduvar.com.

tr). Rusya, yakıt ve madencilik ürünleri ihracatında dünyada ilk 

sıradadır (WTO, 27.09.2020, www.wto.org). Bu durum DYY’nin hem 

http://www.tetsiad.org/
http://www.wto.org/
http://www.santandertrade.com,20.12.2020/
http://www.wto.org/
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doğrudan hem de yerel firmalara teknoloji aktarımı yoluyla dolaylı 

yönde ihracatın artmasını sağladığını göstermektedir. 

Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'nın kesişim noktasındaki 

stratejik konumu, nitelikli ve ucuz iş gücü, Avrupa Birliğiyle gümrük 

birliği içerisinde olması ve siyasi ve ekonomik istikrarı sağlaması 

açısından ihracatçı yabancı yatırımcılar açısından oldukça önemlidir. 

Ayrıca çok sayıda ülkeyle yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki, 

çifte vergiyi önleme ve serbest ticaret anlaşmasına taraf olması, turizm 

açısından gelişmişlik, güçlü lojistik, ulaşım alt yapısı ve sağlam 

bankacılık sistemi olması da ihracatçı firmalar açısından oldukça 

önemlidir. Bununla birlikte, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 

Ajansı’nın yatırımcılara bilgi ve destekler konusundaki faaliyetleri, 

düşük kamu borç yükü ve 2012 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği 

mevzuatıyla ticaret kanunu açısından oldukça cazip bir ülkedir. 

Dahası son yıllarda yasal prosedürlerin elektronik ortamda yapılması 

imkânı çeşitlendirilmiş ve yasal süreci azaltacak şekilde düzenlemeler 

yapılmıştır. 2012 yılında yabancı uyruklu kişilere gayrimenkul satışı 

kolaylaştırılmıştır. 2012 yılında çıkartılan teşvik kanunuyla yabancı 

yatırımcılara yatırımın yeri, yatırımın tutarı ve yatırım yapılan 

sektörün özelliklerine göre vergi ve sosyal güvenlik primi istisnasına 

kadar bir dizi teşvik uygulanmaktadır. Aynı zamanda, 18 serbest 

bölge, 311 organize sanayi bölgesi ve 52 teknoloji geliştirme 

bölgesine uygulanan teşviklerle DYY’lerin ve ihracatın artması 

beklenmektedir (Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, 

2018: 18-31). Bununla beraber, 2016 yılında çıkarılan fikri mülkiyet 
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kanunuyla mülkiyet haklarına yönelik önemli düzenlemeler 

yapılırken, aynı tarihlerde ar-ge teşvikleriyle de doğrudan yabancı 

yatırım ve ihracatın artması hedeflenmektedir. Türkiye’de kurumlar 

vergisi de yüzde 22 ile birçok ekonomiden daha düşüktür. Türkiye, 

OECD’nin doğrudan yabancı yatırım kısıtlayıcı endeksine göre, G-

20’nin gelişmekte olan ülkeler arasında en serbest ekonomiler 

arasındadır (OECD, 26.01.2021, https://data.oecd.org/). Tüm bu 

gelişmelerin sonucunda, Türkiye 2009 yılında 73. sırada yer aldığı iş 

yapma kolaylığı endeksinde 2018 yılında 43. sıraya yükselmiştir 

(World Bank, 2019: 5).   

Türkiye’de, 2006-2017 döneminde gayrimenkul alımı dâhil yabancı 

yatırımların, %27’si finans sektörüne, %21’i gayrimenkul alımlarına, 

%9,8’i enerji sektörüne, %6,2’si bilgi ve iletişim teknolojilerine, 

%5,8’i ticarete gelmektedir. Bununla beraber, %4,7’si gıda imalatına, 

%3,7’si ulaştırma ve depolamaya, %2,8’i kimya sanayine, %2,6’sı 

inşaata, %2,4’ü ana metal sanayiye (başta demir-çelik), %2’si 

elektronik ürünlere, %1’i tekstile, %0,6’sı ulaşım araçları imalatına 

gelmektedir (TCMB, 09.11.2020, www.tcmb.gov.tr). 

Gayrimenkul alımı ve inşaat sanayisine gelen DYY toplam DYY’nin 

yaklaşık %24’ünü oluşturmaktadır. Bu yatırımlar inşaat sektöründeki 

yerel firmaların verimliliğini arttırmakta, yeni teknolojilere erişimini 

sağlamakta ya da erişmeye zorlamaktadır. Ayrıca ileri ve geri 

bağlantılarla başta demir-çelik sektörü olmak üzere pek çok inşaat 

malzemeleri sektörünü ve başta turizm olmak üzere pek çok sektörü 

canlandırmaktadır. Tüm bunlar yerel firmaların gelişip ihracat 

https://data.oecd.org/
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yapmasına neden olmaktadır. Türk inşaat sektörü bir bütün olarak mal 

ve hizmet ihracatına yılda yaklaşık 20 milyar dolara yakın katkı 

sağlamaktadır (İMSAD,2018: 12; Özdemir, 2018: 50-51).  

Türkiye ulaşım araçlarına (ana sanayi) yönelik DYY’de istenilen payı 

almamasına rağmen otomotiv ürünleri (ana ve yan sanayi) ihracatında 

oldukça önemli bir ülkedir. Türkiye özellikle gümrük birliği içerisinde 

olması, coğrafi konumu, ucuz ve nitelikli iş gücü ve güçlü lojistik ağı 

ile ile otomotiv ana sanayisinde ihracata yönelik DYY çekmektedir. 

Ayrıca otomotive giren DYY, demir çelik endüstrisi, elektrik-

elektronik haberleşme cihazları, motor endüstrisi, kalıp endüstrisi, 

makine endüstrisi, tekstil ürünleri, kimya sanayi ve benzeri alt 

sektörlerin gelişimini olumlu etkilemektedir (Kalkınma Bakanlığı, 

2018a: 45). Tüm bu etkenler otomotiv ana sanayisine giren az bir 

DYY’nin bile yan sanayide bulunan diğer sektörlerdeki yerel 

firmaların gelişmesine ve ihracatlarının artmasını sağlamaktadır. Yine 

Türkiye lojistik sektöründe de önemli seviyede yatırım çekmektedir. 

Lojistik sektörünün gelişmesi bir yandan taşımacılık sektörünün 

ihracatta ön plana çıkmasını sağlarken, diğer yandan diğer 

sektörlerdeki yerel firmaların olumlu gelişmesini sağlayarak ihracatını 

arttırmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2018b: 61). Türkiye, taşımacılık 

hizmeti ihracatında dünyada üst sıralardadır (WTO, 27.09.2020, 

www.wto.org). Son olarak, Türkiye son dönemlerde kimya sanayisine 

de önemli düzeyde yabancı yatırım çekmektedir. Bu durum hem 

kimya sanayisinin hem de bağlantılar yoluyla diğer sanayilerin 

http://www.wto.org/
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ihracatının artmasını sağlamaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2018a: 34-

45).   

Çin, DYY girişlerinin ihracat üzerindeki etkisinin negatif olduğu bir 

gelişmekte olan ülkedir. Bu sonuç Gorokhov (2011)’in çalışmasıyla 

tutarlıdır. Çin ekonomisine gelen yatırımlar, Çin’in tarihsel olarak 

izlediği politika değişiklikleri (ihracat zorunluluklarının, ortak girişim 

şartının kalkması gibi), ülkenin değişen yapısı (genişleyen orta sınıf), 

ülkenin çeşitli sorunları (ücretlerin yükselmesi, gelir dağılımında 

adaletsizlikler gibi) ve değişen küresel ekonomik koşullar (küresel 

krizin etkisi) nedeniyle zaman içerisinde giderek iç pazara 

yönelmiştir. Bu durum negatif rekabet etkisiyle yerel firmaların 

dışlanmalarına ve ihracatın azalmasına neden olmaktadır (Çelik, 2016: 

58). 

Endonezya, DYY girişlerinin ihracat üzerindeki etkisinin negatif 

olduğu bir gelişmekte olan ülkedir. Bu bulgu, Majeed ve Ahmad 

(2007)’nin Endonezya için yaptığı çalışmanın sonucuyla uyumludur. 

Bu sonuç, birkaç nedene bağlanabilmektedir. Bunlardan ilki, 

Endonezya’ya 2010 sonrasında girmeye başlayan DYY’lerde 

madencilik ve tarım ürünlerinin önemli bir payının olması ve bu 

tarihten sonra bu ürünlerin fiyatlarının düşmesidir. İkinci olarak, 

Endonezya imalat sanayiye gelen yatırımların ilk zamanlarda düşük 

ücret nedeniyle gelmesine rağmen son yıllarda ücretlerdeki artış 

nedeniyle iç pazar amaçlı olarak gelmesidir (World Bank, 2017: 3). 

Endonezya firmaları ise önde gelen yabancı sermayeli firmalarla 

rekabet edecek düzeyde değildir (Ticaret Bakanlığı, 2013: 5).Böylece 
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Endonezya’da DYY negatif rekabet etkisiyle yerel firmaların 

dışlanmalarına ve ihracatın azalmasına neden olmaktadır.  

Güney Afrika, Meksika ve Suudi Arabistan’da ise sonuçlar 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Bu durum bu ülkelerin 

yatay DYY (iç pazar amaçlı) çektiğini ve ihracatı etkilemediğini 

göstermektedir. Ayrıca Güney Afrika ekonomisinde yerli personel 

istihdam zorunluluğu, nitelikli iş gücü yetersizliği yaşaması, kurumlar 

vergisinin yüksekliği (%28) ve bürokratik süreçlerin uzunluğu 

nedeniyle ihracat amaçlı yabancı yatırım çekmekte zorlanmaktadır 

(Ticaret Bakanlığı,2020a: 19-20). Meksika ekonomisinde, özel ve 

kamuya ait tekel şirketlerin ülke ekonomisi içerisinde ağırlığının 

yüksek olması, yüksek oranda kayıt dışılık ve yolsuzluklar nedeniyle 

DYY’nin ihracat üzerindeki etkisi zayıf kalmaktadır (Ticaret 

Bakanlığı, 2020c: 5-13). Suudi Arabistan’da ise, yerli personel 

istihdam şartı, suudi nüfusun nitelikli iş gücü yetersizliği, yabancı 

çalışanların vize sorunları, hukuki alt yapı eksiklikleri, yabancı 

yatırıma yönelik bazı kısıtlamalar, yolsuzluklar ve Körfez İş Birliği 

Konseyi ülkelerinin arasındaki siyasi sorunlar nedeniyle DYY’nin 

ihracat üzerindeki etkisi zayıf kalmaktadır (Ticaret Bakanlığı,2020b: 

5). 

Tablo 6.15: Eşbütünleşme Katsayıları Tahmini (CCE) 

LİHRC=f(LDYY) LHRC=f(LREK) 

 Katsayı 
Std. 

Hata 
p-değeri Katsayı 

Std. 

Hata 
p-değeri 

CCE 0.182* 0.100 0.068 -0.748*** 0.131 0.000 

Ülke Sonuçları     

Türkiye  0.202*** 0.070 0.004 -0.921*** 0.284 0.001 
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Çin -0.342*** 0.097 0.000 -0.872*** 0.175 0.000 

Brezilya 0.264** 0.118 0.025    -0.127 0.173 0.465 

Hindistan  0.455*** 0.166 0.000    -0.001 0.552 0.998 

Güney Afrika -0.022 0.078 0.780 -0.844*** 0.132 0.000 

Arjantin 0.805*** 0.120 0.000 -0.783*** 0.110 0.000 

Suudi 

Arabistan 
0.019 0.061 0.747 

-1.150*** 0.321 0.000 

Meksika 0.290 0.213 0.174 -0.667*** 0.254 0.009 

Endonezya -0.087*** 0.048 0.007 -1.361*** 0.089 0.000 

Rusya 0.237** 0.098 0.016 -0.759*** 0.189 0.000 

Not:“***” işareti %1, “**” işareti %5 ve  “*” işareti %10 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

Eşbütünleşme testi sonucunda G-20’yi oluşturan 10 gelişmekte ülkeyi 

içeren panel genelinde elde edilen sonuçlar ise aşağıdaki şekildedir: 

LİHRC=α+ 0.182LDYY – 0.748LREK + ε 

Bu durumda, gelişmekte olan ekonomilerde doğrudan yabancı yatırım 

girişlerindeki  %1’lik bir artış ihracatı %0.18 artırırken; reel efektif 

kur endeksindeki %1’lik bir düşüş ihracatı %0.75 arttırmaktadır. Bir 

başka deyişle, gelişmekte olan ülkelerin ihracat performansını 

artırmada DYY girişleri ve reel efektif kur endeksi önemli iki 

faktördür. Dolayısıyla gelişmekte olan ekonomiler için elde edilen 

sonuçlar, DYY girişlerinin ihracat üzerinde pozitif etkili olduğunu 

göstermektedir. Bu bulgu, Kastratovıć (2020), Brouthers vd 

(1996)’nin çalışmalarının sonuçlarıyla uyumludur. Bu durum,  

gelişmekte olan ülkelere yapılan DYY’lerin genelde dikey (kaynak 

arayışı amaçlı) ve ihracat platformu DYY olduğunu göstermektedir 

(Kastratovıć, 2020: 3145; Brouthers vd., 1996: 371; Doğanay ve 

Değer, 2017: 127). Gelişmekte olan ekonomiler için ulaşılan sonuçlar, 

uçan kazlar modeli, ürünün yaşam evreleri teorisi ve yeni büyüme 



DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNİN İHRACAT ÜZERİNE ETKİLERİ: G-20 
ÜLKELERİ | 253 

 

 

teorileri çerçevesinde ele alınan DYY girişlerinin ihracatı artıracağı 

hipotezini savunan teorik çerçeveyi desteklemektedir. LDYY 

değişkenin katsayısı olan β1 ‘in pozitif, LREK değişkeninin katsayısı 

olan β2 katsayısının ise negatif olması gerektiği yönündeki modelin 

temel beklentisinin yapılan ekonometrik uygulamalar sonucunda 

gelişmekte olan ekonomilerde gerçekleştiği ifade edilebilmektedir.  
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7. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Küreselleşme sürecinin hız kazanmasıyla beraber hem gelişmiş 

ekonomiler hem de gelişmekte olan ekonomiler, doğrudan yabancı 

yatırımları (DYY) kendine çekebilmek için çaba sarf etmektedir. 

Çünkü DYY, mali sermaye transferlerinin yanı sıra teknoloji, makine, 

know-how, yönetim ve organizasyon becerisi, eğitim ve pazarlama 

konularında büyük imkânlar getiren uzun dönemli yatırımlardır. DYY, 

ev sahibi ülkelerin yeni teknolojilerle üretim yapısının 

modernleşmesine ve dinamizm kazanmasına ciddi katkı 

sağlamaktadır. Bu tür yatırımlar, portföy tipi yatırımlara göre çok 

daha kalıcıdır ve kriz döneminde ülkeyi terk etmesi çok daha zordur. 

Dolayısıyla DYY, ev sahibi ülkede uzun dönemli bir vaadi temsil 

etmektedir.    

Küreselleşme hareketlerinin artmasıyla ekonomilerin tümünde bir 

açıklık ve modernleşme süreci baş göstermiştir. Bu sürecin en önemli 

uzantılarından ilki, özellikle gelişmekte olan ekonomiler başta olmak 

üzere dünya genelinde 1980’den itibaren finans ve dış ticarette liberal 

politikaların benimsenmesidir. İkincisi, 1980’lerden itibaren özellikle 

gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünya genelinde DYY hakkında 

liberal ve teşvik edici düzenlemeler yapılmasıdır. Bu süreçte, ülkeye 

gelen DYY’nin önündeki engeller ortadan kaldırılmakta, yabancı 

yatırımcılara yönelik teşvikler sunulmakta ve piyasaların istikrarlı bir 

biçimde işlemesi için çabalanmaktadır. Ayrıca, ülkelerin liberalleşme 

derecelerinin giderek eşitlenmesi, yabancı yatırımcı için yer seçimi 

olanaklarını da genişletmektedir.        
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DYY, tarihsel olarak çoğunlukla gelişmiş ekonomiler arasında 

gerçekleşmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren incelendiğinde ise 

gelişmekte olan ekonomiler hem ev sahibi ülke olmakta hem de 

kaynak ülke olmakta hızla yükselmektedir. Hatta gelişmekte olan 

ekonomiler, 2018 yılında DYY girişlerinden en fazla payı alan 

ekonomik gruba yükselmiştir. Fakat 2008 yılında başlayan ve etkisi 

çeşitli şekillerle devam eden küresel kriz nedeniyle 2008’den beri 

dünyada DYY’de önemli seviyede bir yavaşlama görülmektedir. 

Dünya ticaretinin önemli bir kısmı ise, İkinci Dünya Savaşından 

itibaren gelişmiş ülkeler arasında yapılmaktayken, gelişmekte olan 

ekonomilerin hem dünya ihracatındaki hem de dünya ithalatındaki 

payı 1990’lı yıllardan itibaren sürekli artmaktadır. Fakat özellikle 

2008 küresel krizinin etkisiyle dünya ticaret hacmi de oldukça zayıf 

seyretmektedir.      

DYY’i artırmaya yönelik politikaların temel amacı ulusal ekonomiyi 

canlandırmak, büyümeyi sürdürülebilir hale getirmek olmakla birlikte, 

bu amacın gerçekleşme kanallarından biri de ihracattır. DYY’lerin 

önemli bir kısmı çok uluslu şirketler (ÇUŞ) tarafından yapılmaktadır. 

ÇUŞ’lar ev sahibi ülkelerin ihracatlarını; sermaye, teknoloji, yönetim 

bilgisi, know how ve özellikle ana ülke piyasaları olmak üzere 

bölgesel ve küresel piyasalara erişimi sağlayarak genişletmektedir. 

DYY girişlerinin ev sahibi ülkenin ihracat performansı üzerindeki 

etkisi iki şekilde olmaktadır. Bu etkilerden ilki, ÇUŞ’ların yurt dışı 

iştirakleri tarafından yapılan ihracat olan doğrudan etkidir. Bu 
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etkilerden ikincisi ise, DYY’lerin yerel firmaların ihracatı üzerindeki 

etkisi olan dolaylı etkidir. 

DYY girişlerinin ev sahibi ülkenin ihracat performansı üzerindeki 

etkisi teorik olarak uçan kazlar modeli, ürünün yaşam evreleri modeli 

ve yeni büyüme teorileri ile açıklanmaktadır. Bu üç model de 

DYY’lerin ihracat üzerindeki etkisini farklı açıklamasına rağmen 

modellerden çıkarılan sonuç, DYY’lerin ev sahibi ülkenin ihracatını 

doğrudan ve dolaylı yönde pozitif olarak etkilediğidir. Fakat uçan 

kazlar modeli ve ürünün yaşam evreleri teoremlerinde doğrudan 

etkilere yönelik bir ağırlık söz konusu iken; yeni büyüme teorilerinde 

dolaylı etkilere yönelik bir vurgu söz konusudur. 

DYY girişlerinin ihracat üzerindeki etkisine yönelik ampirik sonuçlara 

göre, çalışmaların önemli bir kısmında DYY girişlerinin ihracat 

üzerine etkisi pozitif olarak bulunmakla birlikte, bazı çalışmalarda 

negatif, bazı çalışmalarda ise anlamsız olarak bulunmuştur.   

Bu çalışmada, DYY girişlerinin ihracat üzerindeki etkisi G-20’nin 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri açısından değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Her iki ülke grubunu değerlendirirken dinamik panel veri 

analizi ve güncel ekonometrik yöntemlerden yararlanılmıştır. 

Çalışmada 1994-2017 dönemine ait yıllık veri seti kullanılmış, G-20 

ülkeleri Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ülkeleri gelişmiş ve 

gelişmekte olan ekonomiler olarak nitelendirmesi baz alınarak ikiye 

ayrılmıştır. Bu çerçevede, 10 gelişmekte olan ekonomi ve 9 gelişmiş 

ekonomiye ait stok doğrudan yabancı yatırım girişlerinin gayri safi 
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yurt içi hâsılaya oranı (DYY) ve reel efektif döviz kuru endeksi 

(REK) bağımsız değişken ve ihracatın gayri safi yurt içi hâsılaya oranı 

(İHRC) bağımlı değişken şeklinde model oluşturulmuştur. Çalışmada 

DYY girişlerinin ihracatı ne yönde etkilediği ölçülmeye çalışılmıştır. 

Ampirik analizde kontrol değişkeni olarak reel efektif döviz kuru 

endeksi değişkeni kullanılmıştır. 

Doğrudan yabancı yatırım girişlerinin ihracatı ne yönde etkilediğini 

test etmek amacıyla, önce modelde kesitler arası bağımlılık olup 

olmadığı test edilmiştir. Bu analiz sonucunda, güncel ikinci nesil 

panel birim kök testlerinden biri olan, Bai&Ng (2010) tarafından 

geliştirilen PANIC Birim kök testinden yararlanılmıştır. Ardından 

modelin homojenliği sınanmış ve değişkenler arasında eş bütünleşme 

ilişkisinin olup olmadığı ise Westerlund ve Edgerton (2007)’ın LM 

eşbütünleşme testi kullanılarak analiz edilmiştir. Değişkenlerin uzun 

dönem katsayıları ise kesitler arası bağımlılığı dikkate alan ve Pesaran 

(2006) tarafından geliştirilen CCE (Common Corelated Effects) 

tahmincisi ile tahmin edilmiştir. 

Panelin genelinde ulaşılan sonuçlara göre, gelişmiş ekonomilerde 

DYY girişlerinin ihracat üzerine etkisi istatiksel olarak anlamsız iken; 

gelişmekte olan ekonomilerde DYY girişlerindeki %1’lik bir artış 

ihracatı %0.18 artırmaktadır. Dolayısıyla sonuçlar, gelişmiş 

ekonomilerde DYY’nin ihracatı etkilemediğini, gelişmekte olan 

ekonomilerde ise, DYY girişlerinin ihracat üzerinde pozitif etkili 

olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, Brouthers vd (1996)’nın 
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çalışmasının ve Kastratovıć (2020)’nin meta regresyon analizi ile 

ampirik literatürü özetleyen çalışmasının sonuçlarıyla paralellik 

göstermektedir. Sonuçlar, gelişmiş ülkelere yapılan DYY’lerin 

genelde yatay (iç pazar amaçlı) DYY olduğunu ve ihracatı 

etkilemediğini; gelişmekte olan ülkelere yapılan DYY’lerin ise 

genelde dikey (kaynak arayışı amaçlı) ve ihracat platformu DYY 

olduğunu ve ihracatı arttırdığını göstermektedir. Gelişmiş ülkelerin 

yüksek fert başına hâsılaları ile pazar arayan (yatay) yatırımları çektiği 

söylenebilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler ise iş gücü ücretlerinin 

düşük olması, ucuz ham madde kaynaklarının varlığı ve yabancı 

yatırımcılar için uygun vergi ve teşvik uygulamalarıyla ihracata 

yönelik olan dikey DYY çekmektedirler. Ayrıca gelişmekte olan 

ülkelerin bazılarının büyük pazarlara olan yakınlıkları ve önemli 

ekonomik entegrasyonlara üyelikleri de ihracat platformu DYY 

çekmelerini sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde DYY’lerin bir 

kısmının montaj sanayi şeklinde yatırımlar olması, yabancı 

yatırımcıların bu ülkelerde yatırım yapma motivasyonlarının işgücü, 

ulaşım maliyetlerini ve ticari engelleri azaltarak büyük pazarlara 

ihracat yapmak üzerine inşa ettikleri şeklinde yorumlanabilir. Bu 

bağlamda gelişmekte olan ekonomiler için ulaşılan sonuçlar, uçan 

kazlar modeli, ürünün yaşam evreleri teorisi ve yeni büyüme teorileri 

çerçevesinde ele alınan DYY girişlerinin ihracatı artıracağı hipotezini 

savunan teorik çerçeveyi desteklerken; gelişmiş ekonomiler için 

ulaşılan sonuçlar, bu teorik çerçeveyi desteklememektedir. 
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Elde edilen sonuçlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle ilgili olan 

bazı bulgularla oldukça uyumludur. Bunlar; 

• Gelişmiş ekonomilerde gelişmekte olan ekonomilere kıyasla işçi 

ücretlerinin daha yüksek olması, yüksek vergi oranları (özellikle 

kurumlar vergisi) ve bazı ülkelerdeki katı iş hukuku yatırımların 

ihracat amaçlı gelmesini engellemektedir. Bu ülkelere bazı 

örnekler verilebilmektedir. Örneğin, Fransa ekonomisi yüksek 

düzeyde sosyal prim, yüksek ücretler ve vergiler nedeniyle 

ihracat amaçlı yabancı yatırım çekememekte hatta ülkede 

mevcut fabrikalar üçüncü ülkelere taşınmaktadır. İtalyan 

ekonomisinde ise katı iş kanunu, uzun bürokrasi süreçleri, 

yolsuzluklar, yüksek düzeyde vergiler, diğer gelişmiş ülkelere 

kıyasla düşük ar-ge harcamaları ve yavaş işleyen adalet sistemi 

DYY’lerin ihracat üzerindeki etkisini sınırlamaktadır. Almanya 

ekonomisinde yüksek ücretler ve katı iş hukuku ön planda iken; 

Avustralya, Kanada gibi ekonomilerde ise yüksek vergiler göze 

çarpmaktadır.  

• 2003 yılından itibaren incelendiğinde, DYY girişlerinin gelişmiş 

ülkelere satın alma ve birleşme; gelişmekte olan ülkelere ise 

yeşil alan yatırımları şeklinde olduğu görülmektedir. Amprik 

çalışmalar, yeşil alan yatırımlarının birleşme ve satın almalara 

göre yatırım yapılan ülke açısından avantajlarının (yeni iş 

yaratması, ülkenin ihracat kapasitesinin artması gibi) daha 

yüksek olduğunu destekler niteliktedir. Hatta M.Yılmaz 

(2015)’ın çalışmasında bulduğu gibi pek çok çalışmada, satın 
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alma ve birleşmeler şeklindeki DYY girişlerinin ihracatı 

artırmadığı bulunmuştur. Bu durum gelişmiş ülkelere gelen 

DYY’lerin neden ihracatı arttırmadığının olası bir açıklamasıdır. 

• Dünyada dışa açılma hareketlerinin hız kazandığı 1980’lerden 

sonra dünya ticaretinin ve doğrudan yabancı yatırım akımlarının 

zamanla gelişmiş ülkeler arasında kurulan birliklerden 

gelişmekte olan ülkeler arasında kurulan birliklere 

yönelmektedir. Bu çerçevede, G-20’nin gelişmekte olan 

ülkelerinin içerisinde olduğu Güney Doğu Asya Ulusları Birliği 

(ASEAN) ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) bu 

bölgesel ekonomik entegrasyonların önemli iki örneğidir. Bu 

durum gelişmekte olan ülkelere gelen yabancı yatırımların 

ihracat amaçlı olmasını sağlamaktadır. Ayrıca 1990’lı yıllardan 

itibaren özellikle 2008 krizinden sonra daha da artarak 

gelişmekte olan ekonomilerin gelişmiş ekonomilere kıyasla 

DYY girişlerinde hızla yükselmesi bu ülkelerde ihracatın 

artmasına etki eden bir unsur olarak görülebilmektedir. 

• 2008 küresel krizinden sonra DYY’lerde korumacılığın kısmi 

olarak arttığı görülmektedir. Fakat DYY’e yönelik 

serbestleştirici kararlar halen korumacılık kararlarından fazladır. 

OECD’nin doğrudan yabancı yatırım kısıtlayıcı endeksine göre, 

2010-2018 yılları arasında G-20’nin gelişmekte olan ülkelerinde 

yaşanan serbestleşme gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha 

fazladır. Ayrıca UNCTAD (2018)’a göre 2010-2017 yıllarında 

gelişmekte olan ülkelerde yatırım teşvikleri gelişmiş ülkelere 

kıyasla daha fazladır. Gelişmekte olan ülkelerde bu yatırım 
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teşvikleri ihracatı arttırmaya yönelik kullanılmaktadır. Bu 

kapsamda gelişmekte olan ülkelerde, sektöre özgü planlar 

oluşturulmaktadır. Teşviklerin en çok hedef aldığı sektörlerde, 

kurumlar vergisi indirimleri, mali hibeler ve gümrük vergisi 

indirimleri en yaygın araçlardır. Bu teşviklerle bağlantılı 

performans zorunlulukları da oldukça yaygındır. Birçok 

gelişmekte olan ülke, bu teşviklerden yararlanacak firmalara 

yerel girdi kullanma, ihracat zorunlulukları, yerel ortaklıkla 

çalışılması ve teknoloji transferi şartı koymaktadır. Ayrıca G-

20’nin gelişmekte olan ülkeleri olan Arjantin’de net ihracat 

zorunluluğunun olması ve Hindistan’da bazı tüketim malı 

sektörlerinde ihracat zorunlulukları ve yerel girdi kullanma şartı 

gibi yatırım teşviklerinden bağımsız olarak da bir takım 

performans zorunlulukları söz konudur. Tüm bu hususlar 

gelişmekte olan ülkelere gelen yabancı yatırımların ihracat 

amaçlı olmasına ya da yabancı yatırımların yerel firmalara 

yaptıkları katkılarla ihracatın artmasına neden olmaktadır.  

• İhracat teşvikleri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

ülkelerde uygulanmasına rağmen son yıllarda gelişmekte olan 

ülkeler tarafından daha fazla kullanılmaktadır. Bu noktada mali 

ihracat teşviklerinin son yıllarda en fazla Hindistan, Çin ve 

Brezilya tarafından verildiği görülmektedir. Bu durum, 

gelişmekte olan ülkelere gelen yabancı yatırımların ihracat 

amaçlı olmasını sağlayan bir faktördür. 

• Dünya Ticaret Örgütü sürecine rağmen, G-20 ülkelerinin 2008-

2018 yılları arasında dış ticarette korumacılık kararlarının 
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önemli bir kısmı gelişmiş ekonomiler tarafından alınmıştır. Ev 

sahibi ülkenin dış ticarette koruyucu olması durumunda yabancı 

yatırımların ihracatı arttırması pek olası değildir. Gelişmiş 

ekonomilerdeki yabancı yatırımların ihracatı arttırmaması bu 

unsur açısından da tutarlıdır.  

• Bir ülkenin hem DYY çekmesi hem de ihracat yapmasında özel 

ekonomik alanlar oldukça önemlidir. Bu alanlar serbest ticaret 

bölgeleri, serbest üretim bölgeleri (ihracat işleme alanları), 

serbest yatırım bölgeleri (organize sanayi bölgeleri gibi), serbest 

limanlar, teknokentler, serbest bankacılık, turizm ve sigortacılık 

gibi pek çok alanı içerebilmektedir. UNCTAD (2019a)’a göre, 

hem genel olarak özel ekonomik alanların hem de doğrudan 

yabancı yatırım girişi ve ihracat potansiyelini en çok etkileyen 

ihracat işleme alanlarının çoğu gelişmekte olan ekonomilerde 

kurulmuştur. Gelişmiş ekonomilerde ise genelde doğrudan 

yabancı yatırım girişi ve ihracatta potansiyeli daha az olan 

serbest ticaret bölgeleri şeklinde özel ekonomik alanlar 

kurulmuştur. Gelişmekte olan ekonomiler, özel ekonomik 

alanlarda hem yatırım teşviklerinde hem de ihracat 

teşviklerinde/zorunluluklarında gelişmiş ülkelerden çok daha 

fazla fırsatlar sunmaktadır. Bugün, gelişmekte olan ülkelerde 

özel ekonomik alanların ihracatının toplam ihracat içerisinde 

oranı gelişmiş ülkelere göre çok daha fazladır. Özel ekonomik 

alanlar, gelişmekte olan ülkelerin hem doğrudan yabancı yatırım 

çekmesinde hem de ihracatında oldukça önemli rol 

oynamaktadır. Bu durum, gelişmekte olan ülkelere gelen 
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yabancı yatırımların ihracat amaçlı olmasını ve ihracatı 

arttırmasını sağlayan bir faktördür. 

Uygulama sonuçları ülke bazında değerlendirildiğinde, gelişmiş 

ekonomilerden İngiltere’de Amerika ve Japonya’ya kıyasla, DYY 

girişinin ihracat üzerindeki etkisi daha yüksektir. Dolayısıyla söz 

konusu 3 ülkede DYY girişi arttıkça ihracat da artmaktadır. Ancak 

Güney Kore’de DYY’lerdeki bir artış ihracatı azaltmaktadır. 

Almanya, Fransa, İtalya, Kanada ve Avustralya’da ise sonuçlar 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur.    

Panelin genelinde gelişmiş ekonomilerde kontrol değişkeni olan reel 

efektif döviz kuru endeksinin ihracat üzerinde negatif ve istatistiksel 

olarak anlamlı bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla gelişmiş ekonomilerde 

ülkelerde reel efektif kur endeksi düştükçe ülkenin rekabet gücü ve 

ihracatı artmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde uygulama sonuçları ülke bazında 

değerlendirildiğinde, Arjantin ve Hindistan’da DYY girişlerinin 

ihracat üzerindeki etkisi diğer ülkelere göre çok daha yüksek iken 

Rusya, Brezilya ve Türkiye’de DYY girişlerinin ihracat üzerindeki 

etkisi daha düşük ve pozitiftir. Dolayısıyla söz konusu 5 ülkede DYY 

girişi arttıkça ihracat da artmaktadır. Buna ek olarak, Çin ve 

Endonezya’da DYY’lerdeki bir artış ihracatı azaltmaktadır. Güney 

Afrika, Meksika ve Suudi Arabistan’da ise sonuçlar istatistiksel olarak 

anlamsız bulunmuştur. 
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Panelin genelinde gelişmekte olan ekonomilerde kontrol değişkeni 

olan reel efektif döviz kuru endeksinin ihracat üzerinde negatif ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla gelişmekte 

olan ekonomilerde ülkelerde reel efektif kur endeksi düştükçe ülkenin 

rekabet gücü ve ihracatı artmaktadır.  

Sonuç olarak elde edilen bulgularda, gelişmiş ekonomilerde DYY 

girişlerinin ihracat üzerine etkisi bulunmazken; gelişmekte olan 

ekonomilerde DYY girişlerindeki bir artış ihracatı artırmaktadır. 

Ayrıca her iki ülke grubunda da reel efektif döviz kur endeksindeki 

düşüşler ihracatı arttırmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde DYY’nin 

ihracat üzerindeki genel olumlu etkisi, DYY’i teşvik ve serbestleşme 

politikalarının bu ülke grubunda ihracatı artırmak için doğru bir 

strateji olabileceğini göstermektedir. Bu çerçevede gelişmekte olan 

ülkelerde politika yapıcılarına ihracatı artırmak amacıyla, DYY 

girişini teşvik etmek ve reel efektif kur endeksini düşürmeye çalışmak 

şeklinde bir politika önerisi sunulabilmektedir. Bu bağlamda, 

gelişmekte olan ekonomiler daha fazla DYY çekmek ve DYY’lerin 

ihracat üzerindeki etkinliği arttırmak amacıyla finansal sistemlerini, 

özellikle ulaşım olmak üzere alt yapılarını, kurumsal ve hukuksal 

çerçevelerini geliştirmelidir. Bunun yanı sıra, ülkeler içerisinde 

bulundukları ekonomik entegrasyonların etkinliğini arttırmalı ve yeni 

ekonomik bütünleşmeler oluşturmalıdır. Aynı zamanda, bu ülkeler 

nitelikli iş gücünü, teknolojik seviyeyi ve yurt içindeki rekabeti 

artırmaya yönelik politikalar uygulamalıdır. Bununla beraber, 

yeniliklere açık aktif bir eğitim politikası ve rekabet kurallarına dayalı 
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aktif bir rekabet politikası izlenirken, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık 

verilmelidir. Ayrıca gelişmekte olan ülkeler istikrarlı para ve maliye 

politikası izleyerek düşük enflasyon ve düşük faizin yanında siyasi 

istikrarı da sağlamalıdır. Bununla birlikte, ihracata yönelik üretim 

yapmak amacıyla gelişmekte olan ülkelere gelecek yabancı 

yatırımlara teşviklerde ve alt yapı hizmetlerinde öncelik verilerek 

DYY’nin ihracat üzerindeki etkisi artırılabilir. 

DYY girişlerinin ihracat üzerindeki pozitif etkisinin bulunmasının, 

DYY’deki ani bir düşüşün de ihracat performansını kötüleştirebileceği 

anlamına geldiği unutulmamalı ve DYY’i engelleyici düzenlemeler-

den kaçınmalıdır. Yine gelişmekte olan ülkeler teknoloji seviyesi, 

beşeri sermaye ve piyasa rekabeti konularında gelişmiş ülkelerden çok 

daha geridedir. Fakat bu faktörler açısından ülkelerde DYY’nin yoğun 

olarak geldiği sektörler hatta firmalar bazında bir analiz yapılması 

daha uygun olacaktır. DYY gelişmiş sektörlere gelebileceği gibi 

gelişmekte olan sektörlere gelebilmektedir. Bu bağlamda, gelişmekte 

olan ülkeler mukayeseli üstünlükleri olan sektörlere ve bağlantı 

seviyesi yüksek olan sektörlere DYY çekmeye çalışmalıdır. 

Gelişmiş ekonomilerin genelinde ise DYY girişlerinin ihracat 

üzerindeki etkisinin etkisiz olması ve reel efektif kurun ihracat 

üzerindeki olumlu etkisi tespitinden hareketle gelişmiş ülkelerde 

politika yapıcılarına ihracatı artırmak amacıyla, ilk olarak DYY 

girişinden ziyade reel efektif kur endeksini düşürmeye çalışmak 

şeklinde bir politika önerisi sunulabilmektedir. İkinci olarak ise, 
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gelişmiş ülkelerdeki politika yapıcılarına ihracat amaçlı yabancı 

yatırımları çekmeye yönelik ya da doğrudan yabancı yatırımların 

ihracat üzerindeki etkinliğini arttırmaya yönelik bir strateji 

önerilmektedir. Bu bağlamda, gelişmiş ekonomiler iş gücü 

maliyetlerini avantajlı hale getirecek düzenlemeler gerçekleştirmeli, 

özellikle kurumlar vergisi olmak üzere vergi oranlarını düşürmeli, 

DYY girişlerinde yeşil alan yatırımları teşvik etmeli, ekonomik 

entegrasyonların etkinliğini arttırmalı ve bazı ülkelerde mevcut olan 

katı iş hukukunu gevşetmelidir. Aynı zamanda, bu ülkelerde ihracat 

potansiyeli olan alanlarda yabancı yatırım rejimi serbestleştirilmeli, 

yatırım teşvikleri arttırmalı, teşviklere bağlı olarak ihracat 

zorunlulukları, ortak girişim zorunlulukları gibi performans 

zorunlulukları koyulmalıdır. Ayrıca, gelişmiş ülkelerde ihracat teşvik 

politikalarına ağırlık verilerek kısıtlayıcı ticaret politikalarından 

vazgeçilmelidir. Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerde özellikle ihracat 

işleme alanı olmak üzere daha çok özel ekonomik alanın kurulmasına 

yönelik bir politika benimsenmelidir. 

Doğrudan yabancı yatırımlar, ev sahibi ülke ekonomisi üzerinde 

ihracat dışında olumlu ve olumsuz birçok etkilere neden 

olabilmektedir. Örneğin; çok uluslu şirketler ev sahibi ülke pazarında 

monopol oluşturabilmektedir. Dahası, bu şirketler ev sahibi ülkenin 

faktör donatımına uygun olmayan ya da eski teknoloji transfer 

edebilmektedir. Bununla birlikte, doğrudan yatırımların elde ettiği kârı 

uzun vadede kendi ülkesine transfer etmesi, ödemeler dengesinde 

önemli bir açık yaratabilmektedir. Bu bağlamda politika yapıcılar, 
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doğrudan yabancı yatırımın ekonomi üzerindeki etkisini ortaya 

koyarken, doğrudan yabancı yatırımlar açısından fayda-maliyet analizi 

yaparak ilgili tüm etkileri hesaba katmalıdır. 

Son olarak, doğrudan yabancı yatırım girişlerinin ihracatı arttırması 

için ev sahibi ülkenin teknoloji düzeyi ve beşeri sermayesi yüksek 

olmalıdır. Bu nedenle, hükümetler doğrudan yabancı yatırımları 

ihracatı arttırmanın tek yolu olarak görmemelidirler. Politika yapıcılar, 

doğrudan yabancı yatırımların ihracat üzerindeki etkisini en üst 

düzeye çıkarmak için, ekonomik ve ticari politikaların tüm 

çerçevelerini göz önünde bulundurmalı ve bunu yabancı yatırımcılara 

sunulan teşviklerle koordine etmelidir. 
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