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DOGRUDAN
GÜM RÜK BİRLİGİNİN ULUSLARARASI
SER MA YE YATIRIMLARINA ETKİSİ
İhsan GÜNA YDJN•

1. GİRİŞ
değişiklikler yaşanmaktadır.
Son yıllarda dilnyada anlaşılması zor ve hızlı
sel ekonomik entegrasyon ve yatırım
Ortaya çıkan bir çok gelişmenin arasında, bölge
m en. önemlilerindendir. Bölgesel
stratejilerinin globalleşmesine doğru bir eğili
davranışı üzerine etkisi, özellikle
ekonomik entegrasyonun çokuluslu şirketlerin
k politika yapımcılarının ve ticaret.
uluslararası doğrudan yatırım faaliyetleri, birço
mik entegrasyonun yeni yatırım
teorisyenlerinin dikkatini çekmiştir. Bölgesel ekono
olacağı) acıkça anlaşılmıştır.
oluşturacağı(yatırım oluşturma etkisine sahip

likle aynı coğrafi bölgedeki ülkeler
Uluslararası iktisadi entegrasyonlar, genel

ortaya çıkmış ve üye ülkeler arasında
arasında ticaretin serbestleştirilmesi için
r. Uluslararası iktisadi entegrasyonlar,
birleşme çabasını yansıdan örgiltlerimelerdi
t

erde olabilir. Bunlar, serbest ticare
entegrasyon derecesine bağlı olarak çeşitli şekill
di birlikler ve siyasi birleşmelerden
bölgeleri, gilmrUk birlikleri, ortak pazadar, i!ctisa
gilmrük birliği · aşamasında entegrasyonu
oluşmaktadır. İktisadi entegrasyonun
ticaret uzerine konulan biltün engelleri
oluşturan tiye Ulkeler, kendi aralarında
bir gilrnrük tarifesi uygularlar.
kaldırdıkları gibi, üçilncil Ulkelere karşı da ortak
ve dünya düzeyinde yeni
Son birkaç yıl, geniş bir avrupa entegrasyonuna
maya tanıklık etmiştir. Örneğin,
bögesel entegrasyon anlaşmalarında bir çoğal
EU(Avrupa Birliği),
Konseyi),
APEC(Asya-Pasifik Ekonomik · İşbirliği
NAFTA(Kuzey Amerika Serbest
MERCOSUR(Gilney Amerika Ort~k Pazarı),
tadır. Bazı entegrasyon anlaşmaları
Ticaret Anlaşması) artan bir öneme sahip olmak
rağmen, genellikle ekonomik
politik dilşilnceler tarafından motive edilmesine
r. Bölgesel ekonomik entegrasyonlar
dilşilncelerin sürilkleyici bir güç olduğu açıktı
ülkeler bu entegrasyonlara girmektedir.
çeşitli ekonomik yararlar vaat ettiği için
ti artıracağı beklentisi kısa dönemli,
Entegrasyonun bölge içindeki yatırım ve ticare
ımı ve çeşitli
, artan rekabet, daha etkili kaynak dağıl

geniş piyasaların birleşmesi
erin bilyüme oranlarını artıracağı
pozit if d.ışsallıklar entegrasyona katılan Ulkel

tadır. Bu çalışmada, yapılacak .
beklentisi ise uzun dönemli yararları oluşturmak
F . Maliye Bölümü
Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.
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bölgesel entegrasyon

anlaşmalarınının

yatırımları nasıl etkileyeceğ i

özellikle gümrük
analiz edi lecektir.

birliğinin yabancı doğrudan

Uluslararası doğrudan yatırım ile bölgesel entegrasyon arasındaki ilişki ile
ilgili bir çalışmada karşılaşılabilecek en önemli zorluk konunun çok yönlü bir
karakter taşımasıdır. Herhangi bir entegrasyon anlaşmasın~ katılan sanayiler ve
ülkeler arasında ve farklı entegrasyon anlaşmaları arasında entegrasyonun ortaya
çıkaracağı etkilerin farklı olacağı söylenebi lir. Uluslararası doğrudan yatırım
çıkişları başlangıçta çok . geniş olan ülkeler, uluslararası doğrudan yatırım girişleri
baskın olan ülkeler gibi aynı şekilde etki lenmesi muhtemel değildir. Gelişmiş ülkeler
arasındaki entegrasyon gelişmekte olan ülkeler arasındaki entegrasyondan veya
gelişme düzeyi farklı olan ülkeler arasındaki entegrasyonlar ekonomilerin rekabet ve
tamamlayıcılığına bağlı olarak farklı olabilir.
1

•

2. ULUSLARARASI DOGRUDAN
ENTEGRASYON ANLAŞMALARI

YA TiRiM

VE

BÖLGESEL

Bölgesel ekonomik entegrasyon, tipik bir şekilde bölgesel ticaret engellerini
ve yatırım sınırlamal arın ı aza ltmayı ifade etmektedir. Dolayısıyla, uluslararası
doğrudan yatırım ile bölgesel entegrasyonlar arasındaki bazı teorik bağlantıları
tanımak ve analiz etmek için entegrasyonun bu iki boyutunu(ticaret ve yatırım)
ortaya koymak yarar lıdı r.

2. J. Ticaret Etkileri
Uluslararası doğrudan yatırımla ilgili önceki teorik ve amprik literatür, ticaret
ve sermaye hareketlerine dış piyasalara hizmet etmenin ikama edilebilir şekilleri
olarak bakma 'eğiliminde olmuştur. Buna göre, tarife engelleri ithal ikameci
uluslararası doğrudan yatırımı(UDY) motive edecektir ve genel tarife indirimleri
UDY akımlarını azaltacak veya dış sahipli varlıklann çokulushi şirketlerin(ÇUŞ) ana
ülkesine geri gönderilmesini teşvik edecektir. Bununla birlikte, çoğu UDY tarife
artırma fikri ile motive edilmesine rağmen, dış yatırım için temel motivasyon olarak
gayrimaddi varlıkları işletme ile ilgili çok yakın literatürün açık bir önemi vardır.
Yerel firmaların, yerel piyasa, tüketici tercihleri, işletme uygulamaları hakkında
bilgiye sahip olduğu bir dış piyasada uluslararası bir firma başarılı bir şekilde
rekabet edebilmesi için teknoloji ve piyasa tecrübesi gibi firmaya rekabet avantaj ı
veren firmaya özel bazı gayrimaddi varlıklara sahip olması ge~ekir. Bu varlıkların
etkili işletilmesi bazen firmaların dış şube kurma ile uluslararası işlerini
içselleştiririJmesini gerektirir. Çünkü, ihracat ve yabancı firmalara teknoloji lisansı
gibi diğer şekiller nispi olarak yüksek işlem maliyetleri taşır. Bundan dolayı bazen
UDY, ülkeler arasında resmi ticaret engelleri olmadığı zaman bile meydana gelmesi
umulabilir.
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görünüşü
Bölge içi yatırım akımlarında, UDY motivasyonlarının bu iki
rin
Tarifele
verir.
er
tahminl
zıt
olarak
bölgesel entegra syonun etkileri ile ilgili
bu
halinde
syon
entegra
artırılması sonucu meydan a gelen FDI ile ilgili olarak,
yerli
asyonu
ticaret liberaliz
yatırım akımlarında bir azalma beklenebilir. Çünkü,
etme şekl i olarak UDY'den
hizmet
a
piyasay
l
bölgese
ülkeden ihracatı nispi olarak
k için teşvikler
daha çekici yapar. Ancak, bölgesel entegrasyon yatırımı azaltma
yerine ilgili
bunun
azaltma
i
n
oluşturmayacaktır. Hatta, bölgesel ticaret egelleri
etkili bir
daha
a
ticaret ortakları arasında ÇUŞ'lara uluslararası sınırlar arasınd
ir.
edecekt
için imkan verme ile toplam UDY akımlarını teşvik

şekilde çalışmak
de içselleşme şekilleri
Bölgelerarası UDY akımlarında ise, hem tarife artışı .hem
sonucu olarak eğer
sının
anlaşma
syon
yatırım akımlarını artırır. Bölgese l entegra
açıkca bir artış
inde
girişler
UDY
koruma seviyesi artırılırsa, dışarıdan bölgeye
ile başlangıcta
hacmi
olacaktır. Aynca, eğer UDY girişleri ferdi ulusal piyasaların
rın aksine, entegre
sınırlandırılmış ise, UDY girişleri artacaktır. Ulusal piyasala

leri üstlenecek
olmuş piyasa yeni dış şubelerin kurulması için sabit maliyet
anlaşmaları
syon
entegra
l
bölgese
büyüklilkte olabilir. Ayrıca, Kindleb erger(l 966)
maya işaret
oluştur
yatırım
tarafından sebep olunan ticaret sapmasına cevap olarak
arzçılara
ki
etmiştir. Bölgese l entegra syon dolayısıyla eski tüketicileri bölgede
ele geçirmek
döndüğü için ihracat piyasalarını kaybeten firmalar eski piyasalarını
.
caktır.
oluştura
ar
yatırıml
için entegra syon içinde yatırım yaparak yeni

2.2.

Yatırım

Etkileri

kadar,
Bölgese l entegra syon anlaşmaları, sermaye akımlarını liberalize ettiği
e
liberaliz
şekilde
UDY sürecin e ilave bir teşvik sağlar. Sermaye akımları bir kaç
azaltmak veya
edilebilir. En doğrudan olanı, UDY girişi üzerine sınırlamaları
ıları eşit
yatırımc
yabancı
ve
yerli
ayrıca
kaldırılması şeklinde olanıdır. UDY girişi,
ihracat
spesifik
ayrıca
muame leye tabi tutarak teşvik edilebilir. UDY girişi,
ilgili
ticaretle
gibi
hedeflerini başarmada dış şubeler için ihracat zorunlu lukları
tırma
· kamulaş
· yatının kararlarının ·ortadan kaldırılması ve doğrudan veya dolaylı
ile teşvik
iyeti
mevcud
ın
hakların
t
mülkiye
risklerini azaltan güçli.1 yatırımcı
haline
sese
mües
sında
anlaşma
1
edilebilir. Her iki girişim tipi bölgesel entegrasyon
bir
anlamlı
larının
getirilebilir. Bu kapsam da, bazı bölgesel entegrasyon anlaşma
Reform
).
eyebilir
etkisi katılan ülkelerdeki ekonom ik reformları azaltabilir(kilitl
lar, yabancı
anlaşma
ile
me
yükselt
düzeye
rası
kararını ulusal düzeyd en uluslara
Aksi halde
bilir.
oluştura
çevresi
politika
yatırımcılar için daha tahmin edilebil ir bir
rejim
politik
ve
dan
yabancı yatırımcılar ulusal reform gayretlerinin geçici olduğun
politik
etkiler,
Bu
değiştiğinde çeşitli sınırlamalar getirilebileceğinde korkabilirler.
ülkeleri kapsayan
olan
şmekte
li
ge
en
düşünül
ığı
riskin UDY akımlarını sınırlad
anlaşmalarda çok önemli olması muhtem eldir.
çeş itli
Bölgese l entegra syon anlaşması yapmak, UDY akımlarını etki leyen
in
etkilerin
ik
ekonom
ın
pazarın
tek
avrupa
,
dinami k etkiler de oluşturabilir. Örneğin
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analizleri bu spesifik entekrasyon süreci orta ve uzun dönem boyunca katılan
ülkelerin - büyüme oranlarını artıracak etkili faydalara önderlik edeceği iddia
edilmiştir. Bu dinamik yararlar dış yatırımın yanısıra iç yatırım için bir yer
olarak
entegre edilmiş bölgenin çekiciliğini artırabilir. Bir çok durumda, UDY bu dinamik
etkiler için temel katalizör olabilir. Artan uzmanlaşma, ölçek ekonomilerinden
yararlanma, ferdi ekonomi)< faaliyetlerin daha büyük coğrafi alanda toplanması ile
ilgili ekonomik etkinlikteki bazı düzelmeler bölge içi ve bölgelerarası UDY
tarafından yerine getirilmesi muhtemeldir. Artıı;n UDY akımları, aynı zammanda
yerel üreticilerin etkinliği artırıcı stratejileri - ben~msemesini(örneğin, fabrikanın
kapasitesini rasyonel bir şekilde teşkilatlandırmak ve üretim sürecindeki durgunluğu
azaltma gibi) teşvik edeceği umulan daha ağır rekabet baskısının arkasındaki önemli
güctür. Bundan başka, UDY'ni~ teknoloji transferini ve yay.ılmasını hem doğrudan
hem de yerel firmalara fayda taşmaları yoluyla teşvik edeceği muhtemeltir.
Ayrıca, eğer bölgesel entegrasyon daha geniş bir piyasa oluşturursa, bazı
dinamik etkilerin meydana geleceği düşünülebilir. Çilnkü, bölgesel entegrasyon
UDY'yi kolaylaştıran firmaya özel gayrimaddi varlıkların stoğu gibi çeşitli firma
karekteristiklerin1 etkiler. Daha geniş bir piyasa, bazı firmalara ferdi ulusal
piyasalarda mümkün olandan daha gilçlü ve daha geniş olma imkanı sağlayabilir.
Alternatif olarak, entegrasyon firmaları bölge içinde ticaret engelleri kaldırıldığında
Qluşturulan daha rekabetçi çevrede geçinmek için ilk rakipleri ile stratejik işbirliği
araştırmaya motive edebilir. Firmalar daha geniş olduğunda, onlar yeni UDY'yi
teşvik eden yeni gayrimaddi varlıkların oluşumuna önderlik edebilen AR-GE ve
pazarlama alanında daha fazla yatırım yapab,ilirler. Görilldüğil gibi, entegrasyonun
dinamik yararlarının temel etkisi entegrasyon bölgesini daha çekici yatırım yeri
yapmasıdır.
Yukarıda yapılan açıklamalarda da anlaşılacağı gibi bölgesel
entegrasyon anlaşmalarının UDY kararları üzerine etkisi konusunda genel bir bir
sonuca ulaşmak zordur. Ancak, UDY üzerine en gilçlil etkinin, entegrasyon
anlaşmasının anlamlı bir çevresel değişme yaptığı ve entegrasyonun diğer üyelerine
gelince bazı yerleşme avantajları olan illke ve endüstrilerde meydana gemesinin
daha muhtemel olacağı söylenebilir. .
Dolayısıyla , bölgesel entegrasyon anlaşmaları ve UDY arasındaki ilişki ile
ilgili olarak, bölgesel entegrasyona bağlı çevresel değişme nekadar güçlü ise ve
ülkenin veya endüstrinin bölgesel.avantajları nekadar güçlil ise, bölgesel anlaşmanın
entegrasyon bölgesinin yamsıra dışarıdan yabancı sermaye girişine önderlik etmesi o
kadar muhtemel olacağı söylenebilir. Eğer bölgesel anlaşmaya bağlı önemli bir
çevresel değişme ortaya çıkmazsa ve üye ülkeler arasında önceden önemli yatırım
giriş çıkışı varsa entegrasyon anlaşmasının sözkonusu olan ülkeye tJDY girişlerinde
önemli bir değişmeye neden olduğu görünmez. Nitekim Kanada ve ABD Serbest
Ticaret Anlaşması(CVSFTA), Kanada'ya UDY girişlerinde önemli değişme
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yapmamıştır. Bunun nedeni, iki ülke arasında önemli bir yatirım akışının olmuş
olması ve Kanada ile ABD arasında önemli bir ticaretin önceden beri olmasıdır.
, · Ancak, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması(NAFT A), UDY girişi
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Çünkü NAFTA'nın kurulması,
ülkenin kurumsal çerçevesini liberalleştiren diğer reformlarla uyumlaştırılmış ve
derinleştirilmiştir. Bu yüzden, anlaşma çok anlamlı ve pozitif çevresel değişikliklere
katkı yapmıştır. Bunlar, açık iç reformlardan daha fazla yatırım çevresindeki daha
sürekli iyileşmeler olarak algılanması muhtemel olan artı bir pirimdir. Entegrasyon,
piyasaya_dönük ekonomi politikalarına, artan çevresel yakınlık ve ucuz emek arzına
katkıda bulunur. Sunuç olarak bu entegrasyon, Meksika, ABD ve Kanada iç
piyasalarında iç ve dış yatırımcılar için yeni ticari fırsatlar o l uşturmuştur.
Dolayısıyla, UDY girişlerinde özellikle NAFTA dışındaki ülkelerden önemli artlşlar
olmuştur. Görüldüğü gibi bölgesel entegrasyon anlaşmaları anlaşmaya taraf olan
ülkelerin UDY girişini farklı oranlarda artırmaktadır. Daha güçlü bö lgesel
avantajlara sahip ülkelere daha fazla UDY girmektedir.

3. TÜRKİYE'DE GÜMRÜK BİRLİGİ SONRASI ULUSLARARASI
DOGRUDAN YATIRIMLARIN DURUMU
Gümrük Birliği teorisinin doğal bir sonucu olarak, (yukarıda açıklandığı
gibi)bu birliğe yeni giren ülkeye gelişmiş üye ülkelerden veya diğerlerinden sermaye ,
hareketinin başlayacağı ve karlı(potansiyel) atıl kapasitenin bulunduğu alanlara
yatırım yapılacağı beklentisi ortaya çıkar. Bu nedenle, Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne
girmesi ile birlikte gerek AB ülkelerinden gerekse diğer ülkelerden Türkiye'ye
önemli bir miktarda yabancı sermaye geleceği, yeni yatırımlar yapılacağı ve
istihdamın artacağı ve Türkiye'nin ödemeler dengesi açıklarının böylece kapanacağı
veya en azından azalacağı bekleniyordu. Fakat, beklentilerin gerçekleşmediği .hatta
tersine olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü, GB'ne girilmesi ile geçen yıla oranla yabancı
sermayede bir gerileme

olmuştur.
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Tablo l: AB ve Diğer Ülkelerden FDI Girişleri(Milyon Dolar)
Yıllar

AB
Ülkeleri '

Diğer

Ülkeler

1993

1182

943

1994

974

511

1995

1869

1069

. 1996

3272

565

1997

1030

648

1998

588

452

1

Kaynak: DPT, 1998, s.72.
Türkiye'nin AB ile 1.1.1996 tarihinde uygulamaya giren gümrük birliği ile
yukarıda yapılan açıklamaların doğal bir sonucu olarak Türkiye'ye birliğe üye
ülkelerden ve diğer ülkelerden UDY akışı olacağı beklentisi ortaya çıkmıştır. Ancak,
Tablodan da görüleceği gibi 1996 yılında AB ülkelerinden UDY girişind~ bir artış
olmakla birlikte ilerleyen yıllarda bu rakamlarda azalmalar olmuştur. Diğer
_ülkelerden UDY girişlerinde de azalmalar olmuştur. Yukarıda da ifade edildiği gibi
eğer bölgesel anlaşmaya bağlı önemli bir ç~vresel değişme ort-aya çıkmazsa ve üye
ülkeler arasında önceden önemli yatırım giriş ve çıkışı varsa entegrasyon anlaşması
ülkeye UDY girişinde önemli değişmeye neden olmayacağı söylenebilir. Türkiye'ye
gelen UDY'nin önemli bir kısmının AB ülkelerinden gelmesi .ve Türkiye'nin AB ile
önemli bir ticari ilişkinin 0lması nedeniyle GB dolayısıyla AB ülkelerinden
Türkiye'ye UDY akışı olmadığı söylenebilir.
Türkiye Gümrük Birliği'ne girmesi ile UDY girişinde önemli bir artış
olmamasını, Türkiye'nin Gümrük Birliği ile ilgili işlemleri yakından izlememiş
olması ve yukarıdaki açıklamaya göre AB ülkelerinin Türkiye'de yeterli bir yabancı
sermaye yatırımlarına sahip olması nedeniyle artış olmamasına bağlasak bile, birlik
dışındaki ülkelerden de yabancı sermaye girişlerinde artış olmamıştır. Bu nedenle,
UDY girişinde artış olması için entegrasyon anlaşması gerekli fakat yeterli değildir.
Daha öncede ifade edildiği gibi, yabancı sermayenin bir ülkede yatırım yapması için
vergi oranlarının düşük olması, kar marjlarının yüksek olması ve kar transferlerinde ı
sorun bulunmaması gibi bazı avantajlar aramaktadır. Ancak, bunların yanında en
önemli unsur ülkenin risk düzeyidir. Yukarıdaki mali koşulların hepsi sağlanmış olsa
bile, eğer ülkenin risk düzeyi yüksekse yabancı sermayenin bu ülkede yatırım
yapması beklenemez. Nitekim, siyasi ve ekonomik riskler nedeniyle Türkiye'ye
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gelmesi beklenen yabancı sermaye gelmemiş ve beklentiler gerçekleşmemiştir.
Dolayısıyla, Ulkeye UDY girişinde artış olması için entegrasyonun yanısıra siyasi ve
ekonomik risklerin ortadan kaldırılması gerekir.
TUrkiye'nin GümrUk Birliği'ne girişi ile birlikte yabancı sermayede artışın
aksine azalışın olmasının nedeni, Ulkedeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlık,
özelleştirmedeki geçikmeler ve Yap-İşlet-Devret modelinin bir imtiyaz sözleşmesi
sayılması nedeniyle yabancı sermayenin tereddUte düşmesi ve onları çözümsUzlüğe
iten bazı unsurların ortaya çıkmasıdır. Çünkü, YİD modelinin imtiyaz sözleşmesi
sayılması halinde alınan kredinin teminatının bulunmasında zorluklar ortaya
çıkmaktadır. 15 Eylül 1995'den sonra ortaya çıkan olumsuz gelişmelere ve özellikle
GB'nin l .1. l 996'dan sonra kağıt üzerinde kalması yabancı yatırımlarda Türkiye'nin
geleceğine dönük umutların kaybolmasına, yeni bir kriz beklentisine ve yatırım
kararlarının ertelenmesin e neden olmuştur. Bu nedenle yeni yatırımlar hemen hemen
durmuştur. Mevcut yatırımcılar yatırım kararlarını ertelemeye, askıya almaya
başlamtşlardır. Gerekli uyum çalışmalarının tamamlanamaması da GB'nin
Türkiye'nin menfaatlerin e uygun ve sağlıklı işleyişini engellemiştir.

Yapılması gereken T!irkiye'de sisyasi istikrarın sağlanması, ekonomik
politikaların belirlenmesi, mevzuat engellerinin kaldırılmasıdır. İyi işletilen bir

Gümrük Birliği yas&l altyapıya sahip bir iç pazar yabancı yatırımcıların Türkiye'ye
olması gereken düzeyde yatırım yapmasına ve Türkiye'nin geri dönülmez bir şekilde
dünya ekonomisi ile bUtünleşmesine ve rekabet gücünün artmasına neden olacaktır.
Bugün GB'nin TUrkiye'nin beklentilerine uygun bir tarzta işlediği, beklenen
sonuçların alındığı, mali işbirliğinin ve gerekli desteğin sağlandığını söylenemek
zordur.
Türkiye'de yabancı sermaye mevzuatı üzerindeki kısıtlamalar 7 .6.1995 tarih
ve 6990 sayılı Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı ile giderilmiştir. An~ak, siyasi,
ekonomik ve sosyal istikrarsızlıklar ortadan kaldırılamamıştır. Çünkü, ülkede gelir
dağılımı bozuk, bütçe ve ödemeler dengesi sağlanamamakta, vergi reformu ve
özelleştirmede yapısal tedbirler alınmamaktadır. Uluslararası doğrudan sermayenin
Ulkeye gelmesi için öngörülen hammadde zenginliği, işgücü ucuzluğu, gümrük
mevzuatındaki uygulamaların getirdiği kolaylıklar günümüzde yerini sermaye,
teknoloji ve bilgiye bırakmış görünmektedir. Bu unsurlara sahip olan ülkeler daha
fazla

yabancı

sermaye çekmektedir.

Türkiye liberal s·ayılabilecek bir mevzuata sahip olmasının yanısıra, enerji ve
teknoloji imkanlarına, insan kaynaklarına , iyi eğitilmiş yönetici sınıfına, ortaklık
·yapılabilecek müteşebbis gücüne sahiptir. Bunların yanında Türk insanı yeniliklere
açık olduğu gibi teknolojik gelişmeleri hızlı bir şekilde kullanma ve uygulama
y~teneğine sahiptir. Türkiye Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu üçgeninin
ortasında yeralmakta ve bu pazarla sıkı ilişkilere sahiptir. Türk Cumhuriyetlerine
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çok yakın olan bir Ulkedir. Bütün bu potapsiyele
çekememektedir.

rağmen

yeterli

yabancı

sermaye

Bu durumun tersine çevrilmesi sadece bazı speşifık sorunların çözümü ile
mümkün olmamaktadır. Bunların yanında yeni yatırımcıları çekebilmek için dışarıya
ciddi mesajlar vermek gerekir. Buda ancak yapısal tedbirlerle olabilir. Bu yapısal
tedbirler ise, enflasyonla mücadele, biltçe açıklarını kapatmak için yaygın bir vergi
reformu ve özelleştirme olmak üzere gerekli tüm tedbirleri almak ve kararlı bir
şekilde uygulamakkı l}lümkün olabilir. Alınacak yapısal uyum tedbirlerini
destekleyecek ve yabancı sermaye girişini hızlandırmak için Yap-İşlet-Devret
modeline işlerlik kazandırılması, finans kesiminin güçlendirilmesi, yabancı yatırım
şirketlerinide kullanarak özelleştirmeye hız verilmesi, yabancı yatırımları teşvik
edici enflasyon muhasebesi, hizmet bedellerinin masraf kabul edilmesi ve çifte
vergilendirmenin önlenmesi ·büyük önem taşımaktadır.

4.SONUÇ
Bölgesel ekonomik entegrasyon anlaşmaları ve UDY arasındaki ilişkinin çok
aşıkar olduğu söylenemez. Ancak, bu ilişki ile ilgili olarak bölgesel entegrasyona
bağlı çevresel değişme ne kadar güçlü ise ve ferdi ülke veya endüstrilerin yerleşim
yeri avantajları nekadar güçlü ise, entegrasyon anlaşmasının entegrasyon bölgesinin
yanısıra entegrayon dışından ÜDY akımına önderlik eci_eceği söylenebilir. Aralarında
sıkı bir yatırım ve ticaret ilişkisi olan Ulkeler arasındaki entegrasyon sözkonusu
ülkeler önemli UDY akımına neden olmazken, birbirleriyle yatırım giriş ve çıklşları
az olan ve ticari ilişki'leri az olan Ulkeler arasındaki entegrasyon anlaşmaları daha
fazla çevresel bir değişiklik oluşturacağı için bu ülkeler arasindaki UDY akımlarında
da artış olabilir. Nitekim, Kanada ile ABD arasındaki serbest ticaret anlaşmasının bu
Ulkeler arasında daha önceden. önemli yatırım giriş ve çıklşları olduğu için önemli
Ancak, Kuzey Amerike Serbest Ticaret
bir yatırım etkisi olmamıştır.
. Anlaşması(NAFTA), üye ülkelere 'dönük UDY girişinde önemli etkiye sahip
olmuştur. Çünkü, bu anlaşma üye ülkeler arasında çok anlamlı ve çevresel
değişikliklere neden olmuştur. Dolyısıyla, bölgesel entegrasyon anlaşmaları
anlaşmay~ taraf olan ülkelerin UDY girişini farklı oranlarda artırmaktadır. Daha.
güçlü bölgesel avantajlara sahip olan ülkelere daha fazla UDY gitmektedir.
· Türkiye AB ile gümrük birliğini gerçekleşti~esi çeşitli çevrelerde
TUrkiye'ye gerek birlik üyesi ülkelerden gerekse diğer ülkelerden önemli bir UDY
akımının olacağı beklentisini ortaya çıkarmıştır. Zira, gİ.lmrik birliği kuramının doğal
sonucu da budur. Ancak, beklendiği gibi ülkeye önemli .bir UDY akımı olmadığı
gibi geçen yıllara oranla bu akımlarda bir azalma olmuştur. Gümrük birliği ile
birlikte Türkiye'ye önemli UDY akımının olmamasını Türkiye ile birlik üyesi ülkeler
arasında var olan yatırım ve- ticaret dolayısıyla önemli bir çevresel değişikliğin
ortaya çıkmamasına bağlasak bile birlik dışı ülkelerden de UDY akımında artış
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yerine azalışın olması nedenin bu olmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla,
ülkeye UDY girişi için entegrasyonlar gerekli fakat tek başına yeterli değildir.
Yabancı

sermaye bir ülkeye yatırım kararı alırken yukarıda belirtilen bazı
mevcudiyetine dikkat etmekle birlikte en fazla dikkat ettiği koşul ülkedeki
risk düzeyi olduğu söylenebilir. Diğer koşulların tamamı olsa bile eğer ülkedeki ris
düzeyi yüksekse yabancı sermayenin bu ülkeye gitmesi hemen hemen imkansız
olduğu söylenebilir. Türkiye'ye gümrük birliği sonrası yeterli yatırım akışı
olmamasının önemli nedenleri ise ülkede ekonomik ve siyasi · istikrarın
sağlanamamış olduğu söylenbilir. Bu nedenlerle, glkeye daha fazla UDY gelmesi
için entegrasyonyon çok önemli olmakla birlikte asıl önemli olanın ise ekonomik ve
siyasi istikrarın sağlanması olduğu söylenebilir.
koşulların

/
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