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DOGRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN DAGILIMI 
VE 

 ILGILI TESVIK POLITIKALARINDA YENI DÖNEM  
 
 

 

Birlesmis Milletler Ticaret ve Kalkinma Örgütü (UNCTAD) tarafindan bugün yayinlanan 
“Dünya Yatirim Raporu 2001”1; Dogrudan Yabanci Yatirim  (FDI2- Foreign Direct 
Investment) hareketlerinin cografi dagiliminin tespiti çalismalari sonucunda, geçmis yillara 
kiyasla giderek daha çok ülkeye (FDI) ulasmakta oldugunu açiklamaktadir. Yilda ortalama 
olarak 1 milyar dolarin üstünde yatirim alan ülkelerin sayisi 1980’lerin ortasinda 17 iken (bu 
ülkelerin 6’si gelismekte olan ülkelerdi), bu sayi 90’li yillarin sonunda 51’e yükselmistir 
(bunlarin 23 tanesi gelismekte olan ülkedir). Yatirimci ülkeler degerlendirmeye alindiginda 
ise; 80’li yillarin ortalarindaki  13 ülkeye (sadece bir tanesi gelismekte olan ülkeler 
kategorisindedir) nazaran, 1990 yili sonunda 33 ülke (bunlardan 11’i gelismekte olan ülke 
statüsündedir) 1 milyar dolarin üzerinde yatirim gerçeklestirmistir.  
 
Ancak yayginlasma egilimine karsin FDI’in dagilimi düzenli degildir. Dünyanin en çok 
yabanci yatirim alan 30 ülkesi, FDI toplaminin % 95’ini ve hisse senetlerinin % 90’ini 
çekmektedir. En çok yatirim yapan ilk 30 ülke – genelde sanayilesmis ekonomiler – ise FDI 
çikis hareketinin ve hisse senetlerinin % 99’unu olusturmaktadir. 
 
Kismen FDI’in degisim gösteren endüstriyel yapisina karsilik olarak, uluslararasi üretimin 
bölgesel özellikleri de ülkelere ve endüstrilere bagli olarak farklilik sergilemekte ve zaman 
içerisinde degismektedir. Son 10 yilda, uluslararasi alanda hizmet sektörü daha fazla önem 
kazanmistir. Müsteriye olan yakinligin önemli oldugu pek çok hizmet endüstrisinde ve bazi 
üretim endüstrilerinde, FDI göreceli olarak daha genis bir yayilma egilimi göstermektedir. 
Endüstride kullanilan teknoloji seviyesi yükseldikçe yogunlasma seviyesi de o oranda 
yükselmektedir. Bu kapsamda, haritalama çalismalari FDI’in en çok biyoteknolojide 
yogunlastigini (bakiniz harita 1), yari- iletkenler, televizyon ve radyo alicilari, otomobillerin 
ikinci sirada geldigini (bakiniz harita 2) göstermektedir. Yiyecek ve içecek endüstrileri 
(bakiniz harita 3) nispeten daha esit hacimli bir dagilim sergilemektedir. 
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Fonksiyonel seviyede, tasarim, ARGE ve finansman yönetimi gibi kritik kurumsal 
fonksiyonlar bile günümüzde maliyet , verimlilik ve esneklik optimizasyonu amaciyla, 
giderek artan bir hizla uluslararasi özellikler kazanmaktadir. Endüstrilesmenin zayif oldugu 
bölgelere montaj ve paketleme gibi nispeten basit görevler verilirken, daha fazla yetkin isgücü 
ve teknoloji yogun fonksiyonlar endüstriyel olarak gelismis bölgelere aktarilmistir.  
 
Rapor, uluslararasi sirketlerin (TNCs-Transnational Corporations)3 yayginlasmalarinin ve  
hareketlilik kazanmalarinin yerel kosullarin  önem kazanmasina neden olduguna isaret 
etmektedir. Hareketli FDI ancak uygun ve verimli sartlarin oldugu yerlerde kaliyor. Yer 
seçimi, ev sahibi ülkelerin teknolojiyi verimli ve esnek bir biçimde kullanabilecek, birbirini 
tamamlayan yetkin isgücü, bölgesel altyapi, tedarikçiler ve kurumlari saglamasi kosullarina 
bagli olmaktadir. Sanayi bölgeleri, özellikle de teknoloji-yogun faaliyetleri ile ülke 
ekonomilerinde giderek artan bir rol oynamaktadir. TNC, yeni rekabet unsurlari yaratabilme 
arayislarinda, global ortamda teknoloji ve yetkin isgücü gibi “yaratilmis deger”leri 
aramaktadir. Silicon Valley, California; Silicon Fen, Cambridge; Wireless Valley, Stockholm 
veya Pekin’in banliyölerinden Thong Guancum gibi yaratici faaliyetlerin yogunlastigi 
bölgeler, (yüksek degerli)  FDI çekme konusunda belirgin avantajlara sahiptir. 
 
FDI çekebilmek için sanayi bölgelerini kullanmak ve güçlendirmek, yatirim tesvik 
politikalarinin birinci ve ikinci asamalarinin ötesinde yeni yaklasimlar gerektirmektedir. Ilk 
asamada ülkeler FDI mevzuatlarini liberalize etmekte ve piyasa dostu politikalari 
benimsemektedir. Ikinci asamada hükümetler ileri bir adim daha atarak ülke sartlarini ortaya 
koymakta ve  aktif olarak FDI arayisina geçmektedir. Bu yaklasim, ulusal yatirim tesvik 
ajanslarinin kurulmasini yol açar. 
 
Üçüncü yatirim tesvik asamasi, ülkenin gelisme öncelikleri dogrultusunda yabanci 
yatirimcilari firma ve endüstri bazinda belirleyerek, ihtiyaç duyacaklari sanayi bölgesi ve 
uygulama gibi belirli bölgesel ihtiyaçlarinin saglanmasini amaçlar. Bu tür bir yatirim tesvik 
siteminin kritik unsuru, spesifik faaliyetlerdeki potansiyel yatirimcilara ihtiyaç 
duyabilecekleri bölgeleri gelistirmek ve pazarlamaktir. Ancak, böylesine hedefe yönelik bir 
yaklasim, özellikle de  bölge  “markalari” olusturmak zordur, uzun zaman gerektirir ve hayli 
karmasik kurumsal becerileri gerektirir. Her seye karsin, üçüncü asama tesvik yaklasimi 
sayilari hizla çogalan bölgesel (halen bu konuda en az 240 sirket çalismaktadir) ve hatta 
belediyelere bagli yatirim ajanslariyla uygulamada yayginlasmaktadir.  
 
                                                                 
1 The World Investment Report 2001: Satis No: E.01.11.D.12 ISBN 92-1-112523-5) Birlesmis Milletler Yayinlari Satis 
Bürosundan 49$’a temin edilebilir, gelismekte olan ülkeler için fiyat 19$’ dir. Adres :United Nations Publications, Sales 
Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, Fax : +  41 22 917 0027, E-mail unpubli@un.org, Web 
http://www.un.org/publications veya United Nations Publications, Two UN Plaza, Room DC2-853, Dept. PRES, New York, 
NY 10017, USA, Tel + 1 212 963 83 02 veya + 1 800 253 96 46, Fax + 1 212 963 34 89, E-mail publications@un.org 
2 “Foreign Direct Investment - Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlari” bir ülkede yerlesik bir kurulusun 
yönetim kontrolunun,  baska bir ülkede yerlesik olan bir kurulus  tarafindan yürütüldügü bir yatirim modelidir. 
FDI, yabanci bir kurulustaki uzun vadeli menfaatler dolayisiyla sürekli hale gelen bir iliskiyi kapsar. 
3 “Transnational Corporations – Uluslararasi Sirketler” ana kuruluslar ve onlarin sirketler, ana sirket ile yabanci 
katilimcilarinin olusturdugu kuruluslari tarif eder. Ana sirket; kurulmus oldugu ülke haricindeki ülke veya 
ülkelerdeki kuruluslarin varliklarini kontrol eden ve kontrol ettigi bu varliklarin en az  % 10 hissesine sahip olan 
sirketleri tanimlar. 


