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ÖZET
Bu çal man n amac yolsuzlu un do rudan yabanc yat r m
üzerine etkisini incelemektir. Birinci bölümde, yolsuzlu un nedenleri,
ikinci bölümde yolsuzlu un ekonomi üzerine etkisi, üçüncü bölümde
do rudan yabanc yat r m kavram ve türleri, incelenmi tir.
Çal man n son bölümünde yolsuzluk ile do rudan yabanc yat r m
aras ndaki ili ki incelenmi tir.
ABSTRACT
The purpose of this article is to examine the impact of the
corruption on foreign direct investments. In section one, causes of
corruption, in section two, impact of the corruption on economy, in
section three, concept of the foreign direct investments and foreign
direct investments types are examined. In the last section of the study,
the relationship between corruption and foreign direct investments is
investigated.
GR
Yozla ma 'ngilizcedeki “corruption” sözcü ünün kar l k
gelmektedir. Ancak, Türkçe’de bu kelimenin (bu makalede kullan lan
anlamda) manas n yolsuzluk sözcü ü kar lar. Yolsuzluk Türk Dil
Kurumu sözlü üne göre kurallara ayk r , uygunsuz, yöntemsiz,
düzensiz, usulsüz, nizams z anlamlar na gelmektedir1. Bu tan mda da
belirtildi i gibi yolsuzlu un ana tan mlay c s kurallara ayk r yap lm
olmas . Ancak yolsuzlu un kurallara ayk r l
kani hukuki aya
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d nda birde etikle ili kili taraf vard r. Bardhan2 buna dikkat çekmi ,
ahlaki ve hukuki taraflar n n birçok kez birbirine kar t r ld n
belirtmi tir. Ayr ca politik yolsuzluk ile ekonomik yolsuzlu un
ayr m n n da belirgin olmad n söylemi tir.
Bu belirsizli in nedenini Marti ve Hauk 1999’da yay mlanm
makalelerinde yolsuzlu un sadece ekonomik bir kavram olmamas na,
ayn zamanda bir nesilden di erine aktar lan sosyal bir davran
olmas na ba lamaktad rlar.
Yolsuzluk literatüründe en çok referans verilme özelli ini
sürdüren Shleifer ve Vishny’nin "Corruption" ba l kl makalelerinde
yolsuzlu un tan m n “hükümet mal n n, ki isel ç kar için hükümet
görevlilerince sat lmas ” olarak yapm lard r.
Yukar daki tan m n geçerli olmas (sadece devlet yolsuzlu u
için de il tüm yolsuzluk türleri için) ve bu tür yolsuzlu un ortaya
ç k p, kal c olabilmesi için iki ko ul var olmal d r:
(i) K s tlanmam güç: yolsuzluk yapan devlet görevlisinin
düzenleme ve/veya yönetme konusunda istedi i gibi davranabilme
otoritesine sahip olmas gerekir.
(ii) Ekonomik rant: bu otoritenin kullan lmas ile var olan ya
da yolsuz faaliyet ile yarat larak kullan labilmeli.
Yolsuzluk tan m n güçle tiren bir di er neden ise ekonomik
rant ko uludur. Rü vetin parasal de eri bellidir, ancak yolsuz faaliyet
sonunda elde edilen rant her zaman rü vet olarak tan mlanan kazanç
ekli olmayabilir. “...akraba kay rma (“nepotism”), tan d k-dost
kay rma (“cronyism”), rant kollama (“rent seeking”) gibi, özünde
ki isel ç kar sa lama amac na yönelik yolsuzluk görünümlerinin yan
s ra, do rudan siyasal dürtülerle biçimlenen yolsuzluk türleri de
vard r.”3 Bu tür yolsuzlu un de erini ya da devlet görevlisinin bu
davran sonucu elde etti i fayday ölçmek kolay de ildir. Üstelik bir
2
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davran tan dolay devlet görevlisinin rant elde edip etmedi ini
bilemeyiz. Örne in akraba kay rmay ele alal m. Aile bir topluluktur
ve üyelerinden herhangi birinin iyi duruma gelmesi, iyi durumda
olmas aileyi daha önceki durumundan daha yukar bir düzeye ta r.
Yani ekonomik olarak bu yolsuzluktan elde etti i fayday ölçemeyiz.
Üstelik akraba kay rma yapan devlet görevlisini ele al rsak birçok
durumda hangi kriterlere göre kendi akrabas n seçti inden emin
olamay z, gerçekten seçilmesi gerekti i için kendi akrabas n seçmi tir
ya da yolsuzluk sonucu da bu akraba seçilmi olabilir. Bir politikac
ise tekrar seçilmek isteyece inden, ona oy verenleri dü ünür.
Ekonominin geneli için kötü sonuçlar do uraca n bile bile kendine
oy verenlerin lehine olan projeleri kabulü için bask uygulayabilir.
Böylece bir dahaki seçimde seçilme ans n artt r r. Bu durumda da
politikac n n kazanc n ölçemeyiz. Üstelik her hangi bir projeyi
destekleyen
politikac n n
bunu
hangi
nedenle
yapt
bilenemeyece inden yolsuzluk yap p rant elde edip etmedi ini
belirlemek oldukça zordur. Ayr ca politikac n n örnekte oldu u gibi
ekonomiyi etkileyebilecek kararlara olan etkisi ekonomik ve politik
yolsuzluk aras ndaki ay r m n belirsiz olmas ndaki önemli etkenlerden
biridir.
Yolsuzluk tüm dünyada suç say lmaktad r ve yolsuzlu a
kar anlar n cezaland r lmas na ili kin birçok yasalar ç kar lm t r.
Fakat hala yolsuzlukla ilgili özel bir durum vard r. Yolsuzluk, di er
suçlarla beraber incelendi inde di erlerinden ayr lan özellikler ta d
gözlemlenmi tir. Daniel, Loayza ve Soares çal malar nda yolsuzluk
ve di er baz suçlar aras ndaki korelâsyonu incelemi tir. Bu çal mada
gözlenen odur ki yolsuzluk d ndaki di er suçlar aras nda oldukça
yüksek korelasyon vard r. Yani h rs zl k, cinayet, gasp vb. gibi suçlar
aras nda ba lant vard r. Fakat ayn ili ki di er suçlar ve yolsuzluk
aras nda gözlenmemi tir. Yolsuzlu u di er faktörlerden ay ran
özellikler, bunun hükümet faaliyetlerine, otoriteye ve insanlar
aras ndaki ili kiye dayanmas d r. Di er suçlar ele al nd nda bir
ki inin di er bir bireye zarar söz konusu iken yozla mada iki ya da
daha fazla bireyin kar l kl anla arak en az birinin görevini kötüye
kullanmas sonucu topluma zaral olmas gözlenmektedir. Topluma
zarar vermesinin nedeni oldukça basittir. Devlet toplum refah için
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kamu mallar n n da l m n sa lar. Yolsuzluk ile bu da l m
etkinlikten sapt r lmaktad r. Görüldü ü gibi, en az iki ki inin
anla mas gerekmektedir. Yani devlet görevlisinin görevini kötüye
kullanaca teklif eden ki i taraf ndan kabul görmü olmas gerekir.
Üstelik e er toplum taraf ndan kabul görmü bir davran de ilse
birey her hangi bir teklifi ortaya atmaktan çekinecektir. E er tam
tersini dü ünürsek toplum taraf ndan kubül edilmi bir davran
olmasayd rü vet veren ki i buna r za göstermezdi. Sonuç olarak Marti
ve Hauk'un (1999) belirttikleri gibi yolsuzlu un kültürel bir yan
vard r. Bir toplumda e er dan kl dövü yerle mi ise yani "sen
benim i mi yap ben de seninikini", "senin de yar n bir gün bana i in
dü er" ya da “al gülüm ver gülüm" dü ünce tarz n n yerle mi olmas
bir ki i için yolsuzlu un maliyetini azalt r, böylece yolsuzlu un birey
için getirisi daha fazla yüksek olur. Denetleyici bir kurumun varl n
ele alsak bile yolsuzluk denetlemesini yapan müfetti in rü vet
almayaca
kesin olarak bilinemez. Bu durumda dentleyici
mekanizma da aksakl k gösterir hatta i ini yapamad için devletin
bütçesinden bu kurulu a ayr lan miktarda bo una yap lm bir harcama
olur.
I. YOLSUZLU UN NEDEN NED R?
Daha önce belirtildi i gibi yolsuzlu un var olabilmesi için
otorite sahibi ki inin (burada devlet memuru) s n rland r lmam güce
sahip olmas gerekmektedir. Yani devletin müdahale etti i bir alanda
görevlendirdi i memurun otoritesi tam olmal d r. Öyleyse
yolsuzlu un meydana gelmesi için devletin müdahalesi artt r.
Örne in e itim, sa l k, güvenlik, karayollar yap m ve idamesi gibi
devletin -özel kurumlar n bu hizmetleri sunmas zor oldu u içintoplum için yapt
hizmetlerdir. Ancak bilindi i gibi bu hizmet
sektörlerinde birçok yolsuzluk olay olmaktad r. Bu nedenle yolsuzluk
için hemen hemen her zaman hükümet müdahalelerinin do al
sonucudur denilebilir.
varl
4
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çal mad
durumlarda olu abilir. Bu denetim mekan zmas ndan
farkl d r. Burada anlat lmak istenen devletin gelirlerinin harcama
üstünde kontrolu olmas d r ki, bu durum yolsuzlu un en uç
noktalar ndan biridir.
Presson, Tabelllini ve Trebbi’nin5 i aret etti i üzere politik
organizasyonlar genel olarak yolsuzlu un temelini olu turmaktad r.
II. YOLSUZLU UN EKONOM ÜZER NDEK
ETK LER
Ekonomide yolsuzlu un var olmas n n nedenleri yukar da
belirtilmi tir. Oimdi ise yolsuzlu un ekonomi üzerindeki etkileri
incelenecektir. Birincisi, yönelimlerin yada bireylerin kendi
kararlar na göre olu an i gücü da l m n bozar. Yolsuzlu un yüksek
seviyede oldu u bir çevrede yeti en bireyler enerjilerini rant kollama
ve yolsuz davran lara harcay p, üretime katk da bulunmazlar. Birçok
durumda bu aktivitelerin sonuçlar negatif katma de ere neden olur.
Bu yüzden, Murphy, Shleifer ve Vishny'nin6 belirtti i gibi yetenekli
insanlar n rant aray na girdi i ülkelere ekonominin büyüme h z
dü mektedir.
kincisi, yolsuzlu un devlet müdahalesine ba l olmas ndan
kaynaklan r. Sosyal, sa l k ve e itim politikalar devletin ekonomik
müdahalelerinden bir kaç d r. Yolsuzlu un var olmas bu alana
yap lan harcama miktar n n gerçekte yap landan farkl olmas na neden
olur. Ayr ca Mauro'ya göre baz alanlar yolsuzlu a daha az izin
vermektedir, örne in e itim. Bu sektörlerden yolsuzluk ile fazla rant
elde edilemez. Bu nedenle bu tür alanlarda daha az kamu yat r m
olur. Yolsuzluk yapan devlet görevlileri bu alanlara yap lan
yat r mlarda olu turduklar ç kar grubu yoluyla bask yaparak itiraz
etmekte ve gruplar n n gücüne ba l olarak reddedilmesini
sa lamaktad rlar. Bu iddiaya destek olarak Tanzi ve Davuudi’nin
1997 tarihli çal mas n n sonucu gösterilebilir. Bu çal ma göstermi tir
5
6

Torsten PERSSON ve Guido TABELLINI ve Francisco TREBBI, “Electoral
Rules and Corruption”, Manuscript IIES Stocholm University. November 2000.
Kevin M. MUPHY ve Andrei SHLEIFER ve Robert W. VISHNY, “The
Allocation of Talent: Implication for Growth”, Quarterly Journal of Economics,
106 (May) 1991.
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ki kamu yat r m projeleri kolayl kla ekonomik kazançtan çok o s rada
projeyi yöneten hükümet görevlisinin ki isel kazançlar na uygun
olarak manüple edilmi lerdir.
Üçüncü olarak yolsuzluk yat r mlar böylece de büyüme
oran n dü ürür. Mauro’ya (1995) göre bir ülkenin yolsuzluk
endeksindeki 1 standart-sapmal k de i me ülkenin yat r m n
miktar nda GSY'H’nin yüzde 3'ü kadar bir art a neden olmaktad r.
Bu art n nedeni yolsuzlu un yaratt belirsizli in azalmas oldu u
dü ünülmektedir.
Son olarak yolsuzlu un varl do rudan yabanc yat r mlar n
ülkeye giri inde büyük bir azalmaya yol açmas d r. Konu edilen son
etkinin derinlemesine incelenmesi gerekir. Özellikle ülkemizde 1980
sonras saman alevi gibi gündeme girip, ç kan bu konuyu irdelemekte
fayda görüyoruz. Bugün kalk nma çabas ndaki ülkelerin sermaye
aç n gidermek amac yla birçok tavizler vererek ülkelerine çekmeye
çal t klar do rudan yabanc yat r mlar, ne yaz k ki yukar da da
belirtildi i gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Yolsuzlukta
bunlardan birisidir. Ne yaz k ki sermaye ihtiyac içindeki azgeli mi
ve geli mekte olan ülkelerde de yolsuzluk çok ileri boyutlardad r. Bu
durum, kalk nma sürecinde do rudan yabanc yat r mlara umut
ba layan ülkelere do udan yabanc sermaye giri ini engelledi i
dü ünülmektedir.
III. DO RUDAN YABANCI YATIRIM
Literatürde do rudan yabanc yat r mlar n (DYY) çe itli
tan mlar bulunmaktad r. Rutherford7 DYY’yi bir ba ka ülkede, yerel
üretim tesisi açmak ya da hâlihaz rda var olan bir i letmeyi alma
eklindeki ticari yat r md r diye tan mlam t r. UNCTAD’ n
(Birle mi Milletler Kalk nma ve Ticaret Konferans ) çe itli bas n
bildirilerinde8 DYY, bir ekonomideki yerle ik bir i letmenin
yönetiminin bir ba ka ekonomideki i letme taraf ndan kontrolünü
içeren bir yat r m olarak tan mlanm t r.

7
8

Dictionary of Economics. London, 1995, s. 178–179
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6

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VII ,S.2, 2005)

Do rudan yabanc sermaye yat r mlar , bir firmay sat n alma
veya yeni bir firma için ilk sermayeyi temin etme veya mevcut bir
firman n sermayesinin art rma yolu ile bir ülkede bulunan firmalar
taraf ndan ba ka bir ülkede bulunan firmalara yap lan yat r mlard r.
Bu yat r m; teknoloji, i letmecilik bilgisi ve yat r mc n n kontrol
yetkisini beraberinde götürmektedir.9 Do rudan yat r m portföy
yat r m ndan ay ran en önemli faktör, sermaye ile birlikte de i en
ölçülerde teknoloji, i letmecilik bilgisi ve kontrol unsurlar n n da
yat r m n yap ld ülkeye gitmesidir.10
Do rudan yabanc sermayenin k sa bir tarihçesine bakacak
olursak bugün çe itli ülkeler aras nda geli tirilen ekonomik ili kilerin
temel özelliklerinden bir k sm , 'ngiltere’de ba lay p Bat Avrupa
ülkelerinde geli en sanayi devrimi s ras nda ortaya ç km t r.11 Birinci
Dünya Sava ndan önceki dönemde yakla k olarak üç as r boyunca
sermaye, tabii kaynaklar ve nüfusa oranla yo un oldu u alanlardan
daha az yo un oldu u alanlara akm t r. Bu ak m 19. yüzy lda daha
yayg n hale gelmi tir.12 Baldwin ve Martin’ini (1999) y l nda
belirttikleri gibi 1880’li y llar n ilk yar s nda 'ngiltere ba ta olmak
üzere ekonomisi güçlü devletlerin, ihtiyaç duyduklar hammadde,
madenler ve di er kaynaklar n ç kar lmas için sömürgelere yapt
yat r mlar,
yabanc
sermeye
yat r mlar n n
ba lang c n
olu turmaktad r.
Burada dikkat edilmesi gereken bir noktada o zamanki hâkim
olan iktisadi görü tür. 1800’lü y llar n hâkim görü ü “klasik” iktisadi
felsefedir. Bu görü aç s da devletin gücünün ya da etki alan n n az

9

R. BARREL and N. PAIN, “ReaI Exchange Rates, Agglomerations, and
IrreversibiIities: Macroeconomic Policy and FDI in EMU”, Oxford Review of
Economie Policy, 14, 1998, s. 152–167
10
A.E. SAFARIAN, “Perspectives on Foreign Direct Investment from the
Viewpoint of a Capital Receiving Country”, The Journal of Finance, l (2) (Papers
and Poceedings of the Thirty-First Meeting of the American Finance Association
Toronto, Canada, Decmber 28–30, May 1973.)
11
Branko MILANOVIÇ, “The Two Faces of Globalization: Against Globalization
as We Know It”, World Development, 31(4), 2003, S. 667–683.
12
Peter H. LINDERT ve Jeffrey G. WILLIAMSON, “Globalization and Inequality:
A Long History”, NBER Working Paper 8228, April 2001.
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olmas d r13. Yani sömürgelere yat r m yapan devlet de il asl nda özel
ya da yar özel firmalard . Bu firmalar yat r mlar n finanse edebilmek
amac yla genellikle hisse senedi ve tahvil ç kard
(genellikle
hükümetin, ister destek ve ister di er firmalar özendirmek amac yla
olsun ya da firman n kararlar nda etkili olmak için olsun, bu kâ tlar
sat n ald
da bir gerçektir) görülmü tür.14 Böylece yap lan
yat r mlar n finansman bu araçlarla yap lm t r.
Endüstri Devriminin sonucu olarak 19.yüzy l n ikinci
yar s nda, özellikle bat n n sanayile en ülkelerindeki h zl sermaye
birikimi büyük irketleri bu sermayeden en fazla kar sa layacak
yat r m alanlar n aramaya yöneltmi tir. Bu yat r m alanlar ise,
Avrupa endüstrisinin ihtiyac olan hammaddeleri sa layacak, do al
kaynak ve ucuz i gücüne sahip dönemin sömürgeleri ve ba ms z az
geli mi ülkeleri olmu tur.15
19.yüzy la kadar yabanc sermaye olarak Bat Avrupa
sermayesinden söz edilirken, 1914 y l ndan sonra A.B.D devreye
girmi tir. Birinci Dünya Sava n izleyen y llarda A.B.D yabanc
sermaye yat r mlar nda ön s ray alm t r.16 Ancak bu h zl yükseli
1929 dünya ekonomik buhran nedeniyle sekteye u ram t r. Daha
önce yabanc sermaye yat r m yapan ülkeler bu yat r mlar n tasfiye
etmeye yönelmi lerdir.
'kinci Dünya Sava n n patlak vermesi ile DYY ve YPY (
Yabanc Portföy Yat r mlar ) aras nda ilginç bir geli me ya anm t r.
Daha önceki y llarda yabanc sermaye yat r mlar portföy yat r m
eklinde iken sava s ras nda DYY’de bir art gözlenmi tir.17 Buna
13

Jr. EKELUND , B. ROBERT ve Robert F. HÉBERT, A History of Economic
Theory and Method, McGraw Hill Companies, 4th ed., 1997.
14
Richard E. BALDWIN ve Philippe MARTIN,“Two Waves of Globalization
Superficial Similarities Fundamental Differences”,NBER Working Paper No
6904,1999.
15
Kevin H. O’ROURKE ve Jeffrey G. WILLIAMSON, “From Maltus to Ohlin:
Trade, Growth and Distribution Since 1500”, NBER Working Paper No 8955,
May 2002.
16
R.D. GERMAIN, The Internat&onal Organization of Credit: States and Global
Finance in the World Economy, Cambridge University Press, Cambridge,1997.
17
BALDWIN VE MARTIN,1999.
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neden olarak sava nedeniyle yurtlar nda göçen insanlar n sahip
olduklar n n büyük bölümünü “sava n eri emeyece i” bölgelere
götürüp yeniden hayat kurmaya çal malar gösterilebilir.18
Sava tan sonraki dönemde do rudan yat r m eklindeki
yabanc özel sermaye yat r mlar daha çok önem kazanmaya
ba lam t r. Bu geli mede 1950’li y llardan sonra dünya ekonomisinde
giderek önemli bir güç te kil etmeye ba layan ve do rudan yabanc
sermaye yat r m niteli inde olan çok uluslu irketlerin rolü büyük
olmaktad r.
'kinci Dünya Sava ndan sonra geli mekte olan ülkelerin
kalk nma çabalar artm t r. Bu ülkeler sanayile mi ülkelere
hammadde sa lay p çe itli sanayi ürünleri ve sermaye mal ithal eder
durumdan kurtulman n yollar n aramaya ba lam lard r. ' te bu
a amada yabanc sermaye yat r mlar ihtiyaç içindeki geli mekte olan
ülkelerde, te ebbüs yetene i, teknoloji, yönetim bilgisi ve pazarlama
gibi sermaye kaynaklar n n potansiyel bir kayna olarak kabul
edilmi tir.19
Sava y llar ndan sonra YPY cephesinde çok büyük geli me
olmam t r. Buna iki neden gösterilebilir. Birincisi, sava y llar nda
ortaya ç kan güvensizlik, ikincisi ise 'kinci Dünya Sava ndan sonra
ülke paralar n n birbirilerine dönü ümünün zorlu udur, bu nedenle
yat r mc lar yabanc piyasalara ancak k t olan yabanc paraya
ula abildiklerinde girebilmeleridir. Ayr ca baz
durumlarda
yabanc lar n hisse senedi almas na izin verilmiyordu yada kararlarda
etkin olma yetileri kanunen yok kabul edilmekteydi.20
Geli mekte olan ülkelerin yabanc sermayeye pragmatik bir
ekilde yakla malar 1960’lardan sonra de i en dünya artlar ile
ortaya ç km t r., Bu durum, ülkelerdeki yabanc sermaye
yat r mlar n n miktar n n artmas na yol açm t r. 1960 y l itibar ile
18

Patrick GEARY ve Mark KISHLANSKY ve Patricia O’BRIAN, “Civilization in
the West; Volume II: Since 1500”, Longman, 3rd ed, 1997.
19
Ali ALP, “Finans n Uluslararas la mas ; Finanasal Krizler, Çözüm Önerileri ve
Türkiye Aç s ndan Bir De erlendirme”, Yap Kredi Yay nlar , Nisan 2000.
20
René M. STULZ, “Globalization of Equity Markets and the Cost of Capital”,
NBER Working Paper No 7021, 1999.
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geli mekte olan ülkelerdeki yabanc sermaye miktar 2 milyar dolar
civar nda iken, 1982 y l nda 10 milyar dolara yükselmi tir.21
Son elli y lda uluslararas portföy yat r mlar n n önündeki
engellerin kalkmas ile bu yat r m arac da tekrar ilgi görmeye
ba lad .22 Hatta 1980’lerden sonra bu alandaki yat r m son yirmi y lda
tekrar 'kinci Dünya Sava öncesindeki gibi lider yat r m arac olmay
ba arm t r.23
Sanayi devrimini gerçekle tiren 'ngiltere’nin sömürgelerindeki
yat r mlar ile ba layan, ABD’nin Birinci Dünya Sava sonras nda
devreye girmesi ile artan yabanc sermaye ülke ayr m yapmaks z n
bugün dünyan n her taraf nda yat r mlar n gerçekle tirmektedir.
Do al olarak her ülke yabanc sermaye yat r mlar nda ayn oranda pay
alamamaktad r. Yabanc sermaye yat r mc lar n n di er ülkelerde
yat r m yaparken göz önüne ald klar çe itli faktörler bulunmaktad r.
Bu faktörler, milliyeti olmayan ve art k uluslar ötesi bir nitelik
kazanm olan yabanc sermaye yat r mlar n n yönünü belirlemektedir.
Uluslararas sermaye hareket olarak klasik d ticaret teorisinin
varsay mlar içinde do rudan yabanc yat r mlar aç klamak
olanaks zd r. Her ülkede üretim fonksiyonlar n n ve talep e iliminin
özde oldu u, faktörlerin ülke içinde hareketli fakat ülkeler aras nda
hareketsiz oldu unu, üretimin sabit maliyetle gerçekle ti ini varsayan
teori günümüz dünyas n n uluslararas sermaye hareketlerini ve
uluslararas üretimi aç klayamamaktad r. 24
Neo-klasik d ticaret kuram nda ise faktör fiyatlar n n geli en
d ticaretle birlikte e itlenece i bir uluslararas mal dola m n n,
üretim faktörleri dola m n n yerini alaca ve dolay s yla sermaye
hareketlerinin uluslararas
düzeyde yer alamayaca
öne
sürülmektedir.
Neo-klasik teoride do rudan yat r mlar finans arbitraj n n bir
biçimi olarak ele al n r. Çokuluslu firmalar sermayenin marjinal
21

IMF Occasional Paper 33,1985.
STULZ, 1999.
23
GERMAIN, 1997.
24
EKELUND, 1997.
22
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verimlili inin yüksek olmas art yla sermaye donan m yetersiz
ülkelerde yat r ma gidebilirler. Çünkü sermaye donan m yüksek
ülkelerde uluslar aras getirisi farkl yat r mlar n nispeten uygun faiz
ile finanse edebilirler. Ne-oklasik teori direkt yat r mlar , gelir
farkl l klar , faiz farkl l klar ve risk indirimi gibi nedenlerle
aç klamaya çal maktad r. Bu ekilde, de i ik menkul k ymetlere
yap lan yat r mlar aç klamak mümkündür. Ancak genel anlamda
bak ld nda, teori do rudan yat r mlara ili kin baz sorular
cevaplamaktan uzakt r;
• Portföy yat r mlar ile do rudan yat r mlar aras ndaki karar
nas l verilecektir?
• Do rudan yat r mlarla
aras ndaki seçim nas l olacakt r?

firmalar n

• 'ki ülke aras nda ayn
yat r mlar n nedeni aç klanabilir mi?

i birli i

sektördeki

biçimleri

de i ik

yönlü

Geleneksel d ticaret kuramlar n n amac , ülkelerin ne gibi
mallar ihraç ve ithal edeceklerini, ticaretten sa lad klar gelirlerin ülke
aras ndaki bölü ümünün nas l yap laca n ortaya ç kabilecek
aksakl klar n yeniden düzenlenmesinin nas l olabilece inin
aç klamas n
yapmaktad r. Dolay s yla uluslararas
sermaye
hareketleri, sermayenin marjinal verimlilik ilkesi gere ince sermayesi
bol olan ülkelerden, sermayesi k t olan ülkelere gidecektir. Di er bir
deyi le, kar n dü ük oldu u yerden yüksek oldu u yere do ru tek
yönlü bir ak n olaca varsay m na göre beklentiler olu maktad r.
Günümüzde çokuluslu irketler, uluslararas ticaret ve sermaye
hareketlerini kontrol edebilecek noktaya gelmi lerdir. Geleneksel d
ticaret kuram , ülkeler birbirleriyle niçin ticari ili kiler kurar?
Sorusunu sormaktad r. Oysa çokuluslu irketler, mallar n ana
merkezle ba lant s olmayan ba ms z kurulu lara de il, ayn
merkezden yönetilen, çe itli ülkelerde ki yavru irketlere transfer
ederek, yukar daki soruyu “mal ve hizmetler, ülkeler aras nda niçin
transfer edilir ?” biçimine dönü türmektedir. Böyle bir soruya
verilecek yan tta art k karar ünitesi devlet de il firmad r.
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Yabanc ülkedeki piyasa talebini, firma çe itli yollardan
kar layabilir. Ticaret bu yollardan sadece birisidir. 'hracat
yapmaks z n yabanc ülkede üretime geçmek, mal üretimini lisansa
ba lamak gibi yollarla da d talep kar lanabilir. Ancak geleneksel d
ticaret kuram n n, sermaye yat r mlar n ülkeler aras hareketsiz kabul
etmesiyle teknolojik bilgi, yenilik yaratma kapasitesi, yönetim ve
pazarlama yöntemleri gibi rekabet üstünlü ü sa layacak üretim
faktörlerine gereken önemin verilmemi olmas ve bu faktörlerle
yarat labilecek alternatif avantajlar n ihmali büyük eksikliktir.
Uluslar aras sermaye hareketlerinin geli en teknolojiye paralel
olarak inan lmaz bir h zla geli ti i, mal ve faktör piyasalar nda eksik
rekabetin bulundu u bir ortamda, geleneksel d ticaret kuramlar
yat r m ve üretim olgusunu aç klamakta yetersiz kalmaktad r.
1960’dan önce direkt olarak, do rudan yabanc sermaye
yat r mlar ile ilgili kuramlar bulunmamaktad r. Kendi ülke s n rlar
d nda faaliyet gösteren firmalar, ilk kez portfolio kuram içinde
de erlendirilmi tir.25 Bunu do rudan yabanc sermaye yat r mlar ile
ilgili ülke çal malar izlemi tir.
Do rudan yabanc sermaye yat r mlar na hangi aç dan
bak ld önem ta maktad r. 'ktisat politikas yönünden bak ld nda,
firmalar n çokuluslu olmas ve tekelci konuma yükselmeleri kapitalist
sistemin vazgeçilmez bir sonucudur.26
Di er taraftan organizasyon kuramc lar , yabanc yat r mlar
belirleyen faktörler, firman n karar alma süreci içinde
de erlendirmektedir. Bu iki a r uç aras nda üç önemli yakla m
bulunmaktad r.
Çokuluslu
irket faaliyetlerine makroekonomik aç dan
yakla arak niçin ülkelerin do rudan yabanc sermaye yat r mlar ile
ilgilendikleri aç klanmaktad r. Neoklasik d ticaret modellerinden
25

J. H. DUNNING, “The Multinational Enterprises The Background”, The
Multinational Enterprises, Ed: J.H. Dunning , George Allen&Unwin, London,
1971, s.15-49.
26
Paul M. SWEEZY and Paul A. BARAN, Monopoly Capital, Onthly Review
Press, New York, 1966.
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hareketle, uluslararas üretimin nedenleri ve izledi i a amalar
aç klanmaktad r. Bu yakla m alt nda çal an Kojima ve di erleri, baz
ülkelere ait firmalar n d ticaret ve uluslararas üretim e ilimlerinin
neden farkl oldu u sorusuna yan t aramakta ve bölgeye ait özel
de i kenler üzerinde durmaktad rlar.27
Çokuluslu irketler bireysel firman n davran biçimi aç s ndan
incelenerek, uluslararas ara mal ve hizmet piyasalar n içselle tiren
bir organizasyonel hiyerar i olarak de erlendirilmektedir.28
Stephan Hymer’in önderli indeki üçüncü grup ise, baz
ülkelere ait firmalar n, yabanc piyasalarda, yerel piyasalara oranla
niçin daha ba ar l oldu unu ve bu firmalar kendi ülke s n rlar
d nda, katma de er yaratan faaliyetlere yönelten motivasyonlar
ara t rmaktad r. Kuram n özünde yat r m yapan irketlerin yerel
firmalar kar s nda bir tak m tekelci avantajlara sahip oldu u görü ü
yatmaktad r.
Daha öncede belirtti imiz gibi uluslararas üretim olgusunu
aç klayan tek bir kuram veya kuram grubu bulunmamaktad r. Farkl
kuramlar incelenirken önemli olan husus, bir kuramda endojen olan
de i kenin di er bir kuramda egzojen olarak kabul edildi inin
unutulmamas d r.
Yabanc sermayenin transferi, makine ve donan m, patent,
lisans, teknik bilgi gibi haklar veya hizmetler ya da yabanc sermaye
irketlerinin kârlar n oto finansman yöntemiyle tekrar yat r ma
kayd rmalar gibi hususlar içerir. Do rudan yat r mlar ile çokuluslu
irketler
vas tas yla
ülkeler
aras
nitelikte
üretim
gerçekle tirilmektedir.
Tam rekabet, kar la t rmal üstünlükler, faktörlerin nispi
hareketlili i gibi klasik unsurlar ta yan yakla mda, tam rekabetin
benimsenmesi d ticarette i letmelerin önemini ihmal edilmesine
neden olmakta, çokuluslu irketlerin varl aç klanmaktad r.
27

Kiyoshi KOJIMA, "Comment: Services in the Japanese Economy", Managing the
Service Economy Ed:Robert P. INMAN, Cambridge University Press, New York
1985.
28
Peter BUCKLEY and Mark CASSON, The Economic Theory of Multinational
Enterprise. St. Martin's (B&C), New York, 1987.
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Yeni bir mal küçük ölçekte üretilir, daha çok iç talebe
yöneliktir. Üretim yeri yenili in ortaya ç kt ülkedir. Üretime dair
problemler a ld kça, ihracata da yönelim olur. Bu ikinci a amad r.
Ürünün iç üretim ve tüketimi artar, d talep de söz konusudur.
Yenilikçi firma hala tek üreticidir. Üretim teknolojisi standartla t kça,
yenilikçi firma içte ve d ta lisans vererek üretimi yayg nla t r r.
Standart ürün a amas denilen bu üçüncü a amada üretim maliyetlerin
dü ük oldu u ülkelere kaymaya ba lar.
Ürün devrelerine en tipik örnekler, tekstil ve elektronik
sektörleridir. Ürün dönemleri modeli üretimde u s ralamay
getirmektedir: yurtd na yap lan belirli yat r m, yeni ürünlerin yurtd
üretimi, üretim safhalar ve sat metotlar n n uyumlu hale getirilmesi,
direkt yat r mlar yoluyla yerli firmalar n lisansl üretim yapabilmesi.
IV. NE TÜR DO RUDAN YABANCI YATIRIM?
Firmalar n yabanc bir ülkede do rudan yat r m yapma karar n
vermeleri basitçe u ekilde geli ir: Büyümek ve uluslararas piyasaya
aç lmak isteyen firma yabanc bir ülkede uygun bir yat r m olana
görür. Bu yat r m; ube açma ve yeni tesis kurma, birle me ( irket
evlili i) veya sat n alma, uluslararas ortak giri im ya da lisans
anla mas eklinde olabilir. Sonraki a amada bu yat r m n o ülkede
yap l p yap lamayaca ara t r l r. Ülke ko ullar da uygunsa bu
yat r m engelleyecek hiçbir neden yoktur. Ancak bu yukar da verilen
tarife her zaman uyulmayabilir, bazen önce ülkenin DYY’ye uygun
oldu u ke fedilir sonra uygun yat r m n ne olaca ara t r l p bulunur.
Ancak bir firma için ülke d nda mülkiyet sahibi olarak
faaliyet gösterme en karma k konulardan biri oldu u için, ayn
zamanda en önemli tercihlerini olu turur. Do rudan yabanc yat r m
türleri içinde en önemli yeri ube açma ve tesis kurma almaktad r.
Burada yat r m yapan ana irket k smen veya tamamen ubenin veya
tesisin mülkiyetini elinde bulundurmaktad r.
Ana merkeze ba l d üretim birimlerindeki mülkiyetin
da l m na ba l olarak, karar ve kontrol mekanizmas na getirece i
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s n rlamalar yüzünden ana irket genellikle ubelerin %100 sahipli ini
tercih eder29 .
DYY’nin bir ba ka türü ise irket evlilikleri ya da ba ka
deyi le birle melerdir. Bu yat r m türünde firmalar yabanc bir ülkede
yeni bir tesis veya ube açmak yerine mevcut yerli bir firma ile
birle me yoluna gidebilir ya da firman n tamam n sat n alabilir. Oirket
birle mesinde bir irketin di er bir irket içinde erimesi veya iki
irketin yeni bir varl k olu turmas söz konusudur. Bu tür olu umlarda
taraflar birbirlerinden ba ms z de illerdir. Çal malar da istikrarl ve
basittir. Birle en irketlerin ayr lmas ise oldukça zordur.
Oirket evlilikleri ülke için net yat r m veya üretimde nadiren
bir art a yol açmaktad r. Ço u zaman uluslararas yat r mc ile
birle en irkette olu acak politika ve perspektif de i ikli inden ötürü
yat r mlarda bir azalma bile söz konusu olabilir. Bu asl nda ilk bak ta
göründü ü kadar olumsuz bir geli me de ildir. Uluslararas yat r mc
bu ekilde gerçekle tirdi i yat r mlar n ço unu sermaye ile birlikte
de i en ölçülerde teknoloji, i letmecilik bilgisini firmaya dolay s yla
ülkeye sokmaktad r.30 Ayr ca bu yat r mlar ço u zaman yerel
irketlerin ya amas ve rekabet edebilmesini sa lamaktad r.
Uluslararas do rudan yat r mlar n bir ba ka türü de ortak
giri imlerdir. Bu yat r m türü genellikle irket evlilikleri ile kar t r l r.
Ancak uluslararas ortak giri imler benzer amaçlar gerçekle tirmek
için iki ya da daha fazla irketin yetenek ve varl klar n birle tirerek
kurduklar bir organizasyon eklidir. Bu yat r mlar n üç türü vard r:
Birincisi iki farkl ülkedeki yat r mc lar n üçüncü bir ülkede yat r m
yapmas d r. kincisi ülkeye duyulan özel ilgi dolay s yla bir ortak
giri imin kurulmas d r. Üçüncüsü, mahalli hükümetin ortak oldu u
yat r mlard r.
Lisans anla malar yabanc ülkelere girmenin di er bir
yoludur. Yerli firma, üretim patentini, üretim know how’unu, teklif
ücreti kar l nda ticaret markas ve mal n da t m hakk n yabanc
ülkedeki firmaya devreder. Tam bir lisans anla mas ise ürün ihrac

29
30

OATIROMLU, 1984
SAFARIAN, 1973.
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yerine teknoloji ihrac n n ikame edilmeyi anlam na gelir.31
Teknolojinin yabanc ülkeye transfer edilmesiyle söz konusu ürünün o
ülkede üretimi sa lanm olur. Lisans anla malar nda lisans satan
(lisansör) ile al c aras nda bir sözle me yap l r. Bu sat larda, al c bir
kullan m hakk kazanm olmaktad r.
Literatürde, genellikle do rudan yabanc yat r mlar n bir türü
olarak ele al nmayan lisans anla malar , yabanc ülkelere aç lmada
ihracat ve do rudan yabanc yat r mlar aras nda özel bir basamak
olarak görülür. Bu anla malar uzun vadede de erlendirildi inde as l
yat r m n bir haz rl k anla mas gibi kabul edilebilir. Bu yüzden
yabanc ülkelerde belli bir yer edinmek amac yla yap lan lisans
anla malar na teknik bilgi yat r m da denilebilir.
Di er yandan irketin uluslararas faaliyetlerinde uluslararas
rekabetten ileri gelen bir gizlilik ve güven ilkesi zorunludur.
Oirketlerin sahip olduklar üstünlüklerin ve özellikle yeni teknik
s rlar n korunmas da bunun bir parças d r. Teknolojik üstünlüklerin
asl nda sat n al nmas ya da kiralanmas mümkündür. Fakat irket bu
üstünlü ü teknik s r olarak gizli tutup bundan bizzat yararlanmay
tercih edebilir ya da lisans anla mas yapaca
irketlere bu s rlar n
korunmas konusunda güvenmeyebilir.
Do rudan yat r mlar içindeki özelle tirme gelirlerinin
hesaplanmas nda sorunlarla kar la lmaktad r. Bu sorunlar n en
önemlisi özelle tirme yoluyla gerçekle en yat r mlar n di er do rudan
yat r mlardan ayr olarak kay t alt nda tutulmas d r. Ülkelerin
do rudan yat r m çekme konusunda ba ar lar de erlendirilirken
yat r m ekilleri baz nda bir inceleme yapmak gerekmektedir. Ancak
her ülke için bu tarz kay tlara ula mak birçok güçlük içermektedir.
Orta – Do u Avrupa ve Güney Amerika’ ya yap lan do rudan
yat r mlar n ço unlu u özelle tirme yoluyla gerçekle mi tir.
Özelle tirme kaynakl do rudan yat r mlar 1995 y l na kadar Çek
Cumhuriyeti’ ne yap lan do rudan yat r mlar n yakla k olarak
tamam 32 , 2000 y l nda ise Bulgaristan’a yap lan yat r mlar n yakla k
31

Kaz m CANATAN, “Geli mekte olan Ülkelere Teknoloji Transferi Semineri”,
MPM Yay nlar No 171, 1975.
32
UNCTAD, World Investment Report Trend and Determinants 1998.
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olarak %15’inin özelle tirme kaynakl oldu u görülmü tür. ( IFC,
1997, ‘ Foreign Direct Investment ‘ Lesson Of Experience 5 )
V. YOLSUZLUK VE DO RUDAN YATIRIM L K S
Yolsuzluk do rudan yabanc yat r m , aynen bir vergi
uygulanm ças na dü ürür. Wei’nin (1997a) belirtti i gibi yolsuzlu un
toplad gelir aynen vergi gibi bir etki yapmaktad r. Yolsuzluk düzeyi
ne kadar az tahmin edilebilir olursa (yani varyans ne kadar yüksek
olursa) do rudan yabanc yat r ma etkisi o kadar büyük olur. Wei' ye
(1997b) göre yolsuzluk ve tahmin edilemezli indeki art giri imler
üzerindeki vergi oran ndaki bir art a e de erdir. Ayr ca yolsuz
davran lar n ortaya ç kard
el de i imlerinin belirsizli i yurtiçine
do ru sermaye ak mlar n negatif yönde etkiler, buda ekonomi için
vergilerden daha zararl d r. Bunun nedeni ise vergilerin devlet
taraf ndan (e er hiç bir ekilde yolsuzluktan etkilenmedi i
varsay l rsa) toplumun refah n artt rmak için kullan lacak olmas d r.
Ayr ca do rudan yabanc yat r m zaten yönlendirilmi bir yat r md r
yani yurt içinde bir giri imcinin varl na ihtiyaç duymaz. Üstelik
getirdi i bilgi birikimi teknoloji ile bir ekonominin büyümesi için en
gerekli yak t da sa lar. Fakat yukarda da belirtildi i gibi yolsuzlu un
do rudan yabanc yat r m ters etkilemesi bir ekonominin bütün bu
faydalardan yararlanamamas na neden olmaktad r. Yolsuzluk
nedeniyle hem istikrarl olmayan bir ekonomi hem de ekonomiyi
düzlü e ç karacak giri imcilerin ve sermayenin olmamas bu tür bir
ülke için do rudan yabanc yat r m bir can simidi haline
getirmektedir. Ancak yolsuzluk, do rudan yabanc yat r m ülkeye
girmesini engelledi i için bu ekilde ki bir durumun olmas söz
konusu de ildir.
Yolsuzluk ve do rudan yabanc yat r m aras ndaki ili kiyi
inceleyen çok say da çal ma bulunmaktad r. Habib ve Zurawicki
(2001) 111 ülke için yatay kesit veriler kullanarak yapm olduklar
çal malar nda bir ülkede yolsuzluk düzeyi azald kça bu ülkeye daha
fazla do rudan yabanc yat r m n girdi ini bulmu lard r. Drabek ve
Payne (1999) yolsuzluklar n effaf olmayan iktisat politikalar na yol
açt n bunun sonucunda yabanc yat r mc lar n bu ülkelere yat r m
yapmad n ileri sürmektedirler. Çal malar n n bulgular na göre
yolsuzluk düzeyi ile do rudan yabanc yat r mlar aras nda negatif bir
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VII ,S.2, 2005)
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ili ki bulunmaktad r. Ba ar (2004) 1995-2001 y llar aras ve 58 ülkeyi
kapsayan çal mas nda yolsuzluklar n yabanc yat r mlar olumsuz
etkiledi ini bulmu tur.
SONUÇ
Do rudan
yabanc
yat r mlar (DYY) gitti i ülke
ekonomilerinde sermaye birikimi ve üretim kapasitesine do rudan
katk da bulunmaktad r. Sermaye birikimini ve üretim kapasitesini
art rmak isteyen ülkeler, do rudan yabanc yat r mlar özendirmek için
daha iyi bir yat r m iklimi olu turmakta ve liberal politikalar
uygulamaktad rlar. Do rudan yabanc yat r mlar etkileyen ekonomik,
sosyal, siyasal ve kurumsal faktörler bulunmaktad r. Son y llarda
yap lan çal malar yolsuzlu un
do rudan
yabanc yat r mlar
etkileyen bir faktör oldu unu ortaya koymu tur. Yolsuzluklar yabanc
ülkelerde yat r m yapmak isteyen yat r mc lar için i lem maliyetlerini
art rmaktad r. Daha fazla do rudan yabanc yat r m çekmek isteyen
ülkeler daha effaf politikalar uygulamal ve ayn zamanda
yolsuzlukla mücadele stratejileri geli tirmelidirler.
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