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ÖZ

1990’larda derinleşen küreselleşme ile birlikte, mal ve sermaye hareketlerinin serbestleş-
mesi öncelikli bir politika hedefi oldu. Buna bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerde ulusla-
rarası doğrudan yatırımlar da arttı. Uluslararası doğrudan yatırımları savunanların öne çı-
kan iddialarından biri bu yatırımların ekonomik büyümeyi hızlandırabileceğiydi. Bu yazı, 
orta-üst gelirli ülkeler için doğrudan yabancı yatırım ve ekonomik büyüme arasındaki iliş-
kiyi tartışıyor. Değerlendirmeler uluslararası doğrudan yatırımlar ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkinin güçlü olmadığını işaret ediyor.
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Foreign Direct Investments and Economic Growth
ABSTRACT

The liberalization of goods and capital flows became a priority policy target with the deepe-
ning of globalization in the 1990s. Consequently, foreign direct investments also increased 
in the developing countries. One of the prominent arguments of the advocates of internati-
onal direct investments was that these investments could accelerate economic growth. The 
paper discusses the relationship between foreign direct investment and economic growth 
focusing on upper middle-income countries. Results indicate that there is no strong relati-
onship between foreign direct investment and economic growth.
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1. Giriş
1980’li yıllardan başlayarak ve 1990’lı yılların ortasında hızlanan İkinci Küreselleşme 

Dalgası ile gelişmekte olan ülkelere yönelik politikalar neredeyse tek bir reçeteye dönüştü. 
Dışa açılmanın temel alındığı bu reçete ile gelişmekte olan ülkelere makro ekonomik den-
gesizliklerini giderecek politikalar öneriliyordu. Önerilerin arkasında yatan temel hedef 
ulusal ve uluslararası düzeyde mal ve sermaye hareketlerinin önündeki tüm engellerin ve 
sınırlamaların kaldırılmasıydı. Ancak önerilen politikaların büyümeye yol açmadığı uzun 
yıllar sonra iktisatçılar tarafından dile getirilmeye başlandı. Bu önerilerin en önemli bile-
şenlerinden biri de uluslararası doğrudan yatırımlardı. Bu yazıda uluslararası doğrudan 
yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki bazı gözlemlere ve büyüme teorilerinin 
temel kavramlarına dayanılarak tartışıldı. Türkiye’nin de içinde yer aldığı orta-üst gelir 
grubuna giren ülkeler üzerinde odaklanılarak yapılan değerlendirmeler bu ilişkinin bek-
lendiği kadar güçlü olmadığını gösterdi.

İzleyen bölümde orta-üst gelir grubuna yer alan ülkelerde uluslararası doğrudan yatı-
rımlar ile büyüme arasındaki ilişki üzerine bazı gözlemler yer alıyor. Üçüncü bölümde bir 
önceki bölümde elde edilen sonuçlar büyüme teorisi ile uluslararası doğrudan yatırımlar 
konusunda bazı temel kavramlar kullanılarak değerlendirildi. Son bölümde ise elde edilen 
sonuçlar Türkiye’ye ilişkin bazı gözlemlere de vurgu yapılarak tartışıldı. 

2. Temel Gözlemler
Uluslararası doğrudan yatırımların belirleyicileri ve etkileri uzun bir süredir tartışıl-

makta ve bu konuda çoğu zaman birbiri ile zıt sonuçlara ulaşılmaktadır. Ancak, bütün bu 
farklılıklara rağmen uluslararası doğrudan sermaye girişlerinin ülke için yararlı olduğu 
görüşü daha yaygın bir kabul görmektedir. Bu bölümde büyüme ile ilişkili temel gösterge-
ler kullanarak uluslararası doğrudan yatırımların orta-üst gelir grubuna giren ülkelerdeki 
durumu değerlendirilecektir.  

Çoğu ada ülkesi olan küçük ülkeler genellikle turizm, finans ve benzeri tek alanda uz-
manlaşmakta ve buna bağlı olarak ülke büyüklüğüne oranla yüksek düzeylerde uluslararası 
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sermaye çekmektedirler. Bu özellikler nedeniyle diğer ülkelerden farklılaştıkları için Dünya 
Bankası’nın orta-üst gelir grubunda gösterdiği ülkelerden nüfusu 1 milyonun altında olan 
ülkeler dikkate alınmadı. Böylece, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 40 ülkeye ilişkin 
veriler kullanılarak Grafik 1, 2 ve 3 hazırlandı. Uluslararası doğrudan yatırımlar için net 
girişlerin GSYH’ya oranı, büyüme göstergeleri olarak 2010 sabit kurları ile ABD doları 
cinsinden kişi başına GSYH ve sabit yerel fiyatlarla kişi başına yıllık GSYH büyüme oranı 
kullanıldı. 

2008 Krizi’nin uluslararası finans piyasaları üzerinde yarattığı etkiler nedeniyle ele alı-
nan ülkelerde uluslararası doğrudan yatırımlar kriz öncesi ve sonrası ayrı ayrı incelendi. 
Kısa dönemli dalgalanmalardan arındırmak amacıyla değerlendirmelerde yıllık değerler 
yerine dört yıllık ortalamaları kullanıldı. Grafik-3 birbirini izleyen dört yıllık ortalama bü-
yüme oranları arasındaki farklar ile hazırlandı. Dünya Bankası’nın 2017 yılına kadar olan 
verileri kullanıldığı için, grafikler arasında dönem uyumluğunu sağlamak amacıyla kriz 
sonrası dönem olarak 2010-2013 yılları tanımlandı. Aynı yaklaşımla, ortalama büyüme 
oranlarındaki değişmeyi 2008 Krizi öncesinde izleyebilmek için 2000-2003 yılları kriz ön-
cesi dönem olarak tanımlandı.

Grafik-1’de kişi başına gelir düzeyi ile uluslararası doğrudan yatırımlar arasındaki ilişki 
sergilenmektedir. Kullanılan verilere göre orta-üst gelir grubuna giren ülkelerde hem Kriz 
öncesi hem de Kriz sonrası dönemde uluslararası doğrudan yatırımların gelir düzeyi ile 
ilişkili olmadığı görülmektedir. Dolayısı ile net uluslararası doğrudan yatırım girişlerini 
gelir düzeyinin dışındaki etmenlerle belirlendiğini söyleyebiliriz. Daha spesifik olarak, kişi 
başına gelir iç talebin gücü ile ilgili bir gösterge olarak düşünülürse hem Kriz öncesi hem 
de Kriz sonrası uluslararası doğrudan yatırımların iç talep dışında kalan dinamiklere de 
sahip olduğu söylenebilir.

Grafik-2’de uluslararası doğrudan yatırımlar ile büyüme arasındaki ilişki verilmektedir. 
Görüldüğü kadarıyla Kriz öncesi ve sonrasında farklı yapılar vardır. 2008 Krizi öncesinde 
daha hızlı büyüyen ülkelerde daha büyük oranda net uluslararası doğrudan yatırım girişi 
gerçekleşmiştir.  Kriz sonrası dönemde ise bu ilişki kaybolmaktadır. Orta dönem büyüme 
performansı bir ölçüde de olsa ülkenin canlılığının göstergesi olarak alınabilir. Dolayısı 
ile, Dünya ekonomisinde ve uluslararası finans piyasalarındaki değişen koşullar altında 
yatırımcıların dikkatinin ülke içi koşullardan bağımsız diğer etmenlere doğru kaydığını 
gösteriyor. 
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Grafik 1: Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ile Kişi Başına GSYH Arasında İlişki

Kaynak: Dünya Bankası – WDI kullanılarak hazırlandı.
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Grafik 2: Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ile Büyüme Arasında İlişki 

Kaynak: Dünya Bankası – WDI kullanılarak hazırlandı.
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Uluslararası doğrudan yatırımlardan beklentilerin başında alan ülkedeki üretim kapa-
sitesini genişleterek büyümeyi hızlandırmasıdır. Bu tür etkiyi izlemek için Grafik-3 hazır-
landı. Grafikte yatay eksen birbirini izleyen dörder yıllık dönemlerde ortalama büyümede-
ki değişmeyi gösteriyor. Kriz öncesi dönem ile sonrası dönem arasında trend doğrusunun 
eğimi değişmekle birlikte her iki dönem için eğimlerin düzeyi belirgin bir ilişki tanımla-
mak için yeterli değildir. Bu nedenle uluslararası doğrudan yatırımların en azından orta 
dönemde büyümeyi artıracağı tezini orta-üst gelir grubunda açık olarak gözleyemiyoruz.

Grafik 3: Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ile Büyüme Oranında Değişme Arasında İlişki 

Kaynak: Dünya Bankası – WDI kullanılarak hazırlandı.
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Grafiklerde Türkiye’nin yeri TR kısaltmasının hemen solundaki nokta ile görülmekte-
dir. Grafik-1 ve 2’deki göstergelere göre Kriz öncesi ve sonrası dönemlerde Türkiye kendine 
yakın düzeyde kişi başına GSYH değerlere ve büyüme performansına sahip ülkelere oranla 
daha düşük uluslararası doğrudan yatırım çekebilmiştir. Grafik-3’te dikkati çeken bir göz-
lem de Türkiye’nin orta-üst gelir grubuna giren ülkeler arasında büyüme kazancı bakımın-
dan dördüncü sırada yer almasıdır. Ancak, Kriz sonrası dönemde bu başarılı konumunu 
koruyamamış ve sıralamada ortalara doğru gerilemiştir.

Bu bölümde değerlendirilen her üç grafikte de trend doğrusunun uzağında kalan çok 
sayıda ülke bulunuyor. Bu uluslararası doğrudan yatırımlar ile büyüme performansı ara-
sında güçlü bir ilişki bulunmadığını gösteriyor. Bu tür bir yorumu destekleyebilmek için 
doğal olarak kontrol değişkenlerini kullanarak daha ayrıntılı bir analiz yapmak gerekebilir. 
Ancak izleyen bölümde uluslararası doğrudan yatırımlar ile büyüme arasındaki ilişkinin 
kavramsal düzeyde tartışılması ile yetinildi.

3. Uluslararası Doğrudan Sermaye Girişleri ve 
Büyüme

Alan ülke açısından uluslararası doğrudan sermayenin üç temel katkısından söz ede-
biliriz: Sermaye stokunda artış ile üretim kapasitesinin genişlemesi, teknoloji transferi ve 
ödemeler dengesi açığının kapatılmasına katkı. Bunlardan sonuncusu kısa dönemli dış fi-
nansal hareketler yazının temel vurgusu uzun dönemli büyüme olduğu için tartışmaların 
dışında bırakıldı. 

Modern büyüme teorilerinin merkezinde yer alan üretim fonksiyonu, temel yaklaşım 
ne olursa olsun, üç ana üretim faktörü olan sermaye (K), işgücü (L) ve teknoloji (A) ile 
tanımlanır:

Y = F (K, L, A)

Buna bağlı olarak üretimdeki artış bu üç faktördeki artış ile belirlenir. Gelişmekte olan 
ülkelerin tipik özellikleri arasında sermaye stokundaki yetersizlikler ile teknoloji geliştir-
me kapasitesinin düşüklüğü ya da hiç olmaması öncelikle sıralanabilir. Bu özellikleri aynı 
zamanda büyümeyi kısıtlayan temel nedenler olarak tanımlayabiliriz.

Küreselleşmenin derinleştiği 20. Yüzyılın son çeyreğinden bu yana ülkeler arası serma-
ye hareketleri yoğunlaştı ve küresel rekabette teknolojik gelişmenin önemi arttı. Küresel-
leşme ile artan tüketim eğilimleri sonucunda gelişmekte olan ülkelerde zaten düşük olan 
iç tasarruf düzeyi daha da düştü. Bu dönemde gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler 
arasındaki teknolojik fark da büyüdü. Uluslararası doğrudan sermaye böyle bir ortamda 
başta uluslararası kuruluşlar olmak üzere pek çok kesim ve karar merkezi gözünde hızlı 
büyümenin bir reçetesi olarak görüldü.2

2	 Bu	konuda	ayrıntılı	tartışmalar	için	bakınız	Doğruel	ve	Doğruel	(2018,	bölüm	2).
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Uluslararası doğrudan sermayenin belirleyicileri konusu uygulamalı iktisatta önde ge-
len konulardan biridir. Çeşitli ülke grupları için yapılan ekonometrik analizlerde bir yan-
dan uluslararası doğrudan sermayeden beklenen büyüme etkisi ölçülmeye çalışılırken 
diğer yandan bu sermaye hareketlerinin belirleyicileri izlenmeye çalışıldı. Özellikle geliş-
mekte olan ülkelerin uluslararası doğrudan sermayeyi hangi koşullar altında çekebildikleri 
sorusu iki boyutta değerlendirilebilir.3 Birincisi alan ülkenin uluslararası sermaye için sağ-
ladığı ya da sağlayabileceği güven artırıcı, iş koşullarını kolaylaştırıcı ve öngörülebilirliği 
güçlendirici koşullar ile ilgilidir. Bu koşullar arasında yönetişim altyapısı, fiziki altyapı, 
beşeri sermaye ön plana çıkarılanların başında gelir.  İkincisi ise, yatırım kararını veren 
firma tercihleri ile ilgilidir.  Doğrudan yatırım kararını veren firma açısından öne çıkan 
koşullar söyle sıralanabilir:

- Yatırım yapılacak ülkedeki pazarın büyüklüğü ve büyüme hızı
- Yatırım yapılacak ülkedeki doğal kaynaklar
- Diğer potansiyel pazarlara coğrafi yakınlık
- Üretim maliyetleri ve yatırım yapılacak ülkedeki maliyet avantajları
- Tekelci rekabet avantajları
Uluslararası yatırımı alan ülke ve yatırım kararı veren firma ile ilgili sıralanan bu koşul-

lardan beşeri sermaye dışında kalanlar modern büyüme teorilerinde büyümenin belirleyi-
cileri arasında yer almamaktadır. Diğer bir deyişle uluslararası doğrudan yatırımlar ile ilgi-
li büyüme beklentileri ile bu yatırımların belirleyicileri arasında bir bağ bulunmamaktadır. 

Uluslararası doğrudan yatırımları çeken koşulların bir biçimde sağlanması durumun-
da büyümeyi doğrudan etkileyen üretim kapasitesini artması ve teknolojik katkı için ne 
söyleyebiliriz? Bu sorunun yanıtını yukarıda verilen üretim fonksiyonuna tekrar dönerek 
verebiliriz. Üretim fonksiyonunun türevini aldığımızda üretimdeki artışın sermaye, işgü-
cü ve teknolojik düzeyin artışı ile belirlendiği elde edilir. Uluslararası doğrudan sermaye 
yatırımlarının ülkedeki toplam sermaye stokunu artıracağı varsayılır. Bu ilk bakışta ma-
kul bir varsayım olarak görünür. Ancak, uluslararası yatırımların yerli yatırımlar üzerinde 
dışlayıcı bir etkisi de görülebilmektedir. Net etki bazı durumlarda negatif olabilir. Ayrıca, 
Türkiye için vurgulanması gereken bir diğer nokta da uluslararası doğrudan yatırımlar 
ile özelleştirme uygulamalarının paralelliğidir. Sonuç bölümünde tartışıldığı gibi Türki-
ye’ye uluslararası doğrudan sermaye girişlerinin yoğunlaştığı dönemler özelleştirmenin 
hızlandığı döneme karşılık gelmektedir (Grafik-4). Mevcut kamu kuruluşlarının yabancı 
yatırımcıya satılması var olan üretim kapasitesine katkı sağlamamıştır. Hatta, TELETAŞ 
örneğinde olduğu gibi, özelleştirme politikası sonucu bu kuruluşu satın alan yabancı şirket 
bir süre sonra kendi içinde bir yeniden yapılanmaya giderek TELETAŞ’ı üretimden çeke-
rek sadece pazarlama şirketine dönüştürdü.4 

3	 Bu	konudaki	tartışmalara	ilişkin	ayrıntılı	literatür	taraması	için	bakınız	Gök	ve	Doğruel	(2016).
4	 Türkiye’de	telekomünikasyon	sektöründeki	özelleştirme	uygulamaları	ve	sonuçlarının	geniş	bir	tar-

tışması	Üçer	(2018)’de	yer	almaktadır.	TELETAŞ’ın	özelleştirme	sürecinin	ayrıntıları	Ceyhun	(2006)	
tarafından	Fikret	Kuşkan’ın	anılarına	dayanarak	verilmektedir.
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Uluslararası doğrudan yatırımlardan beklenen teknoloji transferi için de benzer şüphe-
ler öne çıkarılabilir. Genel olarak uluslararası doğrudan yatırımların kaynağının gelişmiş 
ve teknoloji düzeyi bakımından üst sınırda olduğunu kabul edebiliriz. Dolayısı ile yatırım 
kararını veren firmanın bu teknolojiyi yatırımı yaptığı gelişmekte olan ülkeye aktarabile-
ceğini düşünebiliriz. Burada önemli olan yatırım kararını veren firmanın hangi stratejileri 
izleyebileceğinin anlaşılmasıdır. Teknolojiye sahip, dolayısı ile bu teknolojiyi kullanarak 
üretim yapabilen firmanın önünde üç seçenek bulunmaktadır:

- Ürününü ihraç etmek
- Doğrudan yatırım yaparak ürünü pazara daha yakın bir ülkede üretmek
- Sahip olduğu teknolojinin patentini satmak.
Bunlardan hangisinin seçileceğini yatırım yapan firma karlılık ve uzun dönemli strate-

jik hedeflerine göre belirler. Bu seçimde yatırımı alan ülkenin önceliklerine ya da yararına 
yer bulunmaz.5 

Büyüme teorilerinde Arrow (1962) ile teknolojiyi yeni sermaye mallarına endekslemek 
yaygın bir yaklaşım olarak kullanılmaktadır. Romer (1990)’da ise teknoloji işgücü dışın-
da üretimde kullanılan tüm girdilerle tanımlanır. Bu yaklaşımlara dayanarak, uluslararası 
doğrudan yatırımlar aracılığı ile gelen sermaye malları ve kullanılan ara malları teknoloji-
nin taşıyıcıları olarak görmek mümkündür. Bu noktada önemli olan uluslararası doğrudan 
yatırımlar ile transfer edilen teknoloji mevcut teknoloji düzeyi arasındaki farktır. Gelen 
teknoloji ülkedeki teknolojiden ilerideyse uluslararası doğrudan yatırımların teknoloji 
katkısı mümkündür. Eğer arada belirgin bir fark yoksa uluslararası doğrudan yatırımların 
teknoloji etkisi ortaya çıkmayacaktır. Bu durumlardan hangisinin olduğu uluslararası doğ-
rudan sermayenin hangi alanlarda gerçekleştiğine bağlıdır. Alıcı ülkenin belli bir önceliği 
yoksa bu durumlardan hangisinin olacağı tamamıyla yatırımcı firmanın tercihlerini belir-
leyen kriterlere bağlıdır.

4. Sonuç
Orta-üst gelir grubundaki ülkelerde uluslararası doğrudan yatırımların büyüme üze-

rindeki etkisinin dönemler göre değişebildiği görünüyor. Gözlenebilen ortalama ilişkinin 
dışında kalan ülkelerin çok sayıda olması, büyüme ile uluslararası doğrudan yatırımlar 
arasındaki ilişkinin nasıl gerçekleştiği bunların dışında başka belirleyicilerin de olabileceği 
ihtimalini öne çıkarıyor. 3. Bölümde yer alan değerlendirmeler yatırım kararını veren firma 
dinamiklerinin ve uluslararası doğrudan yatırımlar için gerekli ortama ilişkin özelliklerin 
büyüme ile doğrudan ilişkili olmadığını gösterdi. Bu durumda ilk akla gelen faktör yatırımı 
alan ülkenin büyümeye yönelik hedefleri ve politikalarının uluslararası doğrudan yatırım-
ları yönlendirmede etkili olup olmadığıdır. Diğer bir deyişle uluslararası sermayeyi çekme-
ye çalışan bir ülkenin bu amaca yönelik uygulamalarının büyüme hedefleri ile ne oranda 
uyumlu olduğu önemlidir. 

5	 Bu	üç	seçeneğin	uluslararası	doğrudan	yatırımı	alan	ülkenin	toplam	refahına	etkisi	Gönültaş	(2015)’te	
tartışılmıştır.
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Grafik 4: Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Özelleştirme Gelirleri: Türkiye

Kaynaklar: Dünya Bankası – WDI ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Baş-
kanlığı verileri kullanılarak hazırlandı.

Grafik-4’te 1980-2017 dönemde Türkiye’de net uluslararası doğrudan yatırımların GS-
YH’ya oranı ile 1999-2017 döneminde özelleştirme gelirlerinin GSYH’ya oranı yer alıyor. 
Bu grafik 2000-2008 döneminde uluslararası doğrudan yatırım girişleri ile özelleştirme 
uygulamalarının birlikte hareket ettiğini ve hızlandığını gösteriyor. Bu yolla gelen ulusla-
rarası sermayenin ülkedeki üretim kapasitesine, dolayısı ile büyümeye katkı yapması bek-
lenemez. Türkiye’de uluslararası yatırımların hızlandığı yıllarda büyük ölçekli özelleştir-
melerde bankacılık ve telekomünikasyon önde gelen sektörler arasındadır. Bu sektörlerde 
özelleştirme öncesi kullanılan teknoloji o döneme göre oldukça ileri düzeydeydi. Dolayısı 
ile bu sektörlerdeki özelleştirme ile gerçekleşen uluslararası yatırımların büyüme ile doğ-
rudan ilişkili olan bir diğer unsur olan teknolojik ilerlemeye de bir katkısı olmadı. Daha 
da önemlisi, bir önceki bölümde de söz edilen TELETAŞ örneğinde bir geriye gidiş söz 
konusudur: Özelleştirme öncesi kurulmuş olan ve alanında bir tür okul olarak gösterilen 
araştırma laboratuvarı TELETAŞ’ı satın alan yabancı firma tarafından kapatıldı. Ulusla-
rarası doğrudan yatırımların yükselişe geçtiği yıllarda bu artışın altında ağırlıklı olarak 
özelleştirme uygulamaları olmasına rağmen bunun dışında da geçmiş dönemlerden gelen 
bir eğilimin devamı olarak yeni yatırımlara ve kapasite genişlemesine bağlı uluslararası 
doğrudan yatırım girişleri oldu. Bu tür girişler için yukarıda sıralanan yorumlar doğal ola-
rak geçerli değildir.

Bu yazıda yapılan değerlendirmeler uluslararası doğrudan yatırımların bir ülkenin 
ekonomik büyümesini kendiliğinden hızlandıramadığını gösteriyor. Bu tür sermaye ha-
reketleri ile ortaya çıkabilecek üretim kapasitesi artışı ve teknoloji transferi ise, ancak alıcı 
ülkenin bu amaçlara uyumlu politikaları uygulamaları ile mümkün görülmektedir.
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