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EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ 
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ÖZET 

Doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) birçok gelişmekte olan ülkenin geçiş ve 
kalkınma sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Önemli miktarda DYY çeken 
ve bundan yararlanan diğer gelişmekte olan bölgelerle karşılaştırıldığında 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika (ODKA) bölgesi ülkelerinin bu konuda başarısız 
oldukları göze çarpmaktadır. Bu durum ODKA ülkelerinin, DYY’nin büyüme 
ve bilgi transferi gibi getirilerinden yararlanmasını engellemektedir. Bu 
çalışmada eşbütünleşim tekniği ve Granger nedensellik analizi kullanılarak, 
doğrudan yabancı yatırımlarla ekonomik büyüme arasındaki ilişki ODKA 
ülkeleri bağlamında bölgesel açıdan incelenmiştir. Bölgenin sert politik iklimi, 
ertelenen kurumsal ve politik reformlar, bölgesel iş birliğinin eksikliği ve beşerî 
sermayenin zayıf olmasının ODKA bölgesinin önemli miktarda DYY 
çekememesinde etkili olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY), ekonomik büyüme, 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika (ODKA) bölgesi, nedensellik, eşbütünleşim. 

ABSTRACT 

The Foreign Direct Investment-Economic Growth Nexus from The 
Middle East and North African Countries’ Perspective 

Foreign direct investment (FDI) has played an important role for many 
developing countries in their transition and development processes. Compared 
to many developing countries that have attracted and benefited from significant 
inflows of FDI, Middle East and North African (MENA) countries is 
conspicuous as a region that has not done so. This fact has prevented MENA 
countries from utilizing the returns of FDI, such as growth and transferring 
knowledge. In this paper the foreign direct investment-economic growth nexus 
is investigated in a regional framework based on the MENA countries context, 
using cointegration technique and Granger causality analysis. It can be said, the 
edgy political climate of the region, delayed institutional and political reforms, 
lack of the regional collaboration and poor human capital condition are the 
factors which the most responsible for crowding FDI out of the MENA region. 

Key Words: Foreign Direct Investment (FDI), economic growth, Middle 
East and North African (MENA) countries, causality, cointegration. 
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GİRİŞ 

Son yıllarda iyiden iyiye kendini hissettiren küreselleşmeye paralel olarak, 
dünya finansal piyasalarındaki bütünleşmenin de gitgide arttığı gözlenmektedir. 
Gelişmekte olan ülkelere yönelen net sermaye akımı 334 milyar $ ile 
1980’lerdeki borç krizinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış bulunmaktadır 
(Baharumshah ve Thanoon, 2006, 71). Küresel yabancı sermaye akımı her ne 
kadar 2000 yılındaki 1,4 trilyon $’lık zirve noktasından uzak olsa da, 
2004’teki % 27’lik artıştan sonra 2005 yılında da (% 29) artış göstererek 916 
milyar $ seviyesine ulaşmıştır. Bu artışta özellikle gelişmiş ülkelerde, 
1990’ların sonundaki trende benzer şekilde, uluslar arası ortaklıkların ve satın 
almaların etkili olduğu görünmektedir. Böylece gelişmekte olan ülkelerin 
küresel DYY akımı içindeki payı % 36 civarında gerçekleşmiştir (UNCTAD, 
2006). 

Kısa dönemli kâr mülâhazaları tarafından yönlendirilen ve bu nedenle de 
oldukça oynak (volatile) olan banka kredileri ve portföy yatırımları gibi diğer 
önemli özel dış sermaye akımlarından farklı olarak, doğrudan yabancı yatırımlar 
(DYY) yatırımcıların üretim faaliyetlerinden sağlayacakları kârlara ilişkin uzun 
dönemli beklentilerinden beslenmektedir. Örneğin, Doğu Asya ülkelerinde 
1997-98 küresel finansal krizinde DYY oldukça istikrarlı bir seyir izlemiştir. 
Buna karşılık aynı dönemde, özellikle portföy ve kısa vadeli borç akımları 
önemli bir gerileme göstermişlerdir. Aslında bu, Asya krizinin de tam olarak 
nedenidir. DYY akımlarının finansal krizler karşısında izledikleri bu istikrarlı 
seyre ilişkin kanıtlar 1980’lerdeki Latin Amerika borç krizlerinde ve                 
1994-1995’teki Meksika krizinde de bulunabilir. 

Gelişmekte olan ülkeler açısından DYY önemli bir özel dış finansman 
kaynağı olması ve sermaye oluşumuna katkısının yanında, daha da önemlisi, 
teknoloji, yenilik kapasitesi ve yönetsel becerilerin naklini olduğu kadar uluslar 
arası piyasa ağına girişi de sağlamaktadır. Bununla birlikte uluslar arası sermaye 
akımının gelişmekte olan ülkeler arasında düzgün bir dağılım gösterdiği 
söylenemez. Bunda ülkelerin DYY çekebilme kapasiteleri kadar, ekonomik ve 
politik başka faktörler de rol oynamaktadır. 

1. Literatüre Bakış 

1990’larda, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan DYY 
patlamasıyla birlikte iktisat ve ekonometri literatüründe de DYY’nin ekonomik 
büyümenin dinamikleri üzerindeki etkilerini araştırmaya yönelik yoğun bir ilgi 
doğmuştur. DYY’nin etkilerini konu edinen çalışmaların büyük çoğunluğunda, 
farklı yöntemler ve örneklemlerle de olsa, yabancı yatırım – ekonomik büyüme 
ilişkisinin araştırıldığı söylenebilir.  
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Bunlar arasında Feridun ve Sissoko (2006), Baharumshah ve Thanoon 
(2006), Şen ve Karagöz (2005), Chakraborty ve Basu (2002), Mercinger (2003), 
Wang (2002), Ericsson ve Irandoust (2001), De Mello (1999) ve Liu, Burridge 
ve Sinclair (2002) sayılabilir. 

Feridun ve Sissoko (2006)’da DYY ve kişi başına GSYH değişkenleri için 
1977-2002 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak Singapur örneğinde DYY ile 
ekonomik büyüme arasındaki nedensellik incelenmiştir. Vektör-otoregresyon ve 
nedensellik analizi sonucunda GSYH ile ölçülen ekonomik büyümenin 
DYY’den etkilendiği ve Singapur’un ekonomik kalkınma kapasitesinin yabancı 
sermaye girişi ile alâkalı olduğu sonucuna varılmaktadır. Aynı yaklaşım ve 
yöntem izlenerek Alvan (2006)’da da Güney Kıbrıs için benzer sonuca 
ulaşılmaktadır. Baharumshah ve Thanoon (2006) da ise Doğu Asya ülkeleri için 
yürütülen analizde kısa ve uzun vadede DYY’nin büyümeyi artıcı bir etkiye 
sahip olduğu ortaya koyulmuştur. Chakraborty ve Basu (2002)’de Hindistan 
ekonomisi için 1974-1996 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak DYY ile 
ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmış, DYY’nin reel 
GSYH’nin Granger nedeni olmadığı, nedenselliğin daha ziyade reel GSYH’den 
DYY’ye doğru olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alfaro (2003)’da 47 ülkeye ait 
verileri kullanarak yürüttüğü analizde DYY-büyüme etkileşiminin sektörlere 
göre farklılık gösterdiğini bulgulamaktadır. Buna göre söz konusu etkileşim 
birincil sektörde zayıf, imalat sektörlerinde güçlü, hizmet sektöründe ise belirsiz 
görünmektedir. Ericsson ve Irandoust (2001) dört OECD ülkesini kapsayan 
çalışmalarında DYY artışı ile üretim artışı arasındaki nedenselliği araştırmışlar, 
iki ülke için DYY ve üretim artışı arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi 
bulunmadığını sonucuna ulaşmışlardır. De Mello (1999) ise 32 ülke için      
1970-1990 yıllarına ait verileri kullanarak DYY-yönlü büyüme hipotezini test 
etmeye girişmiştir. Ev sahibi (DYY alan) ülkelerde DYY’nin sermaye birikimi 
ve üretim artışı üzerindeki etkisini tahmin etmeye çalışmış ve DYY’nin büyüme 
etkisinin yabancı ve yerli sermayenin tamamlayıcılık ve ikâme edilebilirlik 
derecesine bağlı olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Liu, Burridge ve Sinclair 
(2002)’de ise Çin örneğinde DYY, ekonomik büyüme ve ticaret arasında     
uzun-dönemli bir ilişki bulunup bulunmadığı test edilmektedir. Üçer aylık 
veriler kullanılarak yürütülen eş-bütünleşim analizi sonucunda DYY, ihracat ve 
ithalat arasında iki yönlü nedensellik tespit edilmiştir. ABD’de DYY’nin 
ekonomik performans üzerindeki etkisinin araştırıldığı Mullen ve Williams 
(2005)’de yabancı yatırım girişinin bölgesel ekonomik faaliyet ve verimlilik 
üzerinde güçlü ve hayatî bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

2. DYY-Ekonomik Büyüme İlişkisi 

2.1. Teorik Arkaplan 

İktisat teorisinde hâkim olan görüşe göre DYY’nin yatırımı alan (ev sahibi) 
ülkenin büyüme performansını artırması için birçok neden vardır. Neoklasik 
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büyüme literatüründe, DYY yatırım hacmini ve/ya da verimliliği artırarak 
ekonomiyi daha yüksek bir uzun vadeli büyüme yoluna sokacağından, DYY ile 
üretim (verimlilik) artışı arasında olumlu bir ilişki bulunduğu savunulmaktadır. 
Dışsal büyüme modelinde ise, DYY kararlı hâl içinde sadece dengeleyici bir 
etkide bulunmaktadır ve büyüme üzerinde kalıcı bir etkisi söz konusu değildir. 
DYY’nin potansiyel rolü en fazla içsel büyüme modellerinde kendisini 
hissettirmektedir. Neoklasik bir üretim fonksiyonunda, çıktı, üretim süreci 
içinde sermaye ve emek kullanılarak yaratılmaktadır. Bu yapı içinde DYY 
üretim fonksiyonunun her bir bileşeni üzerinde etkide bulunabilir. DYY 
sermayeyi artırır, emek faktörünü niteliksel olarak geliştirebilir ve yeni üretim 
teknolojilerini aktararak toplam faktör verimliliğini artırma kabiliyetine de 
sahiptir. Ayrıca, son zamanlarda ortaya atılan teorik büyüme modellerinde, ara 
malları ve sermaye ekipmanlarının çeşitliliğini artırarak, DYY’nin verimliliğe 
katkıda bulunabileceği de tartışılmaktadır (Brozenstein vd., 1998). Buna göre 
DYY, doğrudan ve sermaye artırıcı etkilerinin yanı sıra dolaylı ve bu nedenle 
kalıcı olarak da büyümeyi etkileyebilir. Daha da önemlisi DYY, aktarımlar 
(spillovers) ve teknolojilerin, fikirlerin, yönetim süreçlerinin vb. yayılması ve 
taşınması ile büyüme oranını kalıcı bir şekilde yükseltebilir. 

2.2.  ODKA Bölgesi ve DYY 

DYY de diğer yatırımlar kararları gibi seçicidir ve birçok faktörden 
etkilenmektedir. Bir ülkeye (veya bölgeye) DYY girişi üzerinde hangi 
unsurların etkili olduğu konusu birçok araştırmaya konu olmuş ve bununla ilgili 
olarak geniş bir literatür oluşmuştur (birçokları arasında bkz. Nunnenkamp, 
2000; Nunnenkamp ve Spatz, 2004; Moosa, 2002; Chakravarti, 2001; Bevan ve 
Estrin, 2000; Addison ve Heshmati, 2003; ve konuyla ilgili bilgilendirici bir 
literatür taraması için; Blonigen, 2005). 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi; kuzey Afrika’daki Arap ülkelerini (Fas, 
Tunus, Cezayir, Libya, Mısır, Sudan), batı Asya ülkelerini (Bahreyn, Irak, 
Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Filistin, İsrail, Umman, Katar, Suriye, Yemen, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Suudî Arabistan)) ve ayrıca İran ve Türkiye’yi içermektedir. 
Büyük bir çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu 400 milyondan fazla 
insanın yaşadığı bu bölge büyük bir stratejik öneme sahiptir. Bölge ülkelerinin 
çoğu birbirleriyle sosyal, dinî, iklimsel, tarihsel, dilsel ve kültürel bağa sahiptir. 

Bölgenin ekonomik gücünün kaynağı, büyük ölçüde, sahip olduğu zengin 
petrol rezervleridir (özellikle 1970’lerde artan fiyatlarla birlikte). Petrole sahip 
olmayan ülkeler ise bu ülkelere gönderdikleri işçilerin transfer ettikleri gelirlerle 
düşük de olsa bir standart yakalamışlardır. Ancak 1980’lerde petrol fiyatlarının 
gerilemesi bölge ülkelerini de bazı ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya 
getirmiştir. Artan nüfus ve işgücüne bağlı yüksek işsizlik, düşük büyüme, gelir 
dağılımında adaletsizlik, eğitim düzeyinin düşük olması bölge ülkelerinin 
küresel ekonomi içinde önemli bir yer işgal etmesini engellemektedir.   
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Ekonomik büyümenin artık petrole dayalı sektörlerden yüksek bilgi ve teknoloji 
içeren sektörlere kayması ODKA ülkelerinin işini daha da zorlaştırmaktadır. 
1980’den sonra gelişmekte olan ülkelerin dünya ihracatı içindeki payları 
artarken ODKA ülkelerinin payı giderek azalmaktadır. 

Bununla birlikte, son yıllarda bazı ODKA ülkeleri (örneğin Türkiye, Ürdün, 
Mısır, Tunus gibi) DYY yoluyla ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla 
ticarî, finansal, siyasî alanlarda reformlar yaparak daha fazla DYY çekme 
çalışmaktadırlar. 

Yabancı yatırımların uluslar arası dağılımına bakıldığında ODKA bölgesinin 
çok az DYY çektiği ve bu konuda çok geç kaldığı söylenebilir.Birçok bölge 
ülkesinin (Libya, Irak, Filistin, Sudan, İran, Lübnan gibi) yaşadığı politik 
karışıklık ve savaşlar, anti-demokratik yönetimler yabancı yatırımcıların 
bölgeden uzak durmasına neden olmuştur. Ülkeler itibariyle ODKA bölgesine 
giren DYY miktarları ve DYY performansı ve potansiyeline göre bölge 
ülkelerinin endeksi çalışmanın sonunda Tablo-5 ve Tablo-6 da verilmiştir. 

3. Ekonometrik Analiz 

DYY ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki göz önüne alındığında üç tür 
nedensellik ilişkisinden söz edilebilir: DYY-kaynaklı büyüme, büyüme-
kaynaklı DYY ve iki yönlü nedensellik. Dördüncü bir olasılık olarak herhangi 
bir ilişkinin bulunmadığı durum da düşünülebilir. DYY ile büyüme arasında bu 
nedensellik ilişkilerinden hangilerinin geçerli olduğunu belirlemek üzere 
Granger nedensellik testi ile birlikte eşbütünleşim analizi ve hata düzeltme 
modellemesine başvurulacaktır. 

Teorik olarak DYY’nin ekonomik büyümeyi teşvik edebileceği üç kanal 
vardır: sermaye birikimi, verimlilik artışı ve ihracat gelirlerinde artış. DYY-
kaynaklı büyümeyi test etmek için DYY girişi, ihracat, verimlilik, sermaye 
birikimi ve ekonomik büyüme arasındaki ikili nedensellik ilişkilerinin varlığı 
araştırılacaktır.  

3.1. Yöntem: Nedensellik ve Eşbütünleşim Analizi 

Nedensellik testi, iki değişkenin geçmiş dönem değerlerini göz önünde 
bulundurarak değişkenler arasında istatistiksel olarak bir neden-sonuç ilişkisi 
bulunup bulunmadığını araştırmaya yarar. Buna göre, bir X değişkeninin 
geçmiş dönem değerleri Y değişkeninin değişimini açıklamada istatistiksel 
olarak anlamlı bir etkiye sahipse X değişkeni Y değişkeninin Granger-nedenidir. 
Aynı ilişki Y’den X’e doğru da geçerli ise değişkenler arasında iki yönlü bir 
nedensellikten bahsedilebilir (Granger, 1969). Örneğin, aşağıdaki iki değişkenli 
basit model yapısı kullanılarak nedensellik ilişkisinin kalıbı test edilebilir. 
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Burada, ut ve vt birbirleriyle ilişkisiz oldukları varsayılan rassal hata 
terimleridir. a, b, c ve d ise tahmin edilecek parametrelerdir. Buna göre dört 
farklı nedensellik kalıbı şöyle ayırt edilebilir: 
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4) Eğer, 
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demektir. 

Granger nedensellik testinin önemli bir ön-şartı, analize dâhil edilen 
değişkenlerin durağan stokastik süreçler olmasıdır. Eğer değişkenler durağan 
değillerse kurulan regresyon ilişkisi yanlış sonuçlar verecek ya da “sahte 
regresyon”a yol açacaktır (Granger ve Newbold, 1974). Bu durumda en küçük 
kareler (EKK) tahminleri tutarsız hale gelmekte ve parametre tahminlerinin t 
testleri yanıltıcı sonuçlar vermektedir. 

Sahte regresyondan kaçınmak için değişkenlerin durağan olup olmadıkları 
araştırılmalı, durağan olmayan değişkenlerin durağanlaşmaları için kaç defa 
farklarının alınması gerektiği (bütünleşme dereceleri) belirlenmelidir. Bir zaman 
serisinin durağanlığını araştırmak için birim-kök testlerinin yapılması gerekir. 
En yaygın kullanıma sahip birim-kök testi ise Genişletilmiş Dickey-Fuller 
(ADF) testidir. 

Değişkenler arasında bir uzun-dönem ilişkisinin var olup olmadığı ise 
eşbütünleşim analiz yardımıyla araştırılmaktadır. Genel olarak, eğer bir grup 
değişkenin doğrusal bileşimi durağansa değişkenler arasında “uzun dönemde 
birlikte hareket etme eğilimi” bulunduğu söylenebilir. Eşbütünleşim ilişkisinin 
varlığı Johansen testi ile araştırılmaktadır (Johansen, 1991; Johansen ve Juselius, 
1992). 

İktisat literatürüne göre ekonomik büyüme ile DYY arasında üç tür 
nedensellik ilişkisinden bahsedilebilir. Büyüme kaynaklı DYY girişi, DYY 
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girişinden kaynaklanan büyüme ve her iki faktörün birbirini etkilemesini ifade 
eden iki-yönlü nedensellik. Doğal olarak dördüncü olası durum iki değişken 
arasında herhangi bir neden-sonuç ilişkisi bulunmamasıdır. Nedensellik analizi 
ile bu üç tür ilişkiden hangisinin geçerli olduğu ya da ilişki bulunmadığı tesbit 
edilebilir. 

Yine iktisat teorisine göre DYY’nin ekonomik büyümeyi etkilemesi başlıca 
üç yoldan olabilir; sermaye birikimi artışı, verimlilik artışı ve ihracat gelirleri. 
Uygun veri seti kullanılarak DYY’den büyüme yönüne doğru bir nedensellik 
varsa bunun belirtilen kanallardan hangisini izlediği eşbütünleşim ve Granger 
nedensellik analizi kullanılarak ortaya konulabilir. 

3.2. Değişkenler ve Veriler 

DYY-büyüme literatüründe büyümedeki değişimi açıklamak üzere DYY’nin 
yanı sıra bir grup değişken (kontrol değişkenleri) de modele dâhil edilmektedir. 
Az çok farklılıklar görülmekle birlikte genelde kullanılan açıklayıcı değişkenler 
bellidir. Buna göre, bu çalışmada da DYY’den başka, ekonomik büyümeyi 
etkileyeceği düşünülen sermaye birikimi, ihracat ve verimlilik değişkenleri de 
kullanılmaktadır. Verimlilik değişkeni dışında tüm değişkenlere ait seriler 
Dünya Bankası, IMF ve OECD veritabanlarından derlenmiştir. Bütün 
değişkenler reel olarak (1995 fiyatlarıyla $ cinsinden) ifade edilmiştir ve 
literatürdeki standart uygulamaya uygun olarak, her değişken logaritmik 
değerleriyle kullanılmıştır. 

Ekonomik büyüme, reel GSYH (1995 ABD $ fiyatlarıyla) ile ölçülmektedir. 

DYY, çeşitli çevrelere göre bir ekonomiye kalıcı olarak giren ve % 10 veya 
daha fazla hisseyi (veya yönetim hakkını) elinde bulunduran yabancı 
girişimlerdir.  

Sermaye birikimi değişkeni için, bir yaklaşık olarak, toplam yurtiçi yatırım 
tutarı (Y) kullanılmıştır. 

İhracat değişkeni (I), 1995 fiyatlarıyla ABD $ cinsinden, mal ve hizmet 
ihracatını içermektedir. 

Verimlilik değişkeni için, bir yaklaşık olarak, imalat sanayiinde işçi başına 
katma değer (V) kullanılmıştır. Katma değer, bir sektördeki toplam çıktıdan ara 
girdilerin çıkarılmasından sonra kalan net çıktı miktarıdır. Değerler 1995 ABD 
$ cinsinden ifade edilmiştir. Sektörel katma değerlerin ILO verilerinden elde 
edilen sınaî istihdam değerlerine bölünmesiyle işçi başına verimlilik 
hesaplanmıştır. 

Modelde kullanılan değişkenler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 
LGSYH: Gayri safi yurtiçi hâsılanın logaritması 
LDYY: Net doğrudan yabancı yatırım girişlerinin logaritması 
LY: Yurtiçi yatırım miktarının logaritması 
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LI: İhracat miktarının logaritması 
LV: Emek verimliliğinin logaritması 

Yukarıda sıralanan değişkenler kullanılarak, ekonomik büyüme ve DYY 
girişleri arasında nedensellik ilişkisi bulunup bulunmadığı, ilişki varsa hangi 
yönde olduğu ve ayrıca iki değişken arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı 
araştırılacaktır. Araştırmanın örneğini oluşturan ODKA ülkeleri Fas, Tunus, 
Mısır ve Türkiye’dir. 

3.3. Ampirik Bulgular 

Bu kısımda yukarıda belirtilen değişkenler ve analiz yöntemleri kullanılarak 
ulaşılan bulgular sunulmaktadır. Analizin ilk aşamasında her bir seri için ADF 
testi ile durağanlığın araştırılmaktadır. Eğer seriler aynı dereceden durağan 
değillerse ikinci aşamada Johansen eşbütünleşim testi ile değişkenler arasında 
uzun dönemli bir ilişki (denge) bulunup bulunmadığı araştırılmaktadır. Üçüncü 
aşamada aralarında eşbütünleşim ilişkisi bulunan değişkenler için uzun dönem 
dengesinden kısa dönemli sapmaları ortaya koyan hata düzeltme modelinin 
(ECM) tahmin edilmesidir. Dördüncü aşamada ise, ECM yapısı içinde 
yürütülen nedensellik testi yardımıyla DYY ile ekonomik büyüme arasındaki 
nedenselliğin yönü belirlenmektedir. 

Değişkenlerin düzey ve birinci fark değerleri için yürütülen ADF testinin 
sonuçları aşağıda Tablo-1’de verilmiştir. Buna göre düzey değerleri itibariyle 
hiçbir seri için durağan-dışılık hipotezi reddedilememektedir. Yani, beş seri de 
durağan değildir. Serilerin birinci fark değerleri için ise durağanlığın sağlandığı 
görülmektedir, yani seriler I(1) dir. 

Tablo 1: Değişkenlerin ADF birim-kök test değerleri 

Seriler 
Düzey 1. Fark Düzey 1. Fark Düzey 1. Fark Düzey 1. Fark 

Fas Tunus Mısır Türkiye 

LGSYH - 2,111 - 9,222 - 1,350 - 6,748 - 0,770 - 3,611 - 0,831 - 5,340 

LDYY - 1,698 - 8,114 - 2,123 - 5,550 - 1,543 - 6,155 - 0,579 - 7,541 

LY - 1,850 - 6,303 - 1,701 - 6,724 - 1,354 - 3,713 - 1,312 - 5,552 

LI 1,075 - 6,850 - 0,766 - 6,888 - 1,312 - 5,200 - 1,454 - 5,317 

LV - 2,278 - 4,044 - 2,511 - 4,656 - 0,298 - 6,769 - 2,122 - 5,598 

Not: Denklemlerde sabit terim ve doğrusal trend mevcuttur. ADF testi 
için % 1, % 5 ve % 10 düzeyinde anlamlılık için kritik değerler sırasıyla (– 
3,654), (- 2,957) ve (- 2,617) dir. 

Bütün değişkenlerin aynı (birinci) dereceden bütünleşik oldukları 
belirlendikten sonra sonraki aşama olan değişkenler arasındaki uzun dönem 
ilişkisinin varlığının araştırılmasına geçilebilir. Bu amaçla yürütülen Johansen 
eşbütünleşim testinin sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2: Johansen eşbütünleşim testi sonuçları 

Ülke 
Test 

İstatistiği 

Varsayılan Eşbütünleşik Denklem (ED) Sayısı 
(k)

ED Sayısı 

r = 0 r ≤ 1 r ≤ 2 r ≤ 3 r ≤ 4 % 5 % 1 

Fas 

Eigendeğeri 0,55 0,42 0,36 0,25 0,14  

iz 95,23 50,56 19,59 12,11 2,79 2 1 

max 35,67 21,15 16,31 7,83 2,79 1 0 

Tunus 

Eigendeğeri 0,81 0,66 0,44 0,20 0,14  

iz 105,41 56,77 21,03 12,67 1,34 2 2 

max 44,56 30,18 17,85 7,26 1,34 2 1 

Mısır 

Eigendeğeri 0,76 0,51 0,29 0,25 0,12  

iz 83,28 38,55 25,05 7,89 0,05 1 1 

max 52,34 23,23 13,44 6,41 0,05 1 1 

Türkiye 

Eigendeğeri 0,86 0,49 0,49 0,22 0,12  

iz 108,32 52,13 28,46 13,22 3,15 2 1 

max 57,67 25,63 17,88 8.52 3,15 1 1 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi her bir ülke için en az bir eşbütünleşim 
vektörünün mevcut olması her bir ülke için değişkenler arasında en az bir uzun 
dönem ilişkisi bulunduğunu gösterir. Dickey vd. (1991) de belirtildiği gibi, 
eşbütünleşim vektörleri ekonomik yapının sistem içindeki değişkenlerin uzun 
dönem davranışları üzerine yaptığı baskının bir ifadesi olarak görülebilir. Bu 
nedenle, eşbütünleşim vektörlerinin sayısı ne kadar fazlaysa sistemin de o 
ölçüde istikrarlı olacağı söylenebilir. 

Eşbütünleşim vektörlerinin belirlenebilmesi için birtakım normalleş-
tirmelerin yapılması gerekmektedir. Bu da değişkenlerden birinin katsayısı 1 
alınarak eşbütünleşim vektörünü normalleştirilir (Enders, 1995:358). Bu şekilde 
normalleştirilmiş eşbütünleşim vektörleri Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3: LDYY’ye göre normalleştirilmiş eşbütünleşim vektörleri 

Ülke Normalleştirilmiş eşbütünleşim vektörleri 

Fas LDYY – 8,75LI + 15,99LY + 4,23LV – 2,10LGSYH = ut-1

Tunus LDYY – 7,47LI – 5,68LY + 3,45LV – 6,89LGSYH = ut-1

Mısır LDYY + 2,17LI - 1,88LY - 1,59LV + 7,89LGSYH = ut-1

Türkiye LDYY + 0,55LI + 0,88LY - 1,53LV - 1,12LGSYH = ut-1

Tablo 3’teki katsayılar, değişkenler sol tarafa alındığı için aslında ters 
işaretli görünmektedir. Bu nedenle katsayıların yorumlanmasında buna dikkat 
etmek gerekmektedir. Böylece sağ taraftaki hata terimi uzun dönem 
dengesinden sapma miktarını ifade etmektedir. 

Çalışmanın amacını oluşturan DYY-büyüme ilişkisi açısından Tablo 3’e 
bakıldığında, Mısır dışında, LGSYH negatif işaretli olduğundan, LDYY ile 
LGSYH’nin aynı yönde ilişkili oldukları görülmektedir. Buna göre bu ülkelerde, 
eğer hata düzeltme teriminin katsayısı (düzeltme hızı) pozitifse, LDYY ve 
LGSYH önceki dönemlere göre ters yönde hareket ederek sistemi bir süre sonra 
tekrar saptığı dengeye döndürecektir. Bu durumda düzeltme hızı katsayısı bu iki 
değişken için ters işaretlidir. Diğer taraftan, Mısır’ın eşbütünleşim katsayısı 
(aslında) negatif olduğundan LDYY ile LGSYH arasında ters yönlü bir ilişki 
bulunduğunu göstermektedir. Bu nedenle de, sistemin dengeye dönebilmesi için 
izleyen dönemlerde LGSYH ve LDYY’nin azalması gerekir. 

Değişkenler arasında eşbütünleşim olması bu değişkenlerin zaman içinde 
izledikleri yolun uzun dönem dengesinden sapmalar gösterebileceği anlamını da 
içerir. Bu nedenle, her bir değişkenin eşbütünleşim vektörünün kalıntılarına 
göre kendisini nasıl düzelttiğini anlamak için hata-düzeltme modelinin de 
tahmin edilmesi gerekir. Hata düzeltme süreci sezgisel olarak, “nedensellik 
yoktur” varsayımını reddetmektedir. 

Zaman serileri analizi bulgularına göre, Mısır ve Fas için DYY ile ekonomik 
büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunmazken, Tunus ve 
Türkiye için anlamlı bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu görülmektedir. 
Yabancı sermaye girişi sonuçta bir yatırım kararı olduğundan ekonomik, sosyal 
ve politik yapıya karşı oldukça duyarlıdır. Genel olarak ODKA bölgesinde bir 
ekonomik ve politik istikrar sorunu bulunduğu dikkate alındığında, bunun yol 
açtığı düşük DYY girişi nedeniyle DYY’nin ekonomik büyümeye katkısının 
olmaması anlaşılabilir bir durumdur. Nitekim, söz konusu istikrarın az çok 
sağlandığı ve dışa açıklığın nisbeten daha yüksek olduğu Tunus ve Türkiye’de 
DYY girişi ve bunun ekonomik büyümeye katkısı istatistiksel olarak anlamlı bir 
düzeydedir. Özellikle Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne üye ve AB ile üye 
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adaylığı ilişkisi içinde olması Avrupalı firmaların Türkiye’de yoğun faaliyet 
göstermelerine neden olmaktadır. Türkiye’ye giren DYY’nin yarısından fazlası 
Avrupa menşêlidir. ODKA bölgesine giren DYY’nin üçte biri Türkiye’ye 
gitmektedir. Bu durum, yabancı yatırımcıların bölgeye girişlerinde Türkiye’yi 
“kapı” konumuna sokmaktadır. 

Tablo 4: Hata düzeltme tahminlerine göre Granger nedensellik testi 
sonuçları 

Ülkeler 
Bağımlı 
Değişken 

2 (Wald) İstatistikleri 

LD LI LY LV LGS

Fas 

LDY - 1,11 0,35 0,08 1,15 

LI 4,75 - 3,31 2,66 1,77 

LY 6,08 7,77* - 13,12 8,34*

LV 3,21 2,10 5,79* - 1,23 

LGS 1,46 2,35 4,03 4,48 - 

Tunus 

LDY - 5,01* 8,41* 0,97 2,66 

LI 4,98 - 3,73 2,16 4,71* 

LY 2,14 3,50 - 1,68 2,05 

LV 3,29 6,06* 8,88* - 3,59 

LGS 8,56 5,22* 4,11 4,79* - 

Mısır 

LDY - 1,44 1,70 0,41 1,35 

LI 4,35 - 3,45 5,11* 1,72 

LY 3,21 0,88 - 4,01 3,36 

LV 2,19 2,67 2,63 - 1,55 

LGS 1,17 6,46* 7,21* 3,14 - 

Türkiye 

LDY - 6,87* 2,76 5,39* 5,36* 

LI 3,57 - 3,31 0,59 4,14 

LY 3,22 0,57 - 2,77 3,33 

LV 6,45 15,32 17,07 - 1,58 

LGS 1,11 4,82* 3,85 5,09* - 

(***), (**), (*) işaretleri sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 düzeyinde anlamlılığı 
göstermektedir. 
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Tablo 5: ODKA bölgesinde ülkelere göre DYY girişleri (2003-2005, milyon $) 

 

Ülkeler 
Yıllara Göre DYY Girişi 

2003 2004 2005 

Fas 2 429 1 070 2 933 

Tunus 584 639 782 

Libya 142 - 354 261 

Cezayir 634 882 1 081 

Sudan 1 349 1 511 2 305 

Mısır 237 2 157 5 376 

Bahreyn 517 865 1 049 

Ürdün 436 651 1 532 

Kuveyt -67 24 250 

Lübnan 2 860 1 899 2 573 

İsrail 3 941 1 753 5 587 

Umman 489 200 715 

Katar 625 1 199 1 469 

Yemen 6 144 -266 

B.A.E. 4 256 8 359 12 000 

Suriye 180 275 500 

S. Arab. 778 1 942 4 628 

İran 482 100 30 

Türkiye 1 752 2 837 9 681 

 

Kaynak: UNCTAD, World Investment Report (WIR)-2006 
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Tablo 6: UNCTAD tarafından hazırlanan ODKA ülkelerinin DYY 
performans ve potansiyeli endeksi 

Ülkeler 
Performans Endeksi Potansiyel Endeksi 

1990 1995 2000 2004 2005 1990 1995 2000 2004 

Fas 61 62 83 67 43 68 90 99 89 

Tunus 75 26 71 75 77 71 75 74 68 

Libya 70 135 135 139 136 46 45 50 41 

Cezayir 108 -- 113 95 109 48 92 83 80 

Sudan 114 112 63 19 16 116 138 131 123 

Mısır 15 57 105 98 66 70 86 70 81 

Bahreyn 25 44 45 32 22 23 30 32 30 

Ürdün 76 132 37 46 19 61 59 59 63 

Kuveyt 104 125 129 138 132 47 29 30 42 

Lübnan 99 116 31 8 7 74 57 51 60 

İsrail 81 78 72 85 63 31 26 22 23 

Umman 42 98 125 99 91 35 50 55 57 

Katar 115 67 99 56 54 19 21 19 10 

Yemen 120 19 139 117 139 110 101 90 93 

B.A.E. 96 90 136 25 15 26 19 26 27 

Suriye 53 77 107 113 101 77 78 80 95 

S. Arab. 118 105 132 123 110 30 28 28 35 

İran 117 124 133 130 133 49 48 57 58 

Türkiye 71 102 132 123 110 63 74 72 68 

Kaynak: UNCTAD, World Investment Report (WIR)-2006 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, ekonometrik yöntemler kullanılarak, Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika (ODKA) bölgesi örneğinde doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik 
büyüme arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu amaçla bölge ülkelerinden Fas, 
Tunus, Mısır ve Türkiye’ye ait veriler ve uygun değişkenler kullanılarak söz 
konusu ilişkinin varlığı araştırılmıştır. Zaman serileri analizlerinin sunduğu 
bulgular, Mısır ve Fas ekonomilerinde DYY ile ekonomik büyüme arasında bir 
ilişki bulunmadığı, buna karşılık Tunus ve Türkiye ekonomilerinde DYY’nin 
ekonomik büyümeye istatistiksel olarak anlamlı bir katkı sağladığını ortaya 
koymaktadır. 

DYY, sermaye birikimini derinleştirmesi, dışa açıklığı teşvik etmesi, ihracatı 
geliştirmesi ve teknoloji transferini artırması gibi birçok nedenden ötürü 
gelişmekte olan ülkelerin büyüme ve kalkınma yolunda önem verdikleri bir 
iktisat politikası aracıdır. Ancak, gelişmekte olan ülkeler açısından bu kadar 
avantajı olsa da, DYY’yi çekmek ve bundan yararlanmak da bir o kadar zordur. 
Uluslar arası yabancı sermaye hareketlerine bakıldığında DYY’nin oldukça 
seçici davrandığı, belirli bölgelerde yoğunlaştığı görülmektedir.Gelişmiş ülkeler 
gelişmekte olan ülkelerden daha fazla DYY çekerken, gelişmekte olan ülkeler 
arasında da çok açık farklılık vardır. Bu durumun ortaya çıkmasında yatırım 
yapılan (evsahibi) ülkenin kültürel, sosyal, ekonomik ve politik birçok 
özelliğinin etkili olduğu söylenebilir. Bu bakımdan ODKA bölgesinin sahip 
olduğu özelliklerin, küresel DYY pastasından sahip olduğu potansiyeller 
ölçüsünde daha fazla pay almasına engel olduğu görülmektedir. 

ODKA bölgesi birçok bakımdan dünyanın en sıkıntılı bölgelerinden biridir. 
Baskıcı ve dışa kapalı anti-demokratik yönetimler, iç karışıklıklar, düşük eğitim 
düzeyi, adil olmayan gelir dağılımı, sermaye birikimi yetersizliği, zayıf altyapı 
vb. faktörler genel olarak yatırımların, özellikle de yabancı sermaye girişlerinin 
önündeki en büyük engellerdir. Bu nedenle, bölgenin küresel DYY pastasından 
daha fazla pay alabilmesi ve bir cazibe merkezi olabilmesi için bahsedilen 
zaaflarını gidermek konusunda çaba sarf etmesi, ekonomik, politik ve sosyal 
reformlar yapması gerekmektedir. Ayrıca, son dönemlerde tüm dünyada 
bölgesel işbirliklerinin arttığı, birçok ülkenin aynı anda birden fazla bölgesel 
örgüte üye olduğu dikkate alındığında, ODKA bölgesinde de bölgesel iş birliği 
oluşturulmasının ve örgütlenilmesinin hem bölge içi ekonomik ilişkilere, hem 
yabancı sermaye girişine, hem de bölgenin dünya ekonomisi ile bütünleşmesine 
katkı sağlayacağı öngörülebilir. 
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