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Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, küreselleĢme sürecinin hız kazanması 

ile, uluslararası ekonomik entegrasyonun sağlanmasında en önemli araçlardan birine 

çevrilmiĢtir. Bu açıdan DYSY‟nın, 1950 ve 1960‟lı yıllarda emtia ticaretinin dünya 

ölçeğinde gördüğü fonksiyonu üstlendiği söylenebilir. Yabancı yatırımların ve neden 

olduğu sosyo-ekonomik etkilerin dev boyutlara ulaĢması, konuya çeĢitli yaklaĢım 

tarzlarından doğan tutum farklılıklarını ortaya çıkarmıĢtır.  

Bu çalıĢma ile, bilimsel nesnellik çerçevesinde, DYSY‟nın Azerbaycan‟da 

değiĢim sonrası geliĢim seyri incelenmiĢ ve alan araĢtırması yönteminden yararlanılarak 

yabancı yatırımların ekonomi üzerindeki etkileri değerlendirilmiĢtir. 

Teorik temellerin ortaya konulmasından sonra Azerbaycan‟da Doğrudan 

Yabancı Sermaye Yatırımlarının çeĢitli yönleri ortaya konulmuĢ ve muhtelif yönlerin 

incelenerek SWOT analizi yardımı ile sonuca gidilmiĢdir. 

Anahtar Sözcükler: Yatırım, Direkt Yabancı Sermaye Yatırımı, DıĢ Ticaret, 

GloballeĢme  
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 Advisor: Prof.Dr. S.Rıdvan KARLUK 

 

Nowadays due to acceleration of the globalization process foreign direct 

investments (FDI) became one of the most important goals in the way to achieve 

economic integration. In this respect it is fair to say that FDI replaced the worldwide 

function of the international trade of 1950‟s and 1960‟s years. Foreign investments and 

its social and economic influences in gigantic dimensions resulted with different views 

originated from different types of approaches.  

With this study within borders of scientific objectivity, the development process 

had DFI after the evolution had been investigated and the influences of foreign 

investments on economy had been evaluated benefiting from area investigating.  

After analyzing theory of Foreign Direct Investment in this theses investigated 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats of FDI in Azerbaijan. 

Key Words: Investment, Foreign Direct Investment, Foreign Trade, 

Globalization 
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GĠRĠġ 

 

GeliĢme düzeyinden bağımsız olarak her bir ülke istikrarlı bir büyüme izlemek 

için çaba harcamaktadır. Ülkenin ekonomik kalkınması ve aynı zamanda da büyümesi 

için yatırımların özellikle sabit sermaye yatırımlarının önemi çok büyüktür. Ülkenin 

yüksek bir geliĢme hızı elde edebilmek için kaynakları yetersizse, bu eksikliğin 

giderilmesi için iki yoldan birisine baĢvurmak gerekir. Bunlardan birincisi ilgili ülkenin 

eski tasarruflarının kalkınmasıdır. Diğer bir yol ise yabancı tasarrufları yurda çekmek ve 

böylece yetersiz kaynak birikimini tamamlayarak kalkınma ve büyüme için üretimde 

bulunmaktır. Bu yolların dıĢında ülkelerin izledikleri bir diğer yol ise yabancı kaynak 

temini için diğer ülkelerden borçlanmaktır. Bu yol da kaynak sağlamak için sıklıkla 

baĢvurulan bir araç olarak nitelendirilse bile sermaye yatırımları ile karĢılaĢtırıldığında 

daha az faydalı olduğu görülmektedir.  

 

Büyüme ve kalkınmanın sağlanması içi son derece önemli olan faktör tasarruf 

sağlanması ve bunun sayesinde daha ekonomik üretim gerçekleĢtirmektir. Dolayısıyla 

eğer ülke ekonomisinde üretim faktörlerinin artıĢı söz konusu ise bu büyüme ve 

kalkınmaya önemli ölçülerde olumlu etki edecektir veya üretim faktörlerinin miktarı 

aynı kalmıĢ ise bu üretim faktörlerinin yardımı ile daha fazla üretim yapmanın tek yolu 

teknolojik geliĢmedir. Dolayısıyla ekonomik kalkınmanın gerçekleĢtirilebilmesi için 

gerekli kaynakların artıĢı kadar teknolojik geliĢme de önemlidir
1
. 

 

Kısacası tasarruf, büyüme ve kalkınmanın motoru olduğundan azgeliĢmiĢ ülkeler 

bu darboğazı geçmek için yatırımları finanse etmek için bir Ģekilde tasarruf elde etmeli 

gerekirse dıĢ tasarruflara baĢvurmalıdırlar. Kalkınma ve büyümenin sağlanması için 

günümüzde en önemli araçlardan birisi Yabancı Sermaye Yatırımlarıdır. 

 

Genel anlam itibariyle yatırımlar; ister yabancı ister yerli yatırım olsun, elde 

edilmiĢ belli bir gelirden sağlanmıĢ tasarruftur. Bu tasarrufun boyutunun bir sıra eksojen 

değiĢkenlere bağımlılığının yanı sıra, en önemli bağımlılığın gelire bağlı olmasını 

belirtmekte fayda vardır. AzgeliĢmiĢ ülkelerin gelir düzeylerinin düĢük olmasının doğal 

                                                 
1
 J.R. Hicks, The Theory of Wages (London:Macmillan 1932), s.131. 
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sonucu olarak, tasarrufları da düĢük düzeyde gerçekleĢmektedir. Bu durumu aĢağıdaki 

formül yardımıyla açıklamamız mümkündür. 

 

Gelirler diğer faktörlerin sabit veya nötr olmasını farzedersek tasarruf ve tüketim 

harcamaları arasında paylaĢılmaktadır Y = C+S. Burada S tasarrufları direkt yatırımlara 

yöneleceği varsayımımından hareketle S=I (yatırım) doğrudur. Bu durumda Y=C+I 

olacaktır. Konumuz yatırımlar olduğundan I = Y-C eĢitliğinden yatırımların hacmini 

bulmamız mümkündür. Bu eĢitlikten anlaĢılacağı gibi yatırımlar gelirle tüketim 

arasındaki farktan oluĢmaktadır. Dolayısıyla bu eĢitlik gelirin büyük olması durumunda 

yatırımlarında büyüyeceği anlamını ortaya koymaktadır. Bu durumda yatırımların 

arttırılmasının sağlanması için gelirin arttırılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.  

 

AzgeliĢmiĢ ülkelerde nüfus yoğunluğu ve gelirin düĢük seviyelerde olması 

tüketim hacminin büyüklüğü tasarrufların ve dolayısıyla yatırımların düĢük düzeyde 

kalmasını ortaya koymaktadır.  

 

Yatırımlarda, parasal boyut dıĢında teknoloji ve diğer hususları da gözardı 

etmemek gerekir. Yatırımların yapılması için gerekli paranın bulunması halinde 

mutlaka teknoloji ve bilgi birikimi gerekli olacaktır. Bu gereksinimin de sağlanmasında 

geliĢmiĢ ülkelerden yararlanma yolu, en çok tercih edilen yoldur.  

 

Ġster teknolojik istersede parasal tasarruflar olsun her iki gereksinim için 

geliĢmiĢ dünya ülkelerinin kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Önemli geliĢme 

kaydetmiĢ ülkelerde tüketim ve tasarruf oranları yatırımların lehine bir geliĢme 

göstermektedir. AzgeliĢmiĢ ülkelerin bu ülkelerin tasarruflarına ihtiyaçları sözkonusu 

olmaktadır. 

 

Önceleri doğrudan yardımlar Ģeklinde ülkelere transfer edilen kaynakların yerini 

günümüzde doğrudan yabancı sermaye yatırımları almıĢtır. 

 

Genellikle yabancı yatırımların tarihsel geliĢimleri ele alınacak olursa; yabancı 

yatırımların ortaya çıkıĢ Ģekli iki özellik arzetmektedir. Ġlk aĢamalarda yabancı 
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yatırımlar gittikleri ülkelerde önemli ölçüde sömürgeleĢtirme siyasetini tatbik etmek 

için harekete geçmiĢlerdir. Bu anlamda ilgili yatırım türünün ilk zamanlarda 

sömürgeciliğin tarihsel baĢlangıcını oluĢturduğunu söylersek yanılmayız. Bu 

yatırımların akıĢı geliĢmiĢ ülkelerden azgeliĢmiĢ ülkelere doğru tek yönlü akıĢ Ģeklinde 

olmuĢtur. Diğer yandan bu yatırımların amacı, azgeliĢmiĢ ülkelerin doğal servetini veya 

kaynaklarını kullanmak olmuĢtur. Bunun önemli bir örneği Orta Asya Türk 

Cumhuriyetlerinden birisi olan Azerbaycan‟dır. Ġster SSCB devrinden önce, ister SSCB 

devrinde, isterse de Birliğin dağılmasından sonra olsun yapılan yatırımlar ilk 

aĢamalarda doğal kaynakların kullanılmasına yönelik olmuĢtur. SSCB önceleri yani 19.-

20. asır aralığında yapılmıĢ yatırımlardan Nobel Yatırımları, SSCB devrinde yapılan 

yatırımlar veya SSCB sonrası yani günümüzde örneğin BP ve benzeri çokuluslu petrol 

Ģirketlerinin yatırımları örnek teĢkil etmektedir. 

 

Yabancı yatırımların baĢlangıçta doğal kaynaklara yönelmiĢ olması ve 

sömürgeci yaklaĢımı yani azgeliĢmiĢ ülkelerin geliĢmiĢ ülkelerce sömürülmesi yabancı 

sermayeye tepkilerin temelini oluĢturan nedenlerdendir. 

 

Bu konu çok çeĢitli yönleriyle ele alınabilir. Örneğin doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları, portföy yatırımları ve diğer yatırım Ģekilleri. Bu çalıĢmada Doğrudan 

Yabancı Sermaye Yatırımları ele alınarak incelenecektir. ÇalıĢmada özellikle bu 

konunun ele alınmasının nedeni örnek ülkenin taĢıdığı özellik, diğer yandan portföy 

yatırımlarının sadece sıcak para olarak kısa dönemli yükseliĢlere, belirli dönemlerde ise 

geri çekilmesi durumlarda ciddi bir durgunluğa neden olması, yani geçicilik arz 

etmesidir. Bu konu ileri ki aĢamalarda ayrıntılı olarak incelenecektir.  

 

Bu bağlamda çalıĢmanın amacı doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 

incelenmesi ve bunun Azerbaycan ekonomisine ev sahibi ülke olma açısından etkileri 

olacaktır. Konun incelenmesi üç bölümden oluĢacaktır. Uzman kiĢilerin tavsiye ve 

talimatları doğrultusunda birinci bölümde geniĢ bir teorik temellere yönelik 

açıklamalara yer verilmektedir. Yabancı sermaye kavramı, türleri ve belirleyicileri ele 

alınarak ev sahibi ve yatırımcı ülkeler açısından değerlendirmelere açıklık getirilecektir. 

Özellikle örnek ülke bakımdan son derece önemli olması düĢüncesinden hareketle yasal 
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düzenin ilgili konuya etkisi ele alınarak incelenecektir. Ġkinci bölümde Azerbaycan 

ekonomisine SSCB döneminde ve bağımsızlığını kazandıktan sonra yapılmıĢ yatırımlar 

incelenecektir. Yabancı sermayenin Azerbaycan‟a geliĢ Ģartları, yatırımcılara sağlanan 

haklar, yabancı yatırımcılara yönelik vergi mevzuatları, yabancı sermaye yatırımlarının 

Azerbaycan ekonomisine çeĢitli etkileri incelenecektir. Daha sonra Azerbaycan‟da 

yabancı sermayenin karĢılaĢtığı sorunlara açıklık getirilecek, özellikle Ģu anda 

Uluslararası Ekonomi Mahkemelerinde gündemde olan Azerbaycan ile ilgili konulara 

örnek getirilerek konu daha çok somutlaĢtırılacaktır. En son bölümde ise Azerbaycan‟a 

gelmiĢ doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile diğer ekonomik göstergeler arasındaki 

iliĢkiyi ortaya koyacak bir model geliĢtirilecektir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

YABANCI DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARININ TEORĠK 

TEMELLERĠ VE TEMEL BELĠRLEYĠCĠLERĠ 

 

1. GENEL OLARAK YABANCI SERMAYE KAVRAMI 

 

Yabancı sermaye bir ülkeye dıĢarıdan gelmiĢ kaynağı ifade etmektedir. Bu 

kaynağın para transferi Ģeklinde sağlanacağı gibi, makine ve benzeri üretim faktörleri 

Ģeklinde de sağlanması mümkündür. Trasfer edilen sermaye günümüzde elektron veya 

e-transfer Ģeklinde olabileceği gibi, konumuzun nerdeyse tamamını kapsayan yabancı 

doğrudan sermaye yatırımları Ģeklinde de yapılabilir. Diğer bir tanımlamaya göre 

yabancı doğrudan sermaye yatırımları olarak nitelendirilen bu olgu bir ülkede bir 

firmayı satın almak veya yeni kurulan bir firma için kuruluĢ sermayesini sağlamak veya 

mevcut bir firmanın sermayesini arttırmak yoluyla o ülkede bulunan firmalara yapılan 

ve kendisiyle beraber teknoloji, iĢletmecilik bilgisi ve yatırımcının kontrol yetkisinin de 

beraberinde getiren yatırımlardır
2
. 

 

Diğer bir tanım da genel olarak yabancı sermaye bir ülkenin baĢka ülkelerden, 

karĢılığı değiĢik biçimlerde ileri de ödenmek üzere, kısa dönemde ekonomik gücünün 

artırmak amacıyla sağladığı mali ve teknolojik kaynaklardır Ģeklinde 

açıklanmaktadadır
3
. Mali ve/veya mali ve teknolojik kaynaklar bir ülkeden diğer ülkeye 

ya borç olarak gider, karĢılığı anapara ve faiz Ģeklinde olur veya yatırım ve üretime 

katılma Ģeklinde gider, bu durumda bir ülkenin diğer ülkede mülkiyet hakkı doğar, 

karĢılığı rant veya kâr Ģeklinde olur. Ülkedeki yetersiz sermaye birikiminin olması, 

dıĢarıdan yabancı sermaye sağlanır.
4
 

 

Azerbaycan Cumhuriyeti YSKK m. 3 yabancı yatırım kavramını aĢağıdaki 

Ģekilde belirlemiĢtir: “Yabancı yatırımcıların kâr elde etmek amacıyla giriĢimcilik 

faaliyeti ve faaliyetin diğer sahalarına yaptıkları yatırımların ve yatırım haklarının tüm 

                                                 
2
 S. Rıdvan Karluk, Türkiye‟de Yabancı Sermaye Yatırımları (Ġstanbul:1983), s.14. 

3
 Kenan Bulutoğlu, 100 Soruda Türkiye‟de Yabancı Sermaye (Ġstanbul:Gerçek Yayınevi, 1970), s.5. 

4
 Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası ĠliĢkiler Sözlüğü (Ġstanbul:2000), s.279. 
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çeĢitlerinin yanı sıra entellektüel faaliyetin sonuçlarına ait haklar ve eĢya haklarına ait 

olmayan diğer haklar yabancı yatırımlar adedidir.” 

 

Yabancı sermaye azgeliĢmiĢ ülkerde kaynakların kısa bir sürede arttırmanın tek 

yoludur. Bu açıdan yabancı sermaye yatırımları hem sıcak para hem teknoloji 

anlamında ekonomiye kısa sürede ferahlık getirecek tek araçtır. Bu da kısa sürede 

mevcut kaynakların ötesinde tüketim ve yatırım olanağı sağlar. 

 

Yabancı sermaye yatırımı aynı zamanda ülke dıĢından bir firmaya ortak olarak 

katılımdır. Burada mülkiyetin ve idari kontrolün yerli ve yabancı ortaklar arasında 

dağılımı önemli değildir. Genel olarak mülkiyet payı ile idari kontrol arasında oransal 

bir iliĢki söz konusudur. Yerli ve yabancı katılımcıların anlaĢma öncesi pazarlık 

koĢulları belirlemektedir
5
.  

 

Bir ülkenin cari iĢlemler açığı vermesi, o ülkenin ya özel kesim birikimi kaynak 

açığı ya da kamu birikimi kaynak açığının olması demektir. Ödemeler dengesi 

çerçevesinde cari iĢlemler açığının sermaye iĢlemleri fazlalığına eĢit olması gerekir. 

Yani ülke içi ya özel kesim ya da kamu kesimi kaynak eksiği olan bir ülke yabancı 

kaynak kullanır. Bu yabancı kaynak kullanımı ya resmi ya da özel yabancı sermaye 

giriĢi ile olur.  

 

Uluslararası sermaye akımları özel mali akımlar, kalkınma amaçlı resmi sermaye 

akımları ve doğrudan sermaye akımları diye üç gruba bölünmektedir. 

 

Bunun dıĢında günümüz geliĢmiĢ ülkeleri özellikle azgeliĢmiĢ veya geliĢme 

yolunda olan ülkelerde çalıĢma Ģartlarının zorluğundan yararlanarak beyin transferini de 

sağlamaktadırlar. Bununla birlikte burada etkin olabilecek bir diğer faktöründe, daha iyi 

çalıĢma Ģartlarının olabileceğini gözardı etmemek gerek.  

 

Eğer iĢ gücünün bir üretim faktörü olduğunu düĢünürsek ki böyledir beyin 

göçünün sağlanması yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi ile aynı etkiyi vereceklerdir. 

                                                 
5
 Bulutoğlu, a.g.e., s.5. 
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Yani nasıl ki, belli bir sermaye birikimi ülkeyi terkettiğinde ülke ekonomisi sendeleme 

dönemi geçiriyor, sıcak para giriĢi durumunda ise canlanma yaĢanıyorsa aynı etki beyin 

ihracatı veya ithalatı durumunda da söz konusu olabilmektedir. Hatta beyin veya beĢeri 

sermaye kaybının gerçekleĢmesi durumunda kaybedilen faktörün bir Ģekilde telafi 

edilmesi uzun süreler alıyorsa diğer üretim faktörlerinin kaybedilmesi halinde giderme 

buna göre çok daha kolay gerçekleĢmektedir.  

2. YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ ÇEġĠTLERĠ 

 

Doğrudan Yabancı sermaye yatırımları yukarıda da kısaca belirtmiĢ olduğumuz 

gibi genel anlam itibariyle iki grup Ģeklinde iktisat teorisyenleri tarafından 

incelenmektedir. Bunlardan birinci portföy yatırımları diğeri ise doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarıdır. Her iki tür yatırımlarla ilgili aĢağıda geniĢ açıklama yapılacaktır. 

 

 2.1. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (FDI) 

 

Kavram konusunda çeĢitli görüĢler söz konusudur. Bir firmanın üretimini, 

kurulu olduğu ükenin sınırları ötesine yaymak üzere yabancı ülklerde üretim tesisi 

kurması veya mevcut üretim tesisini satın almak yoluyla ilgili pazara girmesi doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları olarak nitelendirilmektedir.
6
 Genellikle uluslararası iktisat 

yazınında belirtililer Direkt Yabancı Sermaye Yatırımı, Özel Yabancı Sermaye 

Yatırımları ifadeleri arasında önemli hiç bir fark bulunmamaktadır. Bu ifadelerde 

yabancı kelimesi herhangi bir ülke dıĢından olmak, yabancı sermaye terimi, herhangi bir 

ülkedeki belirli bir miktar sermayeye baĢka bir ülkenin vatandaĢlarının sahip olması, 

özel kelimesi ise ülkeye gelen yabancı sermayenin o ülkenin devletine değil 

vatandaĢlarına ait olduğu gösterilmektedir. Doğrudan kelimesi ile Know-How, 

iĢletmecilik bilgilerini de ifade etmekdedir
7
. Yabancı direkt sermaye yatırımları (FDI  - 

Foreign Direct Investment) bir diğer tanımda basit bir ifadeyle Ģu Ģekilde ifade 

edilmekte: Yabancı Sermaye Yatırımlarında yabancı ifadesi özellikle ülke sınırları 

dıĢına çıkan maddi değerler bütününün varlığını ortaya koyar. Ġlgili değer bir ülkeden 

                                                 
6
Halil Seyidoğlu, Uluslararası Ġktisat (Onüçüncü basım. Ġstanbul:1999), s.664. 

7
 S. Rıdvan Karluk, Uluslararası Ekonomi (Üçüncü basım. Ġstanbul: Bilim Teknik Yayınevi., 1991), 

s.472. 
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(“Home” State) diğer bir ülkeye (“Host” State) hareket eder.
8
 Burada verilmiĢ tanım 

daha çok portföy yatırımlarının özelliklerini hatırlatmaktadır. Doğrudan (Direct) ifadesi 

anlamı yatırımcının gerekli üretim faktörlerinin de ev sahibi (host) ülkeye götürmesidir. 

Bunun portföy yatırımlarından farkı uzun süreli olmasıdır. Doğrudan yatırım yapan 

firma ilgili yatırım konusunda ülkede söz sahibi olmak isteyecektir. Portföy 

yatırımlarında ise uzun sürelik söz konusu olmamakta ve yatırım istediği anda daha iyi 

Ģartların söz konusu olduğu diğer bir ülkeye gidebilmektedir.
9
 

 

Doğrudan DıĢ Yatırımlar ile Çokuluslu ġirketler arasında çok yakın bir iliĢki 

vardır. Çünkü doğrudan yatırımları yapanlar, genellikle çokuluslu Ģirketlerdir. 

Çokuluslu Ģirketlerin amaçları dünya çapında faaliyette bulunarak kârlarını maksimuma 

ulaĢtırmaktır. 

 

Bir ana merkezin denetimi altında farklı ülkelerde faaliyet gösteren ortak 

politikalara izin veren, kaynakları paylaĢarak mülkiyet ya da diğer kontrol Ģekilleri ile 

birbirine bağlı olan çokuluslu Ģirketler
10

 ileri üretim teknolojileri ve yönetim bilgileri 

kullanarak yabancı ülkelerde doğrudan dıĢ yatırım yaparlar. Çokuluslu Ģirketler, 

doğrudan dıĢ yatırım yapacakları ülkelerde yeterli bir alt yapının oluĢmasına , ekonomik 

ve siyasal iktidarın sağlanmasına ve hukuki düzenlemelere büyük önem verirler. Bu 

nedenle geliĢmekte olan ülkeler yerine geliĢmiĢ ülkeleri tercih ederler. Doğrudan dıĢ 

yatırımların %80‟e yakın kısmının geliĢmiĢ ülkeler arasında gerçekleĢmesi ve geliĢmiĢ 

ülkeler arasındaki doğrudan dıĢ yatırımlara çok büyük kısmının çokuluslu Ģirketlerin 

sınır ötesi satınalma ve birleĢme faaliyetleri sonucu gerçekleĢmesi (2000 yılında 

%79‟nun) bu Ģirketlerin önemini attırmaktadır.
11

 

 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, çokuluslu Ģirketlerin baĢka ülkelerde 

mevcut bir firmayı satın alma, yeni bir bir firma için kuruluĢ semayesi sağlama veya 

                                                 
8
 John M. Stopford and Susan Strange with John S. Henley, Rival States, Rival Firms: Competition for 

World Market Shares Cambrige (Cambrige Uniersity Press, 1991). 
9
 John H.Duning, “Multinational Enterprises and the Global Economy,” Wokingham: Addison-Wesley 

Publishing. 
10

 Cem Alpar veTuba Ongun, Dünya Ekonomisi ve Uluslararası Özel KuruluĢlar: AzgeliĢmiĢ Ülkeler 

Yönünden Değerlendirmesi (Ġkinci basım. Ġstanbul: Türkiye Ekonomi Kurumu, 1987), s.107. 
11

 ĠSO, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Türkiye Durum Tespiti ve Stratejik Plan (Ġstanbul: 

Ocak 2002), s.33. 
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mevcut firmanın sermayesini artırmak yoluyla, yabancı bir ülkede bulunan firmalar 

tarafından diğer bir ülkede bulunan firmalara yapılan ve kendisiyle birlikte teknoloji, 

iĢletmecilik bilgisi ve yatırımcının kontrol yetkisini gerektiren yatırımlardır.  

 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları geliĢme yolunda olan ülkelerin, özellikle 

endüstriyel kalkınmaları için önemli bir kaynaktır. Bu tür yatırımlar, kalkınma 

sürecindeki ülkeler için uzun vadeli finansman, teknoloji, eğitim know-how, iĢletme 

uzmanlığı ve kombinasyonunu sağlamaktadır. Bütün bu yararların bilincinde olan 

geliĢme yolunda olan ülkeler, yabancı sermaye için uygun ortamı oluĢturmada 

ellerinden gelen çabayı harcamaktadırlar. Ancak doğrudan yatırımlar Ģeklinde olan 

yabancı sermaye, geliĢmekte olan ülkelere kolaylıkla gitmemektedirler. Doğrudan 

yabancı sermaye yatırmları, daha çok geliĢmiĢ ülkelerin kendi aralarında 

gerçekleĢmektedir. Bunun nedeni doğrudan yabancı sermaye yatırımları için önemli 

olan, iyi bir yatırım ortamı, siyasi istikrar, ekonomik istikrar gelimiĢ ülkelerde, 

geliĢmekte olan ülkelere göre hiç Ģüphesiz çok daha rahattır.
12

 

 

Doğrudan yabancı sermaye hareketlerinin altında yatan temel güdü doğal olarak 

giriĢimcinin uluslararası alanda kâr yapma isteği ve bu isteği gerçekleĢtirmek amacıyla 

sürekli rekabet gücünü artırabileceği yeni pazarlar aramasıdır. Ancak bir baĢka ülkede 

yatırım kararı giriĢimcinin rekabet gücünü arttırsa da önemli riskleri de berberinde 

getirmektedir. Bu nedenle doğrudan yabancı yatırımlar ülkenin mevcut durumu yanında 

gelecekteki konumuna da bağlı olarak yönlenmektedir. Küresel boyutta artan rekabet 

yabancı sermayeyi daha seçici olmaya itmekte, bu olgu yabancı sermaye için geçmiĢ 

dönemlerde etkili olmayan bir çok faktörün önem kazanmasına da neden olmuĢtur.
13

 

 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları bir ülkenin kalkınma sürecinde olumlu 

veya olumsuz etki edeceği tartıĢmaları devam etmektedir. Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan 

sonra geliĢmiĢ ülke iktisatçıları ve yöneticileri arasında hakim görüĢ sermaye 

yetersizliğinin kalkınmayı etkileyen en önemli faktör olduğu Ģeklinde idi. GeliĢmiĢ 

                                                 
12

Pınar Önertürk, “Uluslararası Sermaye Hareketlerinde ve Mali Piyasaladaki Son GeliĢmeler,” Maliye ve 

Gümrük Bakanlığı APK Kurulu, (Yayın No: 1986 – 273), s.17-18. 
13

 Eyüp Zengin ve Yavuz Burak Canpolat, “Azerbaycan‟da Bulunan Türk iĢletmelerinin Yapıları ve 

Sorunlar,” Journal of Gafgaz University, Volume-1, N-2, (Baku 1998), s.62. 
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ülkelerden sağlanan yardımların altyapı, ulaĢım, haberleĢme ve enerji alanlarında 

önemli bir geliĢme sağlaması bekleniyordu. Temel altyapının bu Ģekilde kurulmasıyla 

geliĢmiĢ ülkelerde hızlı büyüyen kaynakların doğrudan yabancı yatırımlar Ģeklinde 

azgeliĢmiĢ ülkelere akması sağlanacaktı. 

 

Ancak BirleĢmiĢ Milletlerin Güney Amerika komisyonunca hazırlanan bir 

araĢtırmaya göre yabancı sermayenin azgeliĢmiĢ ülkelerdeki etkinliği temelde bir 

sömürü iliĢkisine dayanmaktadır. Dolayısıyla yabancı sermaye bu ülkelerin 

azgeliĢmiĢliğini pekiĢtiren, onu sürekli kılan özellikler taĢımaktadır.
14

 

 

Yabancı Doğrudan sermaye yatırımlarının belirleyicileri son derece önemlidir. 

Konun akıĢında bununla igili geniĢ yorumlara ve açıklamalara yer verilecek, özellikle 

yasal düzenin yatırım belirleyicisi olarak rolü örnek ülke bakımından önem 

arzettiğinden geniĢ olarak irdelenecektir. Burada iki soruya cevap bulunacaktır. Ġlk 

olarak yasal sistem ve onun çalıĢma düzeni bir belirleyici midir? Ġkinci olarak bu bir 

belirleyici ise bunun ölçüsü nedir?  

 

Yukarıdaki ve ileri ki aĢamalarda genel anlam itibariyle doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarının ülke için sadece avantajlardan bahsedileceğinden burada bu tip 

yatırımların her iki taraftan; avantaj ve dezavantajlarının ele alınması faydalı olabilir.  

 

Her nimetin bir külfeti olduğu gibi doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının da 

bazı dezavantajları yok değildir. Doğrudan DıĢ Yatırımlar ev sahibi ülkenin üretim 

kapasitesine katkıda bulunması , yeni teknoloji ve iĢletmecilik bilgisi getirmesi, döviz 

giriĢi sağlaması, rekabet nedeniyle ekonomiye hareketlilik kazandırması, iĢsizliği 

azaltması ve de hazine için vergi geliri sağlaması gibi olumlu sebeplerden dolayı tercih 

edilmektedir
15

. 

 

                                                 
14

Frank Isaiah, Foreign Enterpirse in Developing Countries (The John Hopking University Press, 

Baltimore:1980) s.2-3. 
15

 Halil Seyidoğlu, Uluslararası Ġktisat (Ondördüncü Basım, Ġstanbul:Güzem Yayınları., 2001), 

s.676,677. 
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Ancak bu avantajları yanında tabii ki doğrudan dıĢ yatırımların ev sahibi ülke 

ekonomisinin kilit sektörlerinin yabancı ülkelerin denetimi altına sokması ve ekonomik 

bütünlüğünü bozması, gümrük vergileri ve ithalat yasakları gibi koruyucu dıĢ ticaret 

kısıtlamalarının aĢılması, yerli Ģirketler karĢısında yabancı Ģirketlerin yüksek 

sermayeleri, teknoloji, yöneticilik bilgisi gibi artılarından dolayı, haksız rekabet 

üstünlüğü sağlaması, aĢırı kâr transferleriyle o ülkenin ödemeler dengesinin sarsılması 

ve yeni teknolojiyi kendi ülkelerinde üreterek ev sahibi ülkeleri bu teknolojileri ithal 

etmek yoluyla teknolojik bağımlılık yaratmaları gibi olumsuz etkileri bulunmaktadır.
16

 

 

 2.2. Portföy Yatırımları 

 

Portföy yatırımları tasarruf sahiplerinin bir faiz veya divident geliri elde etmek 

amacıyla uluslararası sermaye piyasalarından hisse senetleri satın almakla yaptıkları 

yatırımları ifade eder.
17

 Dolaylı yatırımlar (Hot money) olarak da isimlendirilen, 

spekülatif amacı ağırlıklı olan istikrarsız bir ekonomik kaynaktır. Bu tip sıcak para 

giriĢleri ülkeye hızlı giriĢ yaptığı gibi olası bir ekonomik veya siyasi istikrarsızlık veya 

diğer sebeplerden çıkıĢı da oldukça hızlı olabilmektedir. Hatta bu giriĢ ve çıkıĢlar 

elektronik ortamlarda kiĢilerce rahat bir Ģekilde gerçekleĢtirildiğinden hız dakikaya 

kadar inebilmektedir. 

 

IMF ise portföy yatırımlarını doğrudan yatırım ve rezervler dıĢında bir yıldan 

fazla süreli tahvil ve hisse senetleri olarak nitelendirmektedir.
18

 Diğer bir ifadeyle 

uluslararası sermaye piyasalarından tahvil veya hisse senedi almak yoluyla yapılan 

yatırımlar portföy yatırımlarıdır. Çokuluslu Ģirketer ya da hükümetler ihraç ettikleri 

tahvilleri bu piyasalardan satıĢa çıkararak, iĢletme kredisi veya yatırım kredisi 

sağlayabilirler. Portföy yatırımları ayrıca bu piyasalardan tahviller ve kısa vadeli borçlar 

yoluyla borçlanma yanında banka borçlarını ve ihracat kredilerini de kapsar.  

 

                                                 
16

 Seyidoğlu, a.g.e., s.677,678. 
17

 Halil Seyidoğlu, Uluslararası Ġktisat (Onbirinci Basım, Ġstanbul:Güzem Yayınları, 1996), s.410. 
18

 IMF, Balance of Payment Manuel (Fourth Edition, 1997).s.136 
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Bu tip yatırımlarda yurt dıĢına sermaye ihracı ulusal paranın konvertibıl 

olmasına bağlıdır. Ayrıca tasarruf sahipleri fonlarını bir faiz veya divident geliri elde 

etmek amacıyla en yüksek gelir getiren, güvenilir menkul değerelere yatırmak 

isteyeceklerdir. Bu da yabancı sermayenin faiz gelirlerinin düĢük olduğu ülkelerden, bu 

gelirlerin yüksek olduğu ülkelere doğru akmasına neden olacaktır. 

 

Bu tip yatırımları gerçekleĢtiren ekonomik birimlerin yatırım yaptığı firma 

yönetiminde doğrudan hiç bir etkinliği yoktur. Firma yalnızca sahip olduğu hisse 

oranında söz sahibidir. Faiz, gelir ve amortismanın geri ödenmesi gibi koĢulların 

önceden belirlendiği portföy yatırımları temelde ülke açısından bir döviz borcu 

niteliğini taĢır. 

 

19 ve 20. yy‟larda Avrupa ve ABD‟den geliĢmekte olan ülkelere hem doğrudan 

hem de portföy yatırımları Ģeklinde önemli sermaye akımları olmuĢtur. Bu dönemlerde 

portföy yatırımları genellikle geliĢmekte olan ülke hükümetlerinin çıkarıp, Londra, Paris 

ve New York piyasalarına sürdükleri tahviller Ģeklindeydi. Hatta portföy yatırımları 

öyle büyük boyutlara ulaĢmıĢtı ki, bazı ekonomistler dünya ekonomisinde baskın 

sermayenin, sanayi sermayesi olmaktan çıkıp mali sermaye haline geldiğini bile ileri 

sürmüĢlerdir. Birinci Dünya SavaĢı ve ardından 1929 bunalımı portföy yatırımlarının 

duraklamasına, Ġkinci Dünya SavaĢı ise tamamen durmasına neden olmuĢtur.
19

 

 

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası bu süreç neredeyse tamamiyle değiĢti. Doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarının portföy yatırımlarıyla karĢılaĢtırılmasıyla ortaya çıkan 

gerçek, uluslararası bankaların geliĢme sürecindeki ülkelere verdikleri borçların 

1960‟ların sonlarında çok sınırlı olmasına karĢın, 1970‟lerde çarpıcı bir büyüme 

göstermesi, 1975‟den sonra doğrudan yabancı yatırımları geçilmesi ve daha sonra hatta 

doğrudan yabancı yatırımların iki katına çıkmasıdır.
 20

 Bankaların verdiği bu borçların 

aslında önemli bir bölümü portföy yatırımları niteliğinde olmuĢtur.  

 

                                                 
19

 Önertürk, a.g.e. s.17-18. 
20

Charles Oman, New Form of International Investment in Developing Countries, Investing in 

Development: New Roles for Private Capital. Der.:Theodere H. Morgan Transaction Books, 

(Washington: 1986). s.131. 
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Yabancı sermaye yatırımlarının önemli bir bileĢeni olan portföy yatırımları, 

özellikle 1980‟li yılların baĢında daha etkin ve doğrudan yabancı yatırımlardan daha 

etkin ve büyük düzeye ulaĢmıĢtır. Ancak, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında 

ortaya çıkan “kontrol” etkisi bu yatırım türünde fazla görülmediğinden aynı ölçüde 

tartıĢma konusu olmuĢtur. Çünkü portföy yatırımları, çok yönlü (sosyal, kültürel, 

politik, ve ekonomik) etkilere fazlaca yol açmamıĢtır. 

 

 2.3. Portföy Yatırımları Ġle Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları 

Arasındaki Farklılıklar 

 

Doğrudan yatırımların ne olduğunu daha iyi açıklamak için onun portföy 

yatırımlarında olan farkını ortaya koymak gerekir. Bu iki yatırım türlerinin arasındaki 

farkları ise aĢağıdaki Ģekilde sıralayabiliriz: 

 

Portföy yatırımları sabit bir faiz, doğrudan yatırım ise esnek bir karĢılık ödemeyi 

gerektirmektedir. Portföy yatırımlarında ana para ve faiz ödemeleri ekonomik koĢullara 

göre değiĢmeyen, ödeme koĢulları önceden belli, sabit döviz döviz borçlarıdır. 

 

Doğrudan yatırımlarda ise genellikle belli bir amortisman yoktur. Kâr transferi, 

iĢletmenin kârlılık duruman ve ülkelerin döviz rezervlerine bağımlı kalmaktadır; 

 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları genellikle uzun dönemli (1 yıldan daha 

uzun süreli) yatırımları kapsar. ġöyle ki, doğrudan yabancı sermaye izninin alınması, 

sabit yatırımın baĢlaması ve sonlandırılması, üretime geçilmesi, baĢabaĢ noktasına 

ulaĢıldıktan sonra kâra geçilmesi orta vadeli bir sürenin geçmesini gerekli kılabilir. 

Buna rağmen uluslararası portföy yatırımları çok daha kısa vadeli yatırımlar olup, 

dolaĢım hızı oldukça yüksektir. Ayrıca DYSY‟nın gittiği ülkede uzun süreli kalması, bu 

yatırımları uzun vadeli reel faiz oranlarına duyarlı hale getirmektedir. Fakat uluslararası 

portföy yatırımları daha çok kısa vadeli faiz oranlarının yüksekliğinden olumlu 

etkilenmektedirler.
21

 

                                                 
21

 Seyidoğlu, (2003), a.g.e., s.630. 
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Portföy yatırımları, endüstri ağırlıklı olma eğiliminde olan doğrudan daha genel 

karakterli olma eğilimindedir; 

 

Doğrudan yatırımlarda genellikle yatırımı gerçekleĢtiren ana ülkede bulunan 

Ģirket kuralları kendisi tespit eder ve denetimi devamlı elinde tutmakla stratejik kararları 

ve diğer iĢlemleri kontrol eder. Oysa, uluslararası portföy yatırımlarında genellikle 

böyle bir hak yoktur. Çünkü bu tür yatırımlarda yabancı yatırımcı firmanın hisse 

senetlerinin bir kısmını elinde tutmakta, fakat yönetimde doğrudan bir denetim yetkisine 

sahip olmamaktadır. Dolayısıyla portföy yatırımları yerli mülkiyeti ve denetimi 

doğrudan etkilemez. Doğrudan yatırım ise yabancı mülkiyeti ve iĢletme üzerindeki 

denetimi artırır. Doğrudan yatırımlarda yatırımın denetimi ya da dönemle ilgili karar 

alma yetkisi doğrudan yabancıların elindedir. Portföy yatırımlarında ise yönetimde 

doğrudan etkinlik sözkonusu değildir. Doğrudan yatırımlarda iĢletme yönetiminde 

denetimin yabancı sermayede olması, sahip olunan hisse senedi düzeyinin 

belirlenmesini önemli kılmaktadır. Hükümetin getireceği bir takım kısıtlamalar 

nedeniyle bazı durumlarda %100 mülkiyet bile denetimin garantisi olarak kabul 

edilemez. Buna karĢın iĢletme sermayesi çok sayıda ortak elinde toplanmıĢsa, hisselerin 

küçük bir yüzdesine bile sahip olmakla iĢletmenin denetimi mümkün olabilir.
22

 

 

Portföy yatırımları genellikle vadeli iĢlem sözleĢmelerine dayalı olarak 

gerçekleĢtirildiğinden bu yatırımların kârlarının dıĢarıya transfer edilmesinde problem 

yaĢanmamaktadır. Doğrudan yatırımlarda ise kârların transferi yasalarla çeĢitli 

engellerle ülkede tutulabilir. 

 

Portföy yatırımları sadece sermaye transferini kapsadığı halde doğrudan 

yatırımlar sermayenin yanında, iĢletmecilik bilgisini üretim teknolojisini de genelde 

yanında getirir. 

 

Yabancı sermaye gittiği ülkelerde çeĢitli Ģekillerde yatırım yapabilir. Bunlar 

döviz olarak getirilen sermaye ve oto finansman yoluyla sermayeye eklenen kârlar 

                                                 
22

 Hezi Eynalov ve Ercan Sancak, “Azerbaycan‟da Yabancı Sermaye,” Bakü: Kafkazya AraĢtırmaları 

Merkezi, Yayın No:2, (1999) s.10. 
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(nakdi sermaye), makine ve donatım Ģeklinde getirilen aynı sermaye ve lisans, patent, 

teknik bilgi gibi parayla ölçülmesi zor olan haklar ve hizmetlerdir. 

 

Genellikle doğrudan yatırımlar büyük tüzel kiĢiler tarafından gerçekleĢtirilir. 

Portföy yatırımları ise çoğu zaman gerçek kiĢilerce üstlenmektedir. Bu da portföy 

yatırımlarının genellikle daha riskli ve sıklıkla görülen spekülatif sorunlara yol 

açmasına neden olmaktadır. 

 

3. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI AÇIKLAMAYA 

YÖNELĠK GÖRÜġLER VE TEORĠLER 

 

Jamuna P. Agarwal  1930‟lu yıllardan sonra Doğrudan Yabancı Sermaye 

yatırımlarına yönelik teorilerin geliĢimini aĢağıdakı Ģekilde yorumlamaktadır.  

 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları konusu ilgili dönemin baĢlangıçlarında 

temel iktisat yazınında klasik iktisatçılar tarafından ilgilenilen konu olmamıĢtır. Ġlgili 

dönemde iktisatçıların daha fazla ilgilendikleri konuların baĢında ülkelerarası ekonomik 

iliĢkiler, özellile üretim faktörleri temeline bağlı karĢılaĢtırmalı maliyetlere dayalı 

üretim ve ticaret sözkonusu olmuĢtur.  

 

Günümüz iktisat yazınında “KarĢılaĢtırmalı Üstenlükler Teorisi” olarak bilinen 

yaklaĢımda genel olarak üretim faktörlerinin mobil olmaması, diğer bir ifadeyle ilgili 

faktörlerin uluslararası dolaĢımda yer almaması sabit kabul edilmektedir. 

Ġleriki aĢamalarda iktisatçıların faktörlerin mobil olduklarını varsaymalarından 

sonra ülkeler arasında faktör dolaĢımının serbestleĢmesi uluslararası ticaretten ulusal 

ticaretin daha çok ön plana çıkacağını ortaya koymuĢ, diğer bir ifadeyle önceleri teorik 

olarak  faktör dolaĢımının serbest olmaması nedenile ithal edilmesi zaruri olan bir takım 

mal ve hizmetler ülke içinde üretilebilecektir. Bu dönemde faktör mobilizasyonunun 

sıfır olması varsayımı YDSY ile ilgili hiç bir amprik ve ya diğer tartıĢmaların ortaya 

çıkmamasına neden olmuĢtur. Ohlin (1935), Haberler (1933), Ġversen (1935), ve Nurkse 

(1935) gibi dönemin önemli iktisatçılarının sermaye hareketleri üzerininde tartıĢmaları 

özellikle pörtföy yatırımları ile igili önemli boyut kazanmasının nedeni ise Birinci 
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Dünya SavaĢı sonrası savaĢ tazminatları ve diğer Ģekilde sağlanan ek kaynaklar 

olmuĢtur.  

 

Ġki dünya savaĢı arasındaki dönemde 1931 sonrası para kontrolü, uluslararası 

finansal kriz ve karĢılıklı güvensizlik ekonomik krizin daha da derinleĢmesine neden 

olmuĢ adeta uluslararası para haraketi durmuĢtur
23

. Nurkse‟un ifade ettiği gibi; ilgili 

dönemde klasik iktisat yazınının ortaya koyduğu faktörlerin mobil olmaması reel olguya 

dönüĢmüĢtür
24

. Daha sonra ortaya çıkan Keynesyen inkilap ekonimistleri uzun 

dönemden daha çok YDSY‟ları ile daha fazla ilgili olan kısa dönem üzerinde 

düĢünmeye itmiĢtir. Ġkici dünya savaĢından sonra çoğunlukla ABD tarafından portöy 

yatırımları ve devletin yeniden yapılanma ihtiyaçları; Avrupa‟nın inĢa edilmesi için 

sağlanan kaynaklar büyük sermaye hareketlerini ortaya koymuĢtur. Genellikle devlet 

ihtiyaçlarına yönelik ellili ve altmıĢlı yıllarda sağlanan bu sermaye transferleri ilgili 

dönem iktisatçılarının YDSY‟a dikkat çekmelerine neden olmuĢtur. Böylelikle iktisat 

yazınında YDSY (FDI  - Foreign Direct Investment) popüler araĢtırma konusuna 

dönüĢmüĢtür
25

. 

 

1950‟li yılların baĢlarında uluslararası iliĢkiler teorisi geliĢmiĢ uluslararası 

ticaret ve tamamlayıcı, fakat daha az geliĢmiĢ sermaye hareketleri teorisine 

dayanıyordu
26

. 1960‟lı yılların baĢlarından itibaren iktisatçılar YDSY‟larının 

nedenlerine dikkat çekmeye baĢlamıĢ ve ekonomi bilimi bu dönemden sonra ilgili 

konuda onlarca teori kazanmıĢtır. Bunlara örnek olarak; Fiyat FarklılaĢtırası, Portföy 

yatırımları, Çıktı ve Pazar büyüklüyü, Tavırlar yaklaĢımı, Ürün döngüsü, Oligopolcü 

davranıĢ, Internalizasyon, Likidite ve diğer teoriler gösterilebilir.  

 

Yukarıda kısaca bahsedilen teori ve düĢüncelerin temel iki sınırlaması söz 

konusudur: 

 

                                                 
23

 UN, 1949 
24

 Nurkse (1966), s.121. 
25

 Jamuna P. Agarwal, “Determination of Foreign Direct Investmens: A Survey,” Review of World 

Economics, Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 116, (1980) , pp 739. 
26

 John H Dunning, “Studies in International Investment,” –G. Allen & Unwin, London: (1970) pp 395. 
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 Öncelikle, YDSY‟nın belirleyicileri konusunda kafi açıklama söz konusu 

değildir
27

. Bu teorinin istenen hızla geliĢemesi iki faktöre dayanmaktadır. 

Bunlardan birincisi yabancı yatırımcıların ilgili oldukları farklı sektörlere 

yönelik yabancı doğrudan sermaye yatırımlarını açıklamaya yönelik faktörlerin 

farklılık arz etmesidir. Diğer önemli bir konu ise ev sahibi ülkeler arasında 

üretim faktörlerinin ülkelere göre nispi önemi farklılık arzetmektedir. Bu durum 

belirli ülklerin yabancı direkt sermaye yatırımlarına açık, belirli ülkelerin ise 

kapalı olmasını ortaya koymaktadır
28

.  

 Diğer yandan ABD, Japonya ve Avrupa ülkeri gibi geliĢmiĢ ekonomilerde yer 

alan fimaların doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına yönelik motivasyon 

sağlamaları ile ilgili iktisat teorisyenleri yeterli araĢtırmalar yapmıĢlardır. Fakat, 

azgeliĢmiĢ veya geliĢme yolunda olan ülkelerde yer alan firmalara yönelik bunu 

söylemek mümkün değildir
29

. Diğer bir ifadeyle geliĢmiĢ ülkelerin yabancı 

sermaye yatırımlarına yönelik motivasyon güçleri çok açıktır; yatırım yapmak 

ve azgeliĢmiĢ ülkelerde olan atıl kapasite ve diğer olanaklardan faydalanarak 

kazanç elde etmek. AzgeliĢmiĢ ülkelerde yer alan firmaların yabancı ülkelere 

yatırım yapmalarını açıklayan hiç bir teorinin olmaması dikkat çekicidir. Neden 

azgeliĢmiĢ ülkelerde olan firmalar yurtdıĢına yatırım yapma ihtiyacı hissederler? 

Onların diğer yabancı yatırımcılarla rekabet olanakları nedir? Bu konu iktisat 

yazınında hiç birazaman teorik açıklamaya kavuĢmamıĢtır.  

 

AzgeliĢmiĢ ülkelerde yer alan firmaların geliĢmiĢ ülkelere yatırım yapma 

isteğinin bir nedeni azgeliĢmiĢ ülkelerde her ne kadar atıl kapasite, ucuz iĢgücü, yeni 

pazarın avantajlarından yararlanma olanağı bulunmasına rağmen hukuksal düzen, illegal 

iĢlemlerin yoğunluğu, rüĢvet, bürokratik engeller, sahte monopol ve diğer nedenlere 

ilgili firmaların daha çok geliĢmiĢ ülkelerde fırsat aramasına neden olmaktadır. Bunun 

açık örneği daha sonra da geniĢ bir Ģekilde ele alacağımız Post Sovyet Mekanı‟dır. 

 

                                                 
27

 Agarwal, a.g.e, p.763 ve Thomsen and Nicolaides, The Evolutin of Japanese Direct Investment in 

Europe (New York and London: Harvester Wheatshef press, 1992) p.44. 
28

 Jamuna P.Agarwal, Andrea Gubitz and Peter Nunnenkamp, Foreign Direct Investment in Developing 

Countries: The Case of Germany (Germany Tubingen: JCB Mohr., 1991). 
29

 Aynı, s.5. 
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Teorik açıklamaların geliĢmiĢ ülkelerde yer alan firmalara yönelik olmasının 

nedeni Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası kabul görmüĢ genel olgudur. ġöyle ki, savaĢ öncesi 

yapılan yatırımların büyük bir kısmı (yapılan yatırımların %60‟dan daha fazlası) 

geliĢme yolunda olan ülkelere yapılmaktaydı. Fakat ilgili dönem sonrası yatırımlar 

sanayileĢmiĢ ülkelere doğru yön değiĢtirmiĢti. Bu durum Tablo 1‟den de görülmektedir.  

 

Tablo 1. SeçilmiĢ Yıllar Ġtibariyle Doğrudan Yabancı Yatırımların Dağılımı 

(1914-1985)
30

(%) 

Ev 

Sahibi 

Ülke 

1914 1938 1960 1971 1975 1978 1980 1983 1985 

GÜ 32.2 34.3 67.3 65.2 75.1 69.6 71.1 75.6 70 

GYÜ 62.8 65.7 32.3 30.9 24.9 27.8 26.6 24.4 25 

Diğer u u 0.4 3.9 u 2.6 2.3 u u 

 

Not: Bazı yıllar için verilmiĢ yüzdelerin toplamı 100 olmamaktadır. Bunun nedeni yüzdelerin 

toplanmasında bazı toplamların yuvarlanmasıdır. 

GÜ – GeliĢmiĢ Ülkeler 

GYÜ – GeliĢme Yolunda Olan Ülkeler 

U - UlaĢılamadı 

 

 Tabloda gösterildiği üzere savaĢ dönemine kadar geliĢme yolunda olan ülkelere 

yapılan yatırımlar oransal olarak daha fazla olmasına karĢılık savaĢ sonrası dönemde ise 

geliĢmiĢ ülkelere yapılan yatırımlar fazlalık arzetmektedir. Bu durum muhtelif iktisat 

teorisyenleri tarafindan farklı yorumlanmaktadır. Örneğin görüĢlerden birisine göre 

savaĢ öncesi dönemde yapılmıĢ yatırımların daha fazla geliĢme yolunda olan ülkelere 

yapılmasının nedeni ilgili dönemde firmaların kendi ülkelerinde olan doğal kaynaları 

muhafaza etmeleridir. SavaĢ sonrası dönemde ise sanayileĢmenin hızlanması ve 

geliĢmiĢ ülkelerde mevcut olan piyasa yapısı ve potansiyel alıĢ gücü yaban doğrudan 

sermaye yatırımlarının ilgili ülkelere yönelmesine yol açmıĢtır
31

. 

 

                                                 
30

 1914-1938 yılları ile ilgili bilgiler Duning, a.g.e., 1960, 1971, 1978, 1980 yılları ile ilgili bilgiler 

Stopford and Dunning, a.g.e., s.12, 1983. 1975, 1983, 1985  
31

 Letto-Gilles, (1992), p.23.  
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Diğer bir görüĢe göre ise bunun nedeni o dönemde ilgili ülkelerde olan 

ekonomik ve sosyo-politik durum olmuĢtur.
32

 Bir diğer ifadeyle ilgili dönem itibariyle 

yatırımcılar geliĢme yolunda olan ülkelere yatırım yapmanın daha riskli olduğu kanısını 

taĢımıĢlardır. Her ne kadar bu görüĢ genel iktisat teorisi bakımından doğru bulunmasa 

bile günümüzde bunun belirli ülke örnekleri bazında gerçekleri yansıttığını 

görmekteyiz. Ġleri ki aĢamalarda örnek ülke olarak ele alacağımız Azerbaycan ve diğer 

Bağımsız Devletler Birliği ülkeleri için bu durumun ortada olduğu sabittir. GeçiĢ 

dönemini hala atlatamamıĢ bu ülkelerde yatırımcıların Devlet Teminatı olmadan yatırım 

yapmak istememeleri ve en önemlisi yaĢanmıĢ belirli olumsuz sonuçlar bu gerçeyi daha 

da belirgin olarak ortaya koymaktadır. Bu gibi ülkerin bazı örneklerinde ucuz iĢgücü, 

ucuz hammadde ve diğer olanakların bol miktarda bulunmasına rağmen politik ve 

ekonomik dengesizlikler gerçekten de yatırımcıları daha geliĢmiĢ ülkere yatırım 

yapmaya zorlamakta
33

, dolayısıyla Uluslarası Ekonomi biliminin temelini teĢkil eden 

“KarĢılaĢtırmalı Üstünlükler Teorisi”nin özünü teĢkil eden kaynak israfının karĢısına 

geçilmesini de engellemektedir. 

 

Özellikle ABD‟de yatırımların devlet garantisi altına alınması, büyük ölçüde 

siyasi istikrarsızlığın giderilmesi, yatırımların diğer geliĢmiĢ ülkelere gitmesini 

engellemiĢtir. Bu sonuç 1973 senesinde J.Rock tarafında gerçekleĢtirilmiĢ araĢtırma 

sonucunda ortaya çıkmıĢtır. 

 

Ekonomik istikrarsızlıkların bu olguya etkileri ile ilgili belirli bilim adamlarının 

çeĢitli araĢtırmaları olmuĢtur. Schnedier ve Frey (1985) enflasyon olgusunun 

ekonominin “sessiz yönetici” olduğunu ve bunun yatırımların belirlenmesinde önemli 

rolünün olduğunu vurgulamaktadırlar. Diğer bir ünlü iktisat teorisyeni Harey‟de 

(1989/1990) döviz kurunda belirsizliklerin olması veya yüksek dalgalanmaların yabancı 

doğrudan sermaye yatırımlarını etkilediğini söylemektedir. 

 

Ġlgili konuda 1973 yılında ortaya çıkmıĢ belli değiĢikliklere rağmen iktisat 

yazınında herhangi bir yeni teori ortaya konmamıĢtır. 1973 ekonomik olayları çokuluslu 

                                                 
32

 Petrochilos, (1989), p.18. 
33

 US Depatment of Commerce, 1954 ; Robinson, 1961; Basi, 1963; Aharoni, 1966; US National 

Industrial Conferance Board, 1969; Suansbrough, 1972. 
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iĢbirliğinin yenilmezliğini ortaya koymuĢtur. O dönemde az sayıda Amerikan olmayan, 

diğer bir deyiĢle çoğunluğu Amerikan Ģirketi olan, çokuluslu Ģirketler büyük baĢarı 

sergilemiĢlerdir.
34

 

 

1970‟lerde çoğulukla Avrupa ve Japon firmalarının üstünlük teĢkil etsede yeni 

sanayileĢen ülkelerden Brezilya, Hindistan ve Güney Kore supranasyonel Ģirketleri de 

önemli baĢarı sergilemiĢlerdir.
35

 

 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını açıklamaya yönelik teorilerden bazıları 

aĢağıda belirtilen baĢlıklar altında ortaya konulacaktır. 

 

 3.1. Tavırlar Teorisi (The Behavioral Theory) 

 

Bu yaklaĢıma göre aĢağıda belirtilen üç faktör doğrudan yabancı sermaye 

yatırımımn gerçekleĢmesi için karar alma mekanizmasında  önemlidir. Bunlar kuĢku, 

bilgi ve garantidir. Bu üç faktör tavırlar yaklaĢımının temelini oluĢturmaktadır
36

. 

Ġlk haraketin oluĢması, diğer bir ifadeyle itici güç dıĢsal ve içsel olabilir. DıĢsal 

etkilere örnek olarak aĢağıdakiler gösterilebilir; yabancı ülkelerin devlet seviyesinde 

müracaatları, distribütörler ve istehlakçılar, pazarın kaybedilmesi korkusu, yabancı 

ekonomilerin sert rekabetleri ve d. 

 

Ġlk itici güce bağlı olarak yöneticilerin konuya sıcak bakmaları kısa bir sürede 

ilgili konudan araĢtırmaların yapılmasına yol açacaktır. ĠĢin gidiĢi zamanı bilgi toplama 

çalıĢma grublarının elemanları arasında harcadıkları zamanı dikkate almaları ve gelecek 

kariyerleri bakımından önemli olabileceğini düĢünmeleri yöneticilerin beyinlerinden 

muhtemel doğrudan yatırımın olumsuzluklarını silmeleri ile sonuçlanabilir. 

 

                                                 
34

 Glipin 1987. p 232 
35

 The Economist, (July 23, 1983), pp. 55-6. 
36

 Agarwal, a.g.e., s.750. 
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Yukarıdaki araĢtırma ilgili konuda her ne kadar ıĢık tutuyor olsa bile, bu 

araĢtırmanın belli sınırları vardır. Birincisi bu çalıĢma sadece test edilebilecek amprik 

çalıĢma değildir. Diğer yandan çalıĢmanın temelini belirli sayıda olan firmalarda 

yapılmıĢ görüĢmeler teĢkil etmektedir. Ġstatistiksel sonuçların güvenirliliğinin direkt 

olarak örneklemenin sayısına bağlı olduğunu düĢünürsek ve bu çalıĢamada sadece 38 

firmanın iĢbirliğinin yetersiz olduğunu söylememiz mümkündür.
37

 

 

 3.2. Ürün Döngüsü Teorisi 

 

Bu teori yabancı direkt sermaye yatırımları ve uluslararası ticareti açıklamaya 

yönelik ortaya atılmıĢtır.  

 

Vernon tarafından geliĢtirilmiĢtir. Teoriye göre, bir ürünün ilk icat aĢamasıyla 

kitlesel üretim aĢaması arasında yenilik, olgunluk ve standartlaĢma olmak üzere üç 

yaĢam devresi geçirir. Yenilik aĢamasında ürün nitelikleri yönünden henüz tam olarak 

standartlaĢmamıĢtır. Üretim teknolojisinin yalnız icat eden firmanın elinde bulunduğu 

bu devrede, daha çok iç piyasaya yönelik üretim söz konusudur. Olgunluk aĢamasında 

firmaya ait teknolojiye baĢka firmalar da ulaĢmaya baĢlarlar. Piyasada üretici sayısının 

artmasıyla, icatçı firmanın monopolistik kârı azalmaya baĢlar. Bu dönemde ülke söz 

konusu ürünü ihraç daha çok etmeye baĢlamıĢtır. Ürünün ve üretim teknolojisinin 

standart hale geldiği son aĢamada, üreticiler arası rekabet oldukça kızıĢmıĢ durumdadır. 

Artık yenilikçi firma içte ve dıĢta teknoloji lisansı vermeyi kârlı bulmaya baĢlar.
38

  

 

Teoride teknolojik yenilikler temeli teĢkil etmektedir. Teorideki orjinal düĢünce 

Ģu Ģekilde izah edilmektedir; üç aĢama sözkonusur. Bunlardan birincisi firmanın yeni 

teknoloji kullanmakla ortaya çıkardığı ürünün ilgili ülkede üretim aĢamasıdır. Bu 

aĢamada ürünün yeni olması ve dolayısıyla yeterli talebin varlığı sözkonusudur. Diğer 

yandan üretimi gerçekleĢtiren firma monopolcü güce sahip olacaktır. Ayrıca 

teknolojinin yeni olması dolayısıyla diğer firmalar tarafından bilinmemesi de önemli bir 

                                                 
37

 AraĢtırma Ġsrail‟de bulunan 38 firma arasında gerçekleĢtirilmiĢtir. 
38

 Seyidoğlu, (2003), a.g.e., s.84.  
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avantajdır. Yüksek gelir elde eden gruplar tarafından talebin fiyat esnekliğinin az olması 

nedeniyle diğer bir avantajın da söz konusu olduğunu ve üreticinin iç pazara 

yönelmesinin akılcı olduğunu söylememiz mümkündür.
39

 

 

Ġkinci aĢama ise olgunluk aĢaması olarak ifade edilmekte olup, artık ilgili malın 

ihracata yöneldiği sahfayı ifade eder. Nihayet üçüncü aĢama ise ürünü ortaya koymuĢ 

ekonomik birimin yabancı direkt sermaye yatırımını gerçekleĢtirmesidir. Bu aĢama 

kaçınılmazlığını ortaya koyan belli nedenler vardır. Teknolojinin artık eskimiĢ olması 

ve diğer üreticilerle ortaya çıkan büyük fiyat rekabeti artık maliyetlerin düĢürülmesi için 

bir takım adımların atılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bunun en kolay 

yollarından biri uygun yabancı ülkeye ilgili yatırımın yapılması ve özellikle baĢta ucuz 

iĢ gücü olmak üzere diğer avantajlardan yararlanmaktır.  

 

Bununla birlikte teorinin geniĢ bir Ģekilde eleĢtiriye açık bir yapısı vardır. Teori 

sadece geliĢmiĢ ve sanayileĢmiĢ ülke ekonomilerinde ortaya çıkan yenilikleri temel 

almaktadır. Oysa, günümüzde geliĢme yolunda olan bir ülkenin, geliĢmiĢ bir ülkeye 

yatırım yaptığını da görmekteyiz. Teorinin diğer eksik yönlerini aĢağıdakı Ģekilde 

sıralayabiliriz. 

 

 Teori çokuluslu Ģirketlerin yaptığı yatırımların izah edilmesinde acizdir. Teori 

sanki sadece yenilikler ülkesine adanmıĢ görüntüsü arzetmektedir. Mesela bu 

yaklaĢım vertikal, yani doğal kaynaklara yapılan yatırımları ve ya bankacılık ve 

sigortacılık sektörlerine yapılan yatırımları da açıklayamamaktadır. 

 

 Ürün döngüsü teorisi yabancı doğrudan sermaye yatırımlarının, daha sonra geniĢ 

bir Ģekilde ele alacağımız diğer tüm belirleyicilerini gözardı etmektedir. Model 

yabancı yatırımın ne zaman gerçekleĢeceğini ve nereye yatırım yapılacağını 

haber vermekte, fakat mülkiyet Ģeklini ne olacağı ile ilgili bilgi vermemektedir. 

Bunun nedeni teknolojik yeniliğin diğer ülkelerde yatırıma dönüĢtürülmesinde 

                                                 
39

 Reymond Vernon, “International Investment and International Trade in the Product Cycle,” The 

Quarterly Journal Economics, Vol 80, No 2, (1996), s.190. 
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mülkiyet Ģeklinin belirlenmesi için fayda maliyet analizinin yapılmamıĢ 

olmasıdır. 

 

 Teori geliĢmekte olan üçüncü dünya ülkesinin sanayileĢmiĢ bir Avrupa ülkesine 

doğrudan yabancı sermaye yatırımının nedenini ve belirleyicilerini de 

açıklayamamaktadır. Aslında ürün döngüsü teorisi sadece ABD‟nin yabancı 

doğrudan sermaye yatırımlarını açıklamaya yönelik olarak oluĢturulduğundan 

diğer ülkelerde olan firma ve ekonomik birimlerle ilgili olarakta izah 

verebilmemektedir.  

 3.3. Sermaye Hareketleri Teorisi 

 

Bu teorinin temel dayanağı günümüz koĢullarında ve olanaklarında daha çok 

gerçekçi görünüm arzetmektedir. ġöyleki internet ve diğer bilgi iĢlem teknolojileri 

yardımyla günümüz koĢullarına dünyanın hemen hemen her ülkesinde faiz oranları ile 

ilgili bilgi almamız mümkündür. Bilgi ve olanaklar yardımıyla ekonomik birimler 

rasyonel kararlar almakta ve ellerinde mevcut kaynakların ilgili ülkelere transfer 

etmektedirler. Bu sermaye hareketlerinin Ģeffaf ve mobil ortamda hızlı bir Ģekilde 

gerçekleĢmesi sermaye dolaĢımının gerçekleĢtiği ülke ekonomilerinde de faiz 

oranlarının yeniden Ģekillenmesine etki gösterecektir
40

. 

Ekonomi biliminin temelini oluĢturan arz talep dengesinin iĢleyiĢ biçimine 

uygun olarak sermaye akımının daha fazla artmasıyla, akımın gerçekleĢtiği ülkede 

bollaĢma sonucu fiyat, yani faiz oranları düĢecektir ve akım daha fazla faiz getirisi olan 

diğer ülkelere yönelecektir. Genellikle sermayenin eksik bulunması nedeniyle 

karĢılığının çok daha yüksek olduğu azgeliĢmiĢ ülkeler bu durumdan tabi ki kârlı 

çıkacaklardır.  

 

Fakat bu yaklaĢım doğrudan yabancı sermaye yatırımları teorisini açıklamakta 

kesinlikle yetersiz kalmaktadır.
41

 Doğrudan yabancı sermaye yatırımları spekülatif kâr 

                                                 
40

 Floyd, “International Capital Movements and Monetary Equlibrium,” American Economic Review, 

Vol. 59, No. 4 (1969), s.472. 
41
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peĢinde dolaĢan bir tür sermaye birikimi değil, belirli alanlarda kâr seviyesini 

belirleyerek ilgili mekânın avantajlarından yararlanarak getiri elde eden sermaye 

hareketidir. Bu teori doğrudan yabancı sermaye hareketlerinden daha çok portföy 

yatırımlarına yönelik olarak gerçekliğini koruyabilir. 

 

 3.4. Firma Büyümesi Teorisi 

 

Piyasa etkisi ve sermayenin firmaya maliyeti esas alınmıĢ bu yaklaĢım belli 

ölçüde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını açıklamıĢtır. 

 

Bu yaklaĢıma göre doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının en mühim 

belirleyicisi piyasalardır. Firmaların amacı kısa sürede kâr elde etmek değil uzun 

dönemde piyasanın geliĢmesine paralel olarak faaliyet göstererek boyutlarını 

büyütmelidir. Firmanın amacı kısa sürede kâr etmek olsaydı zaten bunun 

gerçekleĢtirilmesi için doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına değil, iyi bir analiz 

sonrası portföy ve diğer yatırım türlerine yönelmiĢ olmalıydı. Firma piyasanın 

geniĢlemesine paralel olarak büyümesini ve geliĢmesini sağlamak durumundadır. Piyasa 

geliĢmesine pararlel geliĢmeyi sürdürememe durumunda, sonucun firma aleyhine 

olacağı da açıktır
42

. Firmanın elde ettiği kârları tekrar yatırımı yöneltmesi, kaynak elde 

etmek için gerekli faiz ödemeleri giderlerini de minimize etmiĢ olacaktır. 

  

 Buna örnek olarak Anadolu Grubu tarafından 90‟lı yılların baĢında 

Azerbaycan‟a yapılmıĢ yatırımlar gösterilebilir. Yukarıdaki açıklamalara uygun bir yapı 

içinde olan Azerbaycan‟nın o dönemdeki piyasa Ģekli azgeliĢmiĢlik ve yetersiz talep 

koĢullarının habercisi olsa bile Anadolu Grubu Efes Invest aracılığı ile pazara dönemin 

en büyük direkt yabancı sermaye yatırımını gerçekleĢtirmiĢtir. Bu gün hala üretime 

devam eden bu Baku Cocal-Cola Bottlers Ltd. piyasanın en önemli içecek üreticisi 

olarak pazarı gayri resmi açıklamalara göre %50 içecek arzını da elinde 

bulundurmaktadır. YaklaĢık ilk 7 sene ise firmanın kârsız çalıĢtığı firma yöneticileri 

tarafından belirtilmektedir. 
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 Bununla berbar teori belirli konularda eleĢtirilmektedir. Örneğin firmaların 

belirsiz piyasa geniĢlemesi Ģartlarında kapasite geniĢletmesi ve bunun uluslararsı boyuta 

yükselteceği varsayımı yapılmaktadır. Bu varsayım pek gerçekçi değildir. ġöyle ki 

firmaların faaliyetlerinin geniĢletilmesi için gerekli satıĢ hacminin, gerektiğinde ihracat 

hacminin belirli kotalarla sınırlandırılması ve ya dıĢ ödemeler dengesi sorununa bağlı 

olarak çeĢitli engellerle karĢılaĢması da olasıdır. 

 

 Diğer yandan çokuluslu Ģirket olması halinde, ana Ģirket kaynaklarından 

yararlanma veya finans sektörünün imkanlarından faydalanmak kaydıyla, firmaların 

gerekli büyüme hızına ulaĢmaları her zaman geçerli olmayabilir. 

 

Teori yukarıda da belirtilmiĢ eksiklikler ve eleĢtiriler gözönünde bulundurulursa 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını açıklamakta yeterli kalmamaktadır. 

Uluslarötesi firmaların giriĢimleri ve baĢarılarının açıklanması bakımından modelde 

belirtilen beĢeri sermaye faktörlerinin önemle altının çizilmesi ise açıklamalara anlamlı 

bir renk katması açısından önem arzetmektedir. 

 

 3.5. Tekelci Rekabet Teorisi 

 

Oligopol bir piyasada çok az firma faaliyet gösterdiğinden, piyasadaki herhangi 

bir firmanın üretim, fiyat, satıĢ ve kârla ilgili kararının diğer firmaları da yakından 

ilgilendirdiğini savunur. Teoriye göre, bir firma maliyetlerini aĢağı salmak için yurt 

dıĢında yatırım yapmaya baĢladığı zaman, diğer firmalar da bu duruma kayıtsız 

kalmayacak ve öncü firmanı izleyeceklerdir. Kısacası oligopolistik piyasa yapısının 

temel özelliğini Ģirketler arası karĢılıklı bağımlılık oluĢturmaktadır.
43

 F.T. 

Knickerbocker çalıĢmalarında ABD‟deki ÇUġ‟ların doğrudan yatırımlarını incelemiĢ ve 

bu Ģirketlerin oligopolistik bir piyasa yapısında faaliyet gösterdikleri sonucuna 
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varmıĢtır.
44

 ÇUġ‟ların tekelci ayrıcalıkları aynı zamanda geniĢ pazarları ele geçirebilme 

olanağını sağlayan en önemli araçtır. Steven‟e göre, ÇUġ yatırım kararı vermeden önce, 

yabancı ülkedeki yatırımdan elde edeceği gelirle taĢıdığı risk faktörünü dikkate alarak 

mevcut sermayeyi ülkeler arasında dağıtmaktadır.
45

 Hymer ve Kindlebergen‟in 

geliĢtirmiĢ oldukları teoriye göre, bu risk unsurunun varlığından dolayı, ÇUġ yabancı 

ülkede kendi ülkesinde kazandığından fazlasını kazanma amacı güdecektir. Ayrıca bu 

kazanç ev sahibi ülkedeki yerli firmaların kazancını da aĢmalıdır.
46

 ÇUġ‟lar yatay ve 

dikey bütünleĢmeler yolu ile dıĢsal ekonomiler sağlayarak,
47

 ürün çeĢitlendirmesi 

yaparak, üstün pazarlama teknikleri ve fiyat politikaları uygulayarak özellikle, 

geliĢmekte olan ülkelerdeki yerli üreticileri daha rahat devreden çıkarabilirler. Bütün 

bunların yanında, geliĢmekte olan ülke hükümetlerinin ÇUġ‟ların çıkarlarına uygun 

ekonomi ve maliye politikalarını yürürlüğe koymaları (tam rekabet koĢullarının 

aksaklığı, korumacı dıĢ ticaret politikaları vb.), ÇUġ‟ların sahip olduğu tekelci konumu 

daha da güçlendirmekte ve dolayısıyla baĢarılarını artırmaktadır.
48

  

 

Dinamik KarĢılaĢtırmalı Üstünlükler Teorisi‟ni öne süren Kojima‟ya göre, ABD 

firmaları ürün yaĢam aĢamaları modelindeki gibi davranmamaktadırlar. Tam tersine, 

doğrudan yatırımlar ürün yaĢam eğrisinin en üst noktasında gerçekleĢmektedir. Yine 

Kojima‟ya göre, Japon firmaları geleneksel teoride olduğu kendilerine karĢılaĢtırmalı 

üstünlük sağlayacak alanlara yatırım yapmamaktadırlar. Yatırımın yapıldığı ülkeye 

uzun dönemde karĢılaĢtırmalı üstünlükler sağlayan Japon yatırımlarının, bu üstünlüğü 

yatırımın yapıldığı ülkedeki sanayinin ihracat potansiyelini artırarak sağladığı 
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savunulmaktadır. Ayrıca ÇUġ‟ların orijini olan ülkelerde veya yatırımın yapılacağı ev 

sahibi ülkede monopol ve oligopol durumlarının egemen olma zorunluluğu yoktur.
49

 

 3.6. Eklektik YaklaĢım 

 

J.Dunning tarafından ortata çıkarılan bu teori, uluslararası üretimin 

gerçekleĢmesi için firmaların üç temel avantaja sahip olması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Bunlar: 

 Rakip firmaların sahip olmadığı ve sahip olan firmalara bazı olanaklar 

sağlayacak olan mülkiyet avantajları (ownership advantages) 

 Sahiplik avantajına haiz firmaların bunları yabancı firmalara satmak veya 

kiralamak yerine kendi içlerinde kullanılmalarının daha kârlı olacağı varsayımı 

(internalization advantages) 

 Ġlk iki koĢulun gerçekleĢmesi varsayımı altında, ülke dıĢındaki girdi 

maliyetlerinin düĢüklüğü ve verimlilik gibi faktörlere bağlı bir diğer avantaj olan 

yerleĢim avantajı (location advantages)
50

 

Bahsedilen avantajların oluĢması çokuluslu Ģirketlerin bundan yararlanmak 

istemesini ve doğrudan yatırım isteğini ortaya çıkaracaktır. 

 

4. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TÜRLERĠ VE 

ġEKĠLLERĠ 

 4.1. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türleri 

 

 Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, sermaye transferi Ģeklinde olabileceği 

gibi aynı sermaye ve gayri maddi hakların giriĢi Ģeklinde de olabilir. Ayrıca doğrudan 

yatırımların tamamı iradi olmayabilir. Kâr transferlerinin yerli hükümetlerce 
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sınırlandırıldığı durumlarda, transfer edilemeyen kârlar iĢletmenin geniĢletilmesinde ya 

da yeni yatırımlarda kullanılırsa, gayri iradi olarak yabancı sermaye yatırımı yapılmıĢ 

olacaktır. 

 

  4.1.1. Ġhracata Yönelik Olarak Yapılan Yatırımlar 

 

Bu tip yatırımların çoğu genellikle hammadde alanlarına yapılan yatırımlardır. 

Ortadoğu ülkelerinde (Azerbaycan‟da buraya dahil edilebilir) petrole yapılan yatırımlar, 

Ekvator ve Panama gibi ülklerde ise muza, Karayipler‟de ise boksit alanlarına yapılan 

yatırımlar bu tip yatırımlara birer örnek teĢkil etmektedir. Genellikle bu tip yatırımlarda 

yerli ülkelerden çıkarılan hammaddeler bunların iĢlendiği diğer ülkelere satılır. Bu 

yatırımlarda firmalar bazen kendileri için gerekli olan alt yapı yatırımlarına da 

gidebilirler. 

 

Ġmalat kesiminde ise azgeliĢmiĢ ülkelerdeki ihracata yönelik yatırımların çoğu 

parça üretimi alanına yapılır. Üretilen parçalar montaj için yatırımcının ülkesine ya da 

baĢka bir ülkeye gönderilir. Firmaları bu tip yatırımlara yatırımlara yönelten etkenler, 

yerli ülkede ya da uluslararası piyasada firmanın rekabetçi durumunu korumaktadır. 

Yerli ülkede elde edilen ürünün pazarı ya çok küçükse ya da hiç yoksa üretimin 

maliyetini düĢürücü düĢük ücret düzeylerinde emek bolluğu, hükümetin teĢvik edici 

politikaları, siyasi ve mali istikrar yatırımcıları yönlendiren önemli etkenlerdir. 

 

  4.1.2. Pazar GeliĢtirici Yatırımlar (Market Development) 

 

Bu tür yatırımların baĢlıca özelliği ise, ürünlerin öncelikle yerli ülkede satılmak 

üzere üretilmiĢ olması, yatırımın yerel ülkede, üretim maliyetleri dikkate alınarak, yerel 

pazarın hacminin ve uzun dönemli potansiyelinin geliĢtirilmesiyle meydana getirilen 

ekonomik ihtiyaçlara cevap olarak yapılmasıdır. Bu gibi yatırımlar genellikle uzun 

vadeli düĢüncelerle yapılır. 
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Yerli ülkede hükumetin geçmiĢteki, yürürlükteki ve gelecekteki politikaları, 

gümrük tarife politikları, ticari kontrolleri, vergiler, para yardımları, yabancı yatırımlar 

üzerinde önemli düzenlemeler bu tür yatırımları doğrudan etkiler. 

 

Ev sahibi ülkeler, yerli pazarlara yönelik yatırımcılarla iliĢkilerinde çok önemli 

pazarlık gücüne sahiptirler. Ekonomi büyüdükçe, yani yatırımlar cezp edebilir, bunlar 

arasında rekabet doğabilir. 

 

  4.1.3. Hükümet Öncülüğünde Yapılan Yatırımlar 

 

Bu yatırımlar, ev sahibi ülke hükumetinin insiyatifinde ortaya çıkar. Hükümet 

piyasadaki olumsuz talep ve maliyet koĢullarına rağmen, teĢvik tedbirleri, ithalat 

kısıtlamaları, yabancı dövize tercihli izin, vergi ayrıcalıkları, doğrudan para yardımları, 

finansal destek, altyapı yatırımları ve hükümetin sağlayabileceği hizmetlerle, yatırımları 

içe çekmeye çalıĢır. 

 

Hükümet öncülüğünde yatırım projelerini diğer yatırım projelerinden ayırmak 

güçtür. Aslında azgeliĢmiĢ ülkelerdeki ihracata yönelik projeleri içeren bütün yabancı 

yatırımlar hükümet tarafından destekleniyor. Bu yatırım tipini ayrıcı ölçüt, projelerin ev 

sahibi ülke tarafından direkt olarak baĢlatılmaıdır. 

 

Özel kiĢileri yabancı ülelerde gayri menkul almaları yabancı doğrudan yatırımlar 

kapsamına girmektedir. Ancak bu yatırım türü, toplam yabancı sermaye yatırımları 

içinde oldukça küçük bir yüzdeye sahiptir. Bu gün yabancı doğrudan sermaye 

yatırımlarının nerdeyse tümü çokuluslu Ģirketler tarafından yapılmaktadır. Çokuluslu 

Ģirketler tek merkezden yönetilen ancak birden fazla ülkede aynı anda üretim faktörleri 

aracılığıyla ya da know-how, lisans, patent, gibi maddi haklarla da gerçekleĢtirilebilir. 

Bu yatırımlar genelde sanayi sektörüne yöneliktir. Yani sermaye transferi bir ülkenin 

sanayi sektöründen, diğer ülkenin sanayi sektörüne yönelir. Bu transfer süreci yatay ve 

dikey yatırımları ortaya koymaktadır. Yatırım yapan firma kendi ülkesinde de aynı tür 

yatırıma sahiptirse yatırım yatay yatırım olarak nitelendirilir. Dikey yatırımla ileriye ve 

geriye bağıntılı yatırım süreçleri tanımlanır. Geriye yönelik yatırımlarda, ana firmanın 
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üretimi için gerekli hammaddelere yönelik yatırımlar sözkonusudur. Ġleriye bağıntılı 

yatırımlar ana firmanın yabancı ülkelerdeki satıĢlarını ve pazarlama olanaklarını 

artırmasına yönelik yatırımlardır. 

 

Doğrudan yabancı yatırımlar özellikle 1970‟li yılların ikinci yarısından itibaren 

çeĢitli biçimlerde görülmeye baĢlamıĢtır. Bu yatırımlar, yabancı ortakların sahip olduğu 

genellikle %50 dolayında olduğu Ortak GiriĢim (Joint Venture) ya da yabancı firmanın 

sermaye katkısının olmadığı, serbest bölge, kıyı bankacılığı, lisans anlaĢmaları, iĢletme, 

hizmet, ürün paylaĢma anlaĢmaları gibi uluslararası anlaĢmalar Ģeklinde yatırımlardır. 

 

Yabancı sermaye yatırımlarının adları geçen çeĢitli biçimleri Azerbaycan 

Cumhuriyeti YSSK md. 3 belirlenmiĢtir. Bu maddenin ikinci fıkrasına göre, yabancı 

yatırımcılar Azerbaycan sınırlarında yatırım yaptıkları zaman aĢağıdaki usüllerden 

yararlanmalıdırlar: 

 

-Azerbaycan gerçek ve tüzel kiĢileri ile birlikte kurulacak müesseselerde ve 

teĢkilatlarda hisse sahibi olmak; 

 

-Yalnız yabancı yatırımcılara ait müesseselerin kurulması; 

-Müesseselerin, demirbaĢların, binaların, tesislerin, müesseselerde pay sahibi 

olmanın, hisselerin, istikrazların, ve diğer değerli kağıtların yanı sıra Azerbaycan 

yasalarına uygun olarak yabancı yatırımcının elde edebilecek diğer emlakların elde 

edilmesi; 

-Arsa ve diğer doğal kaynakların kullanım hakkının yanı sıra diğer emlak 

haklarının elde edilmesi; 

-Azerbaycan gerçek ve tüzel kiĢileri ile yabancı yatırım yapmanın diğer 

usullerini öngören anlaĢmaların yapılması. 
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 4.2. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının ġekilleri 

  4.2.1. Çokuluslu ġirketler 

 

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının en önemli özelliklerinden biri, bunların 

yanlızca tabi Ģirketin mülkiyetini elinde bulundurmakla (kısmen veya tamamen) 

kalmamaları, aynı zamanda onun yönetimini de denetimleri altında bulundurmalarıdır. 

Yavru Ģirket genellikle, ana Ģirketin elinde bulunan teknoloji, ticari sırlar, yönetim 

bilgileri, ticaret ünvanı ve öteki kolaylıklardan yararlanma ayrıcalığına sahiptir. 

 

KarĢılığında ise, kazanılan kârlar, kısmen veya tamamen ana Ģirkete kalır. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları (Direct Foreign Investment-DFI ) adı verilen bu 

yatırımlarda, yabancı ülkedeki fiziki sermayeye sahip olan ve bunu iĢleten firmaya, 

Çokuluslu ġirket adı verilir. Bunun dıĢında Duning çokuluslu Ģirketleri Ģu Ģekilde 

tanımlamıĢtır: Ģirketin çokuluslu Ģirket olarak nitelendirilmesi için birden fazla ülkede 

yatırım gerçekleĢtirmeli, bunları kontrol etmeli, ve uluslararası düzeyde üretim 

yapmalıdır
51

. Vernon ise, çokuluslu Ģirketleri çeĢitli milliyetlere sahip olan firmalar 

grubu olarak tanımlamaktadır
52

. Bu tanımların daha fazla arttırmak mümkün olsa da 

tümünin ortak iki özelliğinin bulunduğunu belirtmek gerekir. Bunlardan birincisi 

ölçüsü, bir diğeri ise yönetici kadronun milliyet karıĢımı ölçüsüdür
53

.  

 

Çokuluslu Ģirketler, uluslararası borç alma ve borç verme konularında kullanılan 

önemli araçlardır. Çokuluslu Ģirketler genellikle, daha sonra geri döneceği  ümidiyle, 

tabi Ģirketleri aracılığıyla ( tabi Ģirketlerinin bulundukları ülkelere ) sermaye tedarik 

ederler. Bu süreç, yani çokuluslu Ģirketlerin tabi Ģirketlerine sermaye tedarik etmesi, 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını, uluslararası kredi verme iĢlemlerine (borç 

verme-ödünç alma), kısmen de olsa, alternatif haline getirmektedir. Gene de niçin 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, diğer fon transferlerine oranla daha çok tercih 
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edildiği konusunda akla takılan bazı sorular vardır. Her durumda da, çokuluslu 

Ģirketlerin mevcudiyeti, bir ülkeden diğer bir ülkeye net bir sermaye akıĢı ile 

sonuçlanmaz. Ancak, çokuluslu Ģirketler bazen, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren tabi 

Ģirketleri aracılığıyla yaptıkları büyüme operasyonları için ihtiyaç duydukları fonları 

karĢılamak amacıyla, o ülkede kaynak yaratma yolunu seçebilirler. Bu durumda da 

ülkeye dıĢarıdan, bir kaynak akıĢı sağlanmamıĢ olur. Dahası, bazen bir çokuluslu Ģirket, 

yabancı bir ülkede geniĢlemek için, tabi Ģirketine ve dolayısıyla, o ülkeye kaynak 

transferi yapar. Buna karĢılık, tabi Ģirketin bulunduğu ülkede yer alan, baĢka bir 

çokuluslu Ģirket de, diğer çokuluslu Ģirketin bulunduğu ülkedeki tabi Ģirketine sermaye 

transfer etmek kaydıyla geniĢleme yoluna gidebilir. Bu durumun sonucunda ise, bu iki 

ülkeye hem kaynak transferi yapılmıĢ olurken (birbirlerine), hem de bu ülkelerden 

(birbirlerine) kaynak transferi yapılmıĢ olur ve sonuçta, iki ülkeye de, hem kaynak girip, 

hem de çıkmıĢ olduğundan, net bir kaynak transferi girdisi sağlanamamıĢ olur. Bu 

itibarla, çokuluslu Ģirketlerin bazen uluslararası sermaye akıĢını gerçekleĢtiren bir araç 

olarak görülmelerine rağmen, uluslararası kredi verme  iĢlemlerine tamamiyle alternatif 

olarak düĢünmek yanlıĢtır. 

 

Bilindiği üzere, geleneksel uluslararası ticaret teorisi, KarĢılaĢtırmalı Üstünlük 

Teorisi'ne ve onun değiĢik bir yorumu olan Heckscher-Ohlin Modeli'ne dayanır. David 

Ricardo tarafından geliĢtirilen KarĢılaĢtırmalı Üstünlük Teorisi'ne göre "Her ülke 

göreceli olarak hangi malları daha ucuza üretiyorsa, o malların üretiminde 

uzmanlaĢmalıdır." Heckscher-Ohlin Teorisi'ne göre ise, "Her ülke hangi üretim 

faktörüne zengin olarak sahip bulunuyorsa, üretimi bu faktörü yoğun biçimde gerektiren 

mallarda karĢılaĢtırmalı üstünlük elde eder." Özetle, emeğin ucuz ve bol olduğu 

ülkelerde emek yoğun, sermayenin zengin olduğu ülkelerde ise sermaye yoğun mallar 

üretilmeli ve ihraç edilmelidir.
54

 Geleneksel dıĢ ticaret teorilerinin temelini oluĢturan bu 

teorilerden de anlaĢıldığı üzere, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, bu teorilerde ele 

alınmamıĢtır. Bunun nedeni ise, çokuluslu Ģirketlerin Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonraki 

dönemin özelliği olmasıdır. Bu nedenle de bu konudaki teorileri geliĢtirmek modern 

iktisatçıların görevi olmuĢtur. Modern iktisatçılar tarafından geliĢtirilen bu teorilere 

çokuluslu Ģirketler teorisi adı verilmiĢtir. 
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Çokuluslu Ģirketler teorisini daha iyi açıklayabilmek için bir örnek üzerinden 

gitmek faydalı olacaktır. Örnek olarak, Meksika otomobil endüstrisini ele alalım. 

Meksika, büyük ve kendi kendine yeten bir otomobil endüstrisine sahiptir, üretilen tüm 

arabalar iç piyasada satılmaktadır ve araba üretimine iliĢkin tüm parçaların üretimi 

Meksika'da yapılmaktadır. Ancak, Meksika'da otomobil üreten firmaların çoğu 

çokuluslu büyük Amerikan otomobil firmalarının tabi firmalarıdır. Söz konusu üretime 

iki alternatif vardır: Meksika'da tabi firmalar aracılığıyla otomobil üretimi yapmak 

yerine, ABD'de otomobil üreterek Meksika'ya ihraç etmek; yerel Meksika firmaları 

tarafından otomobil üretimi yapmak. O zaman niçin doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları yapılmaktadır? 

 

Çokuluslu Ģirketlere iliĢkin modern teori
55

, yukarıda yer alan bu kapsamlı 

soruyu, iki ayrı soruya ayırmaktadır. Ġlk olarak, bir mal neden bir ülkeden ziyade, iki 

veya daha çok ülkede üretilir? Bu soru bir lokasyon (Location) sorusudur. Ġkinci olarak, 

neden değiĢik yerlerdeki üretim, bir çok firma tarafından yapılmak yerine, aynı firma 

tarafından yapılmaktadır? Bu da bir uluslararasılaĢma (Internalization) sorusudur. 

Meksika'nın neden ABD'den araba ithal etmediğini açıklamak için, lokasyon teorisine, 

Meksika'nın otomobil endüstrisinin neden bağımsız olarak kontrol edilemediğini 

açıklamak için ise, uluslararasılaĢma teorisine ihtiyaç vardır. Lokasyon teorisine göre, 

üretim yapılacak yer, kaynaklar tarafından belirlenir. Örneğin, alüminyum madenciliği, 

boksit madeninin bulunduğu yerlerde, alüminyumun iĢlemesi ise elektiriğin ucuz olarak 

bulunduğu yerlerde yapıldığında ekonomik olacaktır. Benzer Ģekilde, ulaĢım maliyetleri 

ve ticari engeller üretim yerinin tesbit edilmesinde, belirleyici faktörlerdir. Meksika 

otomobil endüstrisi, mevcut ithalat kotaları ve diğer ithalatı zorlaĢtırıcı önlemler 

nedeniyle mevcudiyetini sürdürebilmektedir. Bu önlemler de doğal olarak ülkeye araba 

ithalatını ekonomik olmaktan çıkarmaktadır. ABD firmaları da bu nedenle, ülkeye araba 

ihracatı yapmak yerine, bu ülkeye doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapmaktadır. 
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UluslararasılaĢma teorisi de ayrı bir konudur. Meksika'da bağımsız, yani yerel 

oto üreticileri yoktur. Ġlk olarak Ģunu belirtmek gerekir ki, bir çokuluslu Ģirketin çeĢitli 

ülkelerdeki faaliyetleri arasında, önemli iĢlemler vardır: Genellikle, bir yavru Ģirketin 

çıktısı, bir baĢka tabi Ģirketin üretim girdisi olabilir veya bir ülkede geliĢtirilen teknoloji 

diğer ülkelerdeki tabi Ģirketlerde de kullanılır. Ya da yöneticiler, pek çok ülkedeki 

fabrikalarının faaliyetlerini rahat bir Ģekilde koordine ederler. ĠĢte bu iĢlemler, tabi 

Ģirketleri birbirine bağlar ve artık çokuluslu Ģirketler, bu iliĢkileri ve iĢlemleri yürütmek 

için vardır. Çokuluslu Ģirketler vardır, çünkü söz konusu iĢlemleri Ģirketler arasında 

yapmaktansa, tek bir Ģirket bünyesinde (çokuluslu Ģirket) gerçekleĢtirmek daha kârlıdır. 

Bu konuda çok değiĢik teoriler vardır, ancak bu teorilerin hiçbiri, konuĢlandırma 

teorisindeki gibi, sağlam delillere dayanmamaktadır. Bunlardan ikisi en 

önemlilerindendir. Birinci teori, uluslararasılaĢmanın avantajlarını belirlerken, teknoloji 

transferinin önemi üzerinde durur. Teknoloji, zaman zaman satılan veya lisans altında 

verilen ve ekonomik açıdan fayda sağlayan, her çeĢit bilgi olarak tanımlanabilir. Fakat, 

teknoloji transferi konusunda bazen birtakım zorluklarla karĢılaĢılmaktadır. Örneğin bir 

fabrikanın nasıl iĢlediğine iliĢkin bilgiler hiç bir zaman yazılı olmayıp, onu çalıĢtıran 

insanların bilgi dağarcığında bulunur ki bu da paketlenip satılan bir meta değildir. Aynı 

zamanda, potansiyel bir alıcının bilginin gerçek ederini de bilmesi çok zordur. Zira 

konu ile ilgili alıcı da, satıcı kadar bilgi sahibi olsa, zaten satın almasına ihtiyaç 

kalmayacaktır. 

 

Son olarak, bilgi üzerindeki hakların korunması çoğunlukla zordur. Çünkü bir 

firma, baĢka bir firmaya lisans altında teknoloji verirse, teknolojiyi alan ülkedeki diğer 

firmalarda aynı teknolojiyi taklit edebilirler. Bütün bu sorunlar da, yabancı ülkelerde 

çokuluslu Ģirketlerin kendi Ģirketlerini kurmalarını, teknolojiyi baĢka Ģirketlere satmaya 

göre daha kârlı hale getirmektedir. Ġkinci teori de, uluslararasılaĢmanın avantajlarını 

açıklarken, dikey entegrasyonun önemini vurgulamaktadır. Eğer bir firma, iyi bir mal 

üretiyorsa ve bu mal bir baĢka firmanın üretim girdisiyse, bazı problemler ortaya 

çıkmaktadır. Ġlk olarak, eğer iki firma da piyasada bir monopol pozisyonundaysa, çeĢme 

sonu firma, fiyatları aĢağıya çekmek isterken, çeĢme baĢı firma yukarı çekmek 

istediğinde, firmalar arasında bir anlaĢmazlık baĢ gösterecektir. Ayrıca, arz ve talep 

belirsizliği yüzünden koordinasyon problemleri olabilecektir. Son olarak da, değiĢen 
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fiyatlar bir veya her iki taraf için de büyük riskler yaratabilir. Eğer çeĢme baĢı ve sonu 

firmalar, dikey bir Ģekilde entegre olabilirse, yani çokuluslu bir Ģirketin tabi Ģirketleri ya 

da yabancı ülkelerdeki kurdukları Ģirketleri olarak faaliyet gösterirlerse, bu problemler 

ortadan kalkacak veya azalacaktır. 

 

Özet olarak Ģunu söyleyebiliriz ki, çokuluslu Ģirketler Ģu anda en çok tartıĢılan 

ve güncel olan konuların arasında olmasına rağmen, bu konuda üretilen teoriler henüz 

yeterli olgunluğa ulaĢamamıĢtır. Bu konudaki en önemli soru, çokuluslu Ģirketlerin ne 

tür yararlar sağladığıdır. Çokuluslu Ģirketlerin neden varolduğunu açıklamak 

konusundaki bilgilerimiz sınırlı oldukça, bu soruyu cevaplamak çok zordur. HerĢeye 

rağmen yine de, var olan teoriler bazı cevaplar vermemize olanak sağlayacaktır. 

 

 Bununla birlikte özet olarak çokuluslu Ģirketlerin geliĢmekte olan ülkelere 

yaptıkları yatırımlarının milli gelir ve ödemeler dengesi etkilerini temel almamız 

olanaklıdır. Teorik yönden direkt sermaye yatırımlarının gerçekleĢtirilmesinde en 

önemli vasıtalardan olan çokuluslu Ģirketlerin gerçekleĢtirdikleri yatırımların ülke 

ekonomisine yararlarını anlamak için, direkt yatırın üretim istihdam, gelir, fiyat, ihracat-

ithalat, ödemeler dengesi, ekonomik geliĢme ve genel refah gibi ekonomik etkilerinin 

bilinmesi gerekir. Bunlardan bazıları ekonomiye katkıda bulunurken, bir diğerleri ise 

ekonomiye külfet getirir. Ayrıca yatırımlardan bazıları etkisini hemen gösterirken, 

bazıları ise etkilerini çok uzun seneler sonra gösterir. 

 

 Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının temel etkisi, ev sahibi ülkenin milli 

gelirine olan net katkısıdır. Milli gelir etkisi ile çok yakından ilgili olarak direkt 

yatırımların ev sahibi ülkenin ödemeler dengesi üzerinde yaratmıĢ olduğu etkide 

oldukça önem taĢımaktadır. 

 

 Ülke ekonomisi içinde üretimde bulunan bir firmanın ilgili ülke ekonomisine 

katkısının pozitif olacağı ile ilgili Ģüphe yoktur. Bu üretim ülkenin gayri safi milli 

hasılasına dahil olmaktadır. Burada en önemli konunun ilgili yatırımların 

gerçekleĢtirilmesi için gerekli girdilerin nereden sağlanmasıdır. Eğer girdiler diğer 

ülkelerden sağlanıyorsa, hasılattan alınmıĢ girdilerin düĢülmesi gereklidir. Yani uluslar 
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ötesi Ģirketlerin ulus milli gelirine sağladığı net etki onun hasılası ile girdi masrafları 

arasında cebirsel farka eĢittir.
56

  

 

 Doğrudan yatırımların ülke ödemeler dengesine katkısı hem negatif hemde 

pozitif yönde olmaktadır. Öreğin yeni yatırım yapan çokuluslu Ģirketin ilk baĢta gerek 

teknoloji, gerekse de parasal olarak ülke ekonomisine giriĢ yapması ülkenin dıĢ 

ödemeler dengesi olumlu yönde etkileyecekti. Fakat, daha sonraki aĢamalarda üretimin 

gerçekleĢtirlimesi için gerekli hammaddelerin dıĢarıdan sağlanması için ithalatın 

gerçekleĢtirilmesi ise ülkenin dıĢ ödemeler dengesi ithalat yönümlü olarak 

etkilemektedir. Ayrıca irade fesadı ile bir çokuluslu bağlı Ģirket ana Ģirketten üretim 

faktörü satın aldığında ülke kaynaklarının israfına da dikkat çekmek gerekir. Bu konuyu 

ileriki aĢamalarda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına bir örnek teĢkil etmesi 

bakımında Barmek Holding‟in Azerbaycan‟a yapmıĢ olduğu yatırım ve bu gün itibarile 

karĢılaĢılan durumla ilgili açıklamalar verildiğinde daha geniĢ ele alacağız. 

 

  4.2.2. Lisans AnlaĢmaları 

 

En önemli teknoloji transfer sözleĢmesi olan lisans anlaĢması, “bir firmanın 

elinde bulundurduğu belirli haklarının kullanımını belirli bir süre boyunca bir ücret 

karĢılığında bir baĢka firmaya devretmek amacıyla yapılan” hukuki sözleĢmelerdir
57

. 

Kullanıcıya devredilen haklar patent, marka gibi sınai mülkiyet hakları, kalite kontrol, 

yönetim deneyimi, teknik ve mühendislik hizmetleri gibi bilgiler olabilir. Lisans 

anlaĢmalarının bir türü olarak “franchising” anlaĢmalarıyla da belirli bir isim altında 

iĢletme hakları kullandırılmaktadır. Lisans sözleĢmeleriyle firmalar teknoloji transfer 

edebilmektedir. Lisans anlaĢmaları doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında veya farklı 

firmalar arasında görülebilir. 

 

GeliĢmiĢ ülkelerde daha çok patent lisans anlaĢması yapılırken, geliĢmiĢ 

ülkelerin çokuluslu Ģirketleri ile geliĢmekte olan ülkelerin firmaları arasında, patent 

                                                 
56

 Karluk, a.g.e., s.196. 

57 Devlet Planlama TeĢkilatı, “Bilim-AraĢtırma-Teknoloji Ana Planı,” Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu, 

(Ankara:1988) 
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lisans anlaĢması ile birlikte genellikle know-how, teknik yardım, marka lisans 

anlaĢmaları yapılmaktadır. Bu tür anlaĢmalar karma lisans anlaĢmaları olarak 

tanımlanmaktadır. Karma lisans anlaĢmalarının nedeni, geliĢmekte olan ülkelerde lisans 

alan kuruluĢun patenti gerektiği gibi iĢletebilecek temel bilgi ve teknolojik alt yapıdan 

yoksun olmasıdır
58

. Ayrıca, lisans anlaĢması ile birlikte makine dıĢ alımı veya teknisyen 

kiralanması da uygulanabilir. Lisans anlaĢmaları kalite, fiyat, miktar, ihracat ve patent 

transferi gibi konularda koĢullar içerir. AnlaĢmanın koĢulları, lisans alan ülkenin 

teknolojik düzeyine göre değiĢmektedir. Hükümetler bu koĢulları ve getirilen 

kısıtlamaları dikkatle gözden geçirmelidir. 

 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımların ileride açıklayacağımız diğer türlerinin 

lisans anlaĢmalıran nazaran bazı üstenlükleri olduğundan çoğu zaman lisans anlaĢmaları 

yerine tercih edilirler. Üstünlükler aĢağıdakilerdir: 

 

- ġirketler sahip oldukları üstünlüklerin tümünü, bu üstünleklerin özelliklerinden 

dolayı, ülke dıĢındakı üretici firmalara kiralayamaz veya satamazlar. Ekonomik ve 

teknolojik üstünlüklerin yanında dıĢarıya açılan Ģirketlerin en önde gelen özellik ve 

üstünlükleri yönetim, organizasyon ve pazarlama alanlarındaki bilgileridir. Oysa 

bunların fiziki bir görünümlerinin bulunmaması nedenile baĢkalarına devredilerek 

kullanılmalarına imkan yoktur. Bu tür yetenekler ancak sahipleri tarafından bizzat 

kullanılarak üretim faaliyetine girebilirler. Yani, yönetim, orgazisazyon ve pazarlama 

gibi konulardaki Ģirket beceri ve bilgisi bir mal olarak doğrudan pazarlanacak cinsten 

değildir. 

 

- ġirketin uluslararası faaliyetlerinde uluslararası rekabetten ileri gelen bir 

gizlilik ve güven ilkesi zorunludur. ġirketlerin sahip oldukları üstünlüklerin ve özellikle 

yeni teknik sırların korunması da bunun bir parçasıdır. Teknolojik üstünlüklerin aslında 

satın alınması ya da kiralanması mümkündür. Fakat Ģirket bu üstünlüğü teknik sır olarak 

gizli tutup bundan bizzat yararlanmayı tercih edebilir ya lisans anlaĢmaları yapacağı 

Ģirketlere bu sırların korunması konusunda güvenmeyebilir. Bu yüzden de firma teknik 

sır ve bilgileri ülke dıĢında bizzat üretime sokmak ve kazanç sağlamak zorundadır.  

                                                 
58 Ġbrahim Demir, Teknolojik GeliĢme ve Türkiye‟nin Teknolojik Meseleleri (Ankara:DPT, Sosyal 

Planlama BaĢkanlığı, 1986), s.84. 
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-Lisans anlaĢmaları yapma imkanı olduğu halde ülke dıĢında bu tekniği üretime 

sokacak yeterli bilgi ve üretim faktörlerine sahip müĢteriler bulunmyabilir. Bu durumda 

da bu üstünlüğe sahip bir firmanın gerekli bilgi ve uzmanlarla birlikte yurt dıĢı üretimi 

bağlı kuruluĢları aracılığı ile kendisinin gerçekleĢtirmesi gerekir.
59

 

 

  4.2.3. BirleĢme veya Satın Alma 

 

Bu türde yabancı doğrudan sermaye yatırımı kararını almıĢ bir Ģirket yeni bir 

iĢletmenin kurulmasını değilde, yatırıma ev sahipliği yapacak firma ile birleĢme yoluna 

gider.  

Bu birleĢmelerin temel hedefi bu yolla ölçek ekonomilerinden yararlanmakla 

daha rasyonel üretim yapmaktır. 

 

 Diğer yandan ilgili ülkede mevcut bir firmanın satın alınması da mümkün 

olabilmektedir. Yatırımcı açısından burada önemli olan satın aldığı Ģirketin pazara arz 

etmiĢ olduğu malın üretimini gerçekleĢtirmektir. Satın aldığı Ģirketin daha önce yapmıĢ 

olduğu pazarlama faaliyetleri nedenile pazar payının geniĢlendirilmesine yönelik ek bir 

çalıĢmaya en azından kısa dönemde ihtiyaç duyulmayacaktır. Bunun yanısıra 

sağlanacak bir diğer önemli fayda ise Ģirket kurulması için baĢlangıçta katlanmalı olan 

maliyetler minimize edilmiĢ olur. 

 

 Bir takım yanlıĢ bilgi aktarımı ve ya eski Ģirket sahibinin yalan bilgi vermesi 

sonucunda satın alma gerçekleĢirse yatırım yapan Ģirket açısınıdan önemli dezavantaj 

ortaya çıkacaktır. 

 

  4.2.4. Uluslararası Çok Ortaklı GiriĢimler (Joint Venture) 

 

Genellikle literatürde ortak giriĢim kavramı, stratejik ittifak kavramı kapsamında 

ele alınmaktadır. Ortak giriĢim yerel iĢletmeler arasında olabileceği gibi, iki veya çok 

sayıda uluslararası iĢletme ya da yerel ve çokuluslu iĢletmeler arasında da olabilir.  

                                                 
59

 Kadir ġatıroğlu, “Çokuluslu ġirketler,” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Yayın No:536., s.46. 
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ĠĢletmeler arası stratejik ittifak, iki veya daha fazla iĢletmenin fiziksel ve insani 

kaynaklarını ortak amaçlar için bir araya getirmesi olarak tanımlanabilir. Stratejik 

ittifakları tanımlamaya yönelik diğer bir yaklaĢım ise bir stratejik ittifakın eĢ anlı olarak 

Ģu karakterleri taĢıması gerektiğini söylemektedir: birincisi; Ġki veya daha fazla iĢletme 

üzerinde anlaĢtıkları bir grup amacı gerçekleĢtirmek üzere bir araya gelecek, ancak 

birliğin oluĢturulmasının akabinde bu iĢletmeler bağımsız kalacak, ikincisi; Ortaklar 

ittifaka iliĢkin verilmiĢ olan görevleri baĢarma ve bu baĢarımdan elde edilen faydalar 

üzerindeki kontrolü paylaĢıyor olacak, üçüncüsü; Ortaklar sürekli olarak ittifaka katkıda 

bulunuyor olacak.  

 

 Uluslararası ortak giriĢimler çoğu zaman Ģirket birleĢmeleri ile aynı tutulmakla 

yanlıĢ ifade edilmektedir. Bu tür yatırımlarda her iki tarafın da yatırıma istekli olması ve 

birliktelik konusunda giriĢimde bulunmaları gerekir. 

 

 Uluslararası ortak giriĢimler aĢağıdaki Ģekillerde yapılır
60

: 

 

- Ġki farklı firmanın bir diğer ülkede yatırım gerçekleĢtirmesi 

- Mahalli hükümetin ortak olduğu ortak giriĢimler 

- Özel ilgi nedeniyle kurulan Ģirketler ve ya yaratılan ortaklıklar 

- Ve d. 

 

Maliyetlerin yüksek olması, riskin yuklenilmesi nedeni ile bu tür yatırımların 

önemli avantajlarının olması açıktır. Buna örnek olarak BP ve MC Dermont gibi petrol 

devlerinin bile Azerbaycan Joint Venture yatırımlarda bulunması gösterilebilir. 

 

 Joint Venture yarar sağladığı gibi bir takım olumsuzlukları da yanında 

getirebilir. Özellikle karar alma mekanizmasında ses sayısının eĢit olması durumunda 

ortak paydaya gelememe ciddi sorunlara neden olabilir. 

 

 
 

                                                 
60

 Robert Carbaugh, International Economic (California:1992), s.254. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TARĠHĠ GELĠġĠMĠ 

VE YATIRIMLARIN GERÇEKLEġMESĠNE ĠTEN NEDENLER VE 

ENGELLER 

 

1. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ 

BELĠRLEYĠCĠLERĠ 

Bu bölümde yabancı direkt sermaye yatırımlarını gerçekleĢtirmeye iten nedenler 

ve belirleyiciler üzerinde açıklamalara yer verilmiĢ, bunun dıĢında tarihsel geliĢim 

üzerince incelemeler yapılmıĢtır.  

Yabancı sermaye, bir ülkenin karĢılığını değiĢik biçimlerde ileride ödemek üzere 

baĢka ülkelerden temin ederek kısa sürede ekonomik gücüne ekleyebileceği mali veya 

teknolojik veya mali ve teknolojik kaynaklar olarak tanımlamaktadır
61

. Bu yatırımların 

özellikle doğrudan yatırım Ģekli günümüz dünyasında önemlidir ve gün geçtikçe daha 

çok önem arzetmektdir. Zira gerliĢme yolunda olan ülkelerde yatırımları %75'lik kısmı 

bu yatırımlarla finanse edilmektedir
62

. 65-70 yıllarının kaynaklarında yapılan 

araĢtırmalarda bu tip yatırımların sadece Ģube açma veya ortaklık Ģeklinde olduğu 

görülmektedir, fakat, günümüz dünyasında yabancı sermaye yatırımları genel olarak 

pörtföy ve doğrudan yatırımlar olarak iki kısımda incelenmektedir ve onlarda kendi 

içlerinde çok çeĢitli olmakradırlar. Böylece geçen yıllar suresince ortaya çıkmıĢ bu hızlı 

değiĢim dikkat çekmektir. 

 

YDSY akımı ülkeler arası, yatırımcılar arası ve ülke ve yatırımcılar arasında 

diplomasi üçgenine bağlı olarak gerçekleĢir.
63

 Özellikle karar alma mekanizmasında 

ülkeler ve yatırımcılar arasında taraflar kendi gündem ve önem sıralarına göre etkin 

olmaya çalıĢmaktadırlar. Örneğin, yatırımı çeken ülke açısından YDSY ithalatı arttırıcı 
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olma açısından önemli, yatırımcılar açısından ise yatırım yapmanın amacı yerli piyasaya 

satıĢ ve ihracat olabilir
64

.  

 

LiberalleĢmede olan dünyada global entegrasyonların yararlarından faydalanmak 

için sermaye hareketlerinin daha çok serbestleĢmesi kaçınılmazdır. Ülkeler bu 

serbestleĢmenin faydalarından yeterince yararlanmada doğal kaynaklar, bilgi, coğrafi 

avantajlardan istifade etmeye yönelik tavırlar sergilemektedirler. 

 

 Örneğin doğal üretim faktörlerine yönelik yapılan yatırımların özellikle 

Azerbaycan gibi azgeliĢmiĢ ülkelerdeki geliĢim evrelerini gözönünde bulundurursak, 

geliĢmiĢ ülkelerin azgeliĢmiĢ doğal kaynak ülkelerine yatırım yapmalarının nedenleri 

anlamakta zor değildir. Özellikle dünya kaynaklarının tükenmeye doğru gitmesi ve 

alternatif enerji kaynaklarının bulunmasında zorluklar Irak harbi gibi daha farklı 

giriĢimleri bile ortaya koymaktadır. 

 

 Üretim Faaliyetlerinde Dikey ve Yatay Bütünleşme (Integrating Operations).
65

 

Bazen firmanın asli faaliyetini yardımcı faaliyetler olmadan yerine getirmesi 

olanaksız veya çok zor olabilir. Bu durumda firmanın asli ve yardımcı faaliyet 

alanları arasında koordinasyon ve iĢbirliği sağlamak amacıyla, iĢlem yaptığı 

piyasaları firma bünyesi içinde toplaması ve organik bir bütünlük içinde 

çalıĢması gerekir.
66

 Uzun vadeli karĢılaĢtırmalı üstünlük sağlayan bölgelerde ana 

Ģirketin üretim faaliyetlerini destekleyen yardımcı üretim faaliyetlerinin 

yoğunlaĢtırılması maliyetleri azaltan onemli etken ve faktördür. Bu da ana 

Ģirkette, gerekli altyapısı geniĢlemeye, destekleme faaliyetlerine, promosyona ve 

arza açık olan bölgelere yatırım yapma arzusu oluĢturmaktadır.
67

 BütünleĢme 

faaliyetleri dikey ve yatay olmak üzere iki türlüdür. Dikey bütünleĢme üretim 

faaliyetlerinin üretimin ilk aĢamasından nihai ürün aĢamasına kadar aynı 
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yönetim altında toplanmasıdır. Eğer firma hammadde kaynaklarına doğru 

bütünleĢirse, buna geriye doğru dikey bütünleĢme deniyor. Tersi ise, ileriye 

doğru dikey bütünleĢmedir. Aynı aĢamadaki ekonomik faaliyetlerin ortak 

iĢletme yönetimi altında toplanması ise yatay bütünleĢmedir. Bu durumda düĢük 

maliyetli üretim faktörlerinden ve pazar olanaklarından yararlanmak isteyen 

yabancı firma sermaye ile birlikte üretim teknolojisini, teknik yardımı (know-

how) ve nitelikli iĢgücünü transfer ederek yavru firmanın ana firmanın üretim 

stratejisi doğrultusunda üretim yapmasını sağlar.
68

 ĠĢletmelerin bu 

bütünleĢmelerden beklediği, üretim sürecini kontrol altında tutmak ve ölçek 

ekonomilerinden yararlanmak, çeĢitli üretim süreçlerinde farklı ülkelerin ortaya 

çıkan maliyet avantajlarını değerlendirmek ve bundan fayda sağlamak  isteğidir. 

Dünyada daha çok gözlenen, çok sayıda yavru Ģirketlerin ev sahibi ülkelerde, 

sadece ana firmanın ürünleriniç üretmeleri, pazarlamaları ve dağıtım 

yapmalarıdır. 

 

 Aktarılamayan Bilgilerin (Non Transferable Knowledge) Varlığı. Firmalar 

üretimle ilgili sahip oldukları üretim tekniğine bağlı bilgileri, patent ve lisans 

anlaĢmaları biçiminde satabilirler. Fakat bununla berbaer bazen bu bilgiler 

teknik uzmanlık, uzun yıllara dayalı deneyim ve birikim gerektirebilir ki, bu da 

günümüzde Çin'nde ortaya çıkan sorunların varlığından haber vermektedir. 

Yani, patenti almıĢ olsanız bile transferi imkansız ve izahı güç bazı olgular aynı 

kalitenin oluĢabilmesinin karĢısına geçmektedir.
69

 Bazen de ilgili bilginin sahibi 

olan firma bilimsel araĢtırma ve deneysel geliĢtirme alanındaki üstünlüğünü 

kaybetmek riskine katlanmak istemez.  

 

 Uzun Vadede Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İhracattan Daha Kârlı 

Olması. Bazen bir firmanın uzun vadede ihracattan elde edeceği kar, doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarından sağlanacak kârın çok daha altında kalabilir. 

Çünkü yabancı firma, yatırım yapılan ülkeden kâr yanında, teknik hizmet, lisans 

gibi yatırım gelirleri ile, yavru firmaya sağlanan kredi faizlerini ve yüksek 
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fiyatlardan ihraç edilen sermaye ve ara malları gelirlerini de transfer etmek 

olanağına sahiptir.
70

 

 Şirket Sırlarının Korunması (Protecting Secrecy). Üretim sürecine iliĢkin 

bilgilerin gizliliğinin çok önemli olduğu durumlarda, firma lisans anlaĢması 

yerine doğrudan yatırım yağmayı tercih edebilir. Çünkü lisans sahibi söz konusu 

gizli bilgilerin dıĢarıya sızmasında patent sahibi firma kadar duyarlı ve hassas 

davranmayta bilir ki, bunun sonucu da lisansı veren Ģirketin uzun yıllar elde 

etmiĢ olduğu bilginin kısa bir zamandan bedelsiz olarak baĢkaları ile 

paylaĢılması anlamını taĢır.
71

 

 

 Ürünün Yaşam Dönemlerinde Son Aşamaya Ulaşılmış Olması. Ürünün yaĢam 

dönemi teorisine göre, yeni bir ürünün geliĢmesi sona erdikten sonra (yenilik, 

olgunluk ve standartlaĢma) iç piyasada kâr olanaklarının  azalması kaçınılmaz 

gerçektir. Bundan sakınmak için firma, daha az girilmiĢ olan ve rekabetin sınırlı 

kaldığı geliĢmekte olan bakir pazarlara yönelebilir.
72

 Örneğin, tekstil, elektronik, 

lastik ve plastik sektörlerinin yanı sıra otomotiv sektöründe de uluslararası 

üretim, bu teoride bahsedilen görüĢe uygun bir geliĢme seyri ortaya 

koymaktadır.
73

 

 

 Yeni Ekonomi Endüstrilerinin Varlığı. Bilgiye dayalı endüstrilerin geliĢmesi, bu 

alanda bilginin oldukça kıt ve rekabetin çok yoğun olması nedeniyle, 

müteĢebbislerin bilginin bulunduğu yerlere yatırım yapma isteğini daha da 

artırmaktadır.
74

 Özellikle, bilginin stratejik üretim faktörü haline geldiği 

günümüzde, firma bu asimetrik bilgi birikiminden yararlanmak istemektedirler. 

 

 İthalatçı Ülkenin Koyduğu Tarife ve Kotalardan Kaçınma. Daha önce ihracat 

yapılan ülkenin iç üretimi tarife ve kotalarla korumak amacıyla belli bir mal 

üzerinde tarife ve kota gibi koruyucu dıĢ ticaret engellerini uygulamaya 
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koyması, o malın nominal ve etken koruma oranlarını yükselteceğinden ve 

ihracat yapan ülkeyi o pazarı kaybetme korku ve kaygısı ile karĢı karĢıya 

bıraktığından,
75

 ilgili malın ülke içinde üretimi yabancı direk sermaye yatırıı için 

daha cazip hale gelecektir.
76

 Zira, 1960‟lı yıllarda Türkiye‟de ve Batı Avrupa‟da 

uygulanan korumacı politikalar sonucunda özellikle, dayanıklı tüketim malları 

üreten Amerikan menĢeli firmalarının üretimlerini bu piyasalarda 

yoğunlaĢdırmalarının nedeni budur. 

 

 Ulusal Piyasadaki Yasal Düzenlemelerden ve Kısıtlamalardan Kurtulma Arzusu 

(Avoiding Regulations). Bankacılık ve bazı imalat sanayi alt sektörlerinin 

uluslararası alana yayılmalarında bu çok önemli bir etken olarak bilinmektedir. 

Özellikle, çevre ile ilgili mevzuatın çok sert olduğu geliĢmiĢ ülkelerin çevre 

kirletici ve kamu sağlığına zarar verici firmaların yatırımlarını, çevresel 

düzenlemelerin daha fleksibıl ve aslında yetersiz olduğu geliĢme yolundaolan 

ülkelere kaydırdığı gerçektir.
77

 

 

 Firmanın Müşterilerini İzlemesi (Symbiotic Relationships). Doğrudan yabancı 

sermaye yatırımında ÇUġ, yavru firmalar aracılığı ile ev sahibi ülkenin pazar 

koĢullarına, tüketici zevk ve tercihlerine daha uygun bir üretim biçimi 

geliĢtirirler.
78

 Bazı alanlarda çalıĢan firmaların müĢterilerini devamlı takip 

etmeleri gereklidir. MüĢterileri yurtdıĢına yatırım yapınca onlar da o yörelerde 

Ģube veya ofis açma yoluna gitmekte ve bağlı olarak pazarlarını 

geniĢletmektedirler.  

 

Azerbaycan'da yapılmıĢ petrole yönelik yatırımlara bağlı olarak bu sektöre bağlı 

çalıĢan ÇUġ yatırımlarının artması buna çok açık bir örnektir. Tabii ki, daha 

uzun dönemde bu yatırımların ülkede gelir etkisi ile mantalite değiĢimini de 

ğeĢinden getireceğini düĢünen firmalar çok dolayılı bile olsa rasyonel 

düĢünmekte ve yatırım araĢtırmalarına baĢlamaktadırlar.
79
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 Ucuz Yabancı Üretim Faktörü Kullanma İsteği. Yüksek teknolojili yabancı 

yatırımlar nitelikli ve görece ucuz sermayeye yönelirken, düĢük teknolojili geri 

yabancı yatırımlar ucuz emek ve doğal kaynaklara yönelmektedirler. Son 

yıllarda emek yoğun üretim yapan yabancı Ģirketlerin ucuz iĢgücünün bol 

bulunduğu Çin, Hindistan ve Meksika gibi ülkelere yatırım yapma isteği, bu 

açıdan daha yüksek kâr realizasyonunun sağlanması amacını yöneliktir.
80

 Fakat, 

ilginç bir gerçektir ki, örneğin inĢaat sektörüne yatırım yapan büyük iĢaat 

Ģirketlerinin Azerbaycan'da yer alan yatırımlarında kalifiye olmayan iĢ gücünü 

bile Türkiye kaynaklı kullanmalarıdır. Yaptığımız araĢtırma sonucunda ilgili 

uzmanlar yerli kalifiye olmayan iĢgücü gerek çalıĢma Ģekli, gerekse zaman 

kullanımı açısından bu sonucun ortaya çıkmasına neden olmaktadırlar.  

 

 Yatırımları Uluslararası Çeşitlendirme (Diversify Internationally). DıĢ 

yatırımlar, hissedarlar açısından dolaylı yumurtaların tamamını aynı sepete 

koymamak açısından portföy çeĢitlenmesi sağlar. Üretimin tek bir piyasa ile 

sınırlı kalması durumunda nakit akımları göreceli bir istikrarsızlık sergileyebilir. 

Firmalar ürün ve hizmet çeĢitlendirmesine giderek bunu bir ölçüde dengelemeye 

ve gelecekte karĢılaĢılabilecek bazı olumsuz sonuçlardan kaçınmaya çalıĢırlar.
81

 

Fakat bu Ģekilde tedbirli davranıĢların sistematik riski azaltacağını söylememiz 

çok zordur. Çünki çeĢitli ülkelere yatırım yapma yoluna gitmenin altında yatan  

varsayım, tüm ekonomilerin her zaman aynı yönde dalgalanmayacağıdır. Son 

ekonomik krizin dünyada resesyona sokmadığı ülkenin kalmadığını kabul 

edersek, çıkacak sonuĢ açıktır. 

 

 1.1. Ekonomik Faktörler 

 

Yabancı sermayenin gitdiği ülkeden birçok ekonomik beklentileri olabilir. 

Bunların içinde en önemlileri yatırım yapılacak ülkede ucuz iĢgücü, yabancı sermayeye 

yönelik vergi mevzuatı, yatırım yapılan ülkenin coğrafi konumundan yararlanarak ucuz 

maliyetli ihracat, ev sahibi ülkenin uluslararası anlaĢmalarından yararlarak ihracat ve 
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diğerleri sayılarbilir. Aynı zamanda, yabancı yatırımcı gideceği ülkede yatırım indirimi, 

gümrük vergilerinde bağıĢıklık veya taksitlendirme, ucuz kredi gibi (mali ve parasal) 

teĢvik tedbirlerinden yararlanmak ister.
82

 Bu gibi avantajların varlığı ile doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları arasında doğru yönlü iliĢki sözkonusudur. 

 

Konumuzla ilgili olması bakımından Sovyetler Birliği sona erdikten sonra bu 

ülkelere yapılan dıĢ yatırımlar büyük ölçüde bu ekonomik yaralardan faydalanmak 

üzere gerçekleĢtirilmiĢtir. Özellikle ucuz iĢgücü ve doğal kaynaklar bakımından 

girdilerin düĢük maliyetli olması yatırımları körüklemiĢtir. Fakat, yaklaĢık 20 senelik 

dönemden sonra bu ülkelerde ilgili girdilerin karĢılaĢtırmalı olarak pahalı duruma 

geldiğini ve bunun da yatırımlar üzerinde daha az etkili olduğunu görmekteyiz. 

 

 1.2. Siyasi Faktörler 

 

Ekonomi geliĢmiĢ olsun ve ya geliĢme yolunda olan, herhalde siyasi istikararın 

önemli olduğu bilinmekte ve herkes tarafından kabul edilmektedir. Hatta, bu iliĢkinin 

her iki Ģekilde de, yani, yabancı sermayeyi çekme veya kaçırma açısından da önemli 

olduğunu düĢünen teorisyenler var. Konuyu Ģu Ģekilde açabilir; Siyasi istikrarın olması 

tabii ki, hertürlü yatırımı çekecektir ama, bu gün Irak siyasi istikrarsızlık içinde 

çalkansada dünyanın en önemli çokuluslu Ģirketlerini bu topraklarda görmekteğiz. 

Nedeni açıktır; fırsatları beklemek ve coğrafyada bulunmak. 

 Yukarıda verilmiĢ olan örnek marjinal karakter sergilesede günümüz dünyası 

için gerçektir. Fakat genel olarak yabancı sermaye yatırımcısının en fazla dikkat ettiği 

konu yatırım yapacağı ülkenin ekonomik ve siyasi istikrara sahip olmasıdır. Yabancı 

sermaye firmaları, genel olarak bir devletin politik durumunun yatırım kararlarını 

etkilediğini söylemektedirler. Pek çok durumda Ģirketler istikrarsız politik ortama sahip 

olan ülkelerde yatırım veya tekrar yatırım yapmaktan sakınmaktadırlar
83

 . 

 Ekonimik istikararın da yabancı sermaye geliĢini etkilemesi hususunu yukarlda 

açıkladık, ama, siyasi istikrar, özellikle geliĢmekte olan ülkelerde ekonomik istikrarı da 
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sağlayan bir unsur olduğundan her tür yabancı sermaye yatırımlarını ayrıca 

etkilemektedir. Zira, ekonomik çalkantıların daha çok siyasi istikrarsızlıklara bağlı 

olduğu ülkelerin uluslararası reytinglerinin düĢük olmasının bir yabancı sermaye akıĢı 

handikapı olarak karĢımıza çıktığı da bir gercektir. Bütün Ģartlarda yabancı sermaye 

yatırımını en rahat bir Ģekilde ülkeye giriĢi yapılacak araĢtırmada ülkenin ne derece 

emniyetli ve guvenli olması hususu ön planda olacaktır. 

 Bunun dıĢında millileĢtirme de çok önemli ve haklı kaygı ve korku kaynağıdır. 

Rusya‟daki millileĢtirme buna çok bariz bir örnek teĢkil etmektedir. 1951 yılından sonra 

yabancılara ait mülklerin millileĢtirilmesi, Ġran, Mısır, Endonezya, Guatemala, Libya ve 

Küba‟da gerçekleĢmiĢtir
84

. 

 Eğer bir memleketin politik durumu bir projenin uzun dönem yaĢamasını riskli 

yaparsa, örneğin, muhtemel bir savaĢ, saldırı veya devletin yıkılması endiĢesi varsa, 

yabancı firmalar yatırım yapmakta son derece isteksiz davranacaklardır
85

. 

 Doğu Avrupa ve eski demir perde ülkelerine günümüzde yabancı yatırımların 

gitmesinin nedenini teorisyenler ekonomik getirnin daha cazip olması ile izah 

etmektedirler. Yani, yapılan yatırımlardan beklentiler o kadar büyüktür ki, diğer 

rizikolarak Ģirketlerin katlandığı gözlenmektedir. AnlaĢılan budur ki, ekonomik 

getirinin büyüklüğü ve reel beklentiler bazen olumsuz siyasi atmosferden daha onemli 

olabiliyor. 

 

 1.3. Psikolojik Faktörler 

 

 Tarihde yaĢanınlarla, terorün dininin olduğunu savunmalar, mantalite ve diğer 

birçok faktörler yabancı sermaye akıĢını etkilemektedir. Örneğin Azerbaycan'da son 

dönemlerde Ermeni bir örtağı bulunan bir Ģirketin müvcut sigorta Ģirketini satın alacağı 

söylentileri bile, çok büyük spekülasyonlara neden olmaktadır.  
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 Bunun dıĢında halkın tepkisinden korktukları için belirli bir ulusa ait bir Ģirketin 

zaman içinde tamamen durdurulmak uzere yatırımlarını azaltdığına da ekonomi tarihi 

Ģahit olmuĢtur. Kamuoyunun yabancı sermaye konusundaki düĢüncesi firmalar için çok 

önemlidir
86

. 

 Sonuçta ülke içinde ideolojik akımlar "Burada Ġtalyan Malı Satılmamaktadır" 

gibi yazıları dükkanların camlarına çıkardığında, nedeni ne olursa olsun, mevcut 

yatırımları yapmıĢ Ģirket ortakları endiĢelenmekte ve yatırımları azatarak zaman içinde 

belki de durdurma yoluna gitmektedirler. Bu tür akımların sıklığına bağlı olarak yabancı 

yatırımcıların genel olarak "Bugün yok, ama yarın olabilir" Ģeklinde yorumlarına bağlı 

olarak yabancı direk sermaye yatırımlarına etkilendiyi de bir gerçektir.  

 Eski verilerde yabancı sermayeden en fazla yararlanan ülkelerden olan Belçika, 

Japonya, Ġrlanda gibi ülkelere baktığımızda bunların yabancı sermaye konusunda ön 

yargılı düĢünceler taĢımadığını görürüz. Psikolojik rahatlığa kavuĢan yabancı 

sermayenin bu ülkelerin ekonomilerine yaptığı katkılarda çok büyük olmuĢtur
87

.. 

 Dolayısıyla psikolojik etkilerin ekonimik olumsuzluklara yol açtığını savunan bu 

açıklamalara bağlı olarak çeĢitli papulist politika ürünü olan bir takım adımların 

özellikle uzun dönem ulusal ekonomiye ne kadar büyük darbe vurduğunu gormemiz 

açıktır. 

 

 1.4. Ahlaki Ve Moral Değerler 

 Bazı düĢünürler bu gibi değerlerin hiç bir Ģekilde yatırımları etkilemediğini 

savunsalarda, aslında, bu değerlerin uygulamada çok önem arzetdiğini söylemek 

mümkündür. Fakat yabancı yatırımcıların kendilerini evlerinde hissetdikleri bir ortamda 

yatırım yapmayı daha çok sevdikeri bilinmektedir. Bunun kanıtı olarak bağımsızlık 

sonra Orta Asya Tükr Cümhuriyetleri'ne akın eden onbinlerce Türk iĢadamları ve 

Ģirketler gösterilebilir. 
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Özellikle çokuluslu Ģirketlerin bir ülkeye yatırım yapması durumunda, baĢlanğıçta kar 

etmesede orada uzun dönemli kalmak için yatırım yapılması nedenile zarara sine 

gerdikeri bilinmektedir. Siyasal, sosyal, ekonomik politikasında dengeli olmaması çok 

uluslu Ģirketin sadece satıĢ hasılatı ve karını değil aynı zamanda uluslararası 

piyasalardaki ve özellikle gidilen ülkelerdeki varlığını ve bu varlığın devamını 

etkilemektedir
88

. Bu faktörlere ilave olarak, bürokratik engeller, koordinasyon eksikliği, 

yetki dağınıklığı, spekülatif haberler, çift vergileme sorunu, mevzuattaki aksaklıklar, 

sermaye piyasasının geliĢmemiĢ olması, bölge ülkelerinin alternatif cazibeleri, kambiyo 

mevzuatındaki yetersizlikler, kar transferindeki zorluklar
89

. sayılabilmekle birlikte 

bunlar ana nedenler olmamaktadır. 

 

 1.5. Maliyetlerin DüĢürülmesi Avantajı 

 

Günümüzde dünyada vazgeçilmez marka haline gelmiĢ Coca Cola, BMW, 

General Motors gibi firmalar uzun dönemde elde ettikleri bilgi birikimi ve tecrübe 

doğrultusunda geliĢmiĢler. Bu özel bilgi ve tecrübe avantajı sayesinde markalaĢmayı 

baĢarmıĢ ve tamamlamıĢ bir firma markayı patent hakkı vererek azgeliĢmiĢ ülkede yer 

alan üreticilere değilde kendi Ģirketlerince  yatırım yapma yoluna gitmeyi daha çok 

tercih etmektedirler. Bazen de bu yatırımcı firmanın ortağı bahsedilen geliĢmiĢ firma 

olmaktadır. Bazı bu tip Ģirketler uluslararası üne sahip marka ismine, firma ve kalite 

imajına sahiptirler. Lisans anlaĢmalarıyla yabancı firmalara üretim hakkını 

vermektense, bu prestijli statü faktörlerini yurtdıĢında kendileri kullanmak 

isteyebilirler
90

. Bu Ģirketlerin gerçekleĢtirdikleri yatırımlar daha ucuz girdiler 

kullanılarak kendi ekonomilerinde üretim yapmadan daha fazla getiri elde olanağı 

sağlamaktadır. Bunun dıĢında ilgili markaya yönelik bilgi hırsızlığı tehditleri de daha 

etkin bir Ģekilde denetim altında tutulmuĢ olur.  
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Mal üretimi sektörlerinin dıĢında banka, sigorta ve diğer hizmet üretimi 

alanlarında da bilgi birikimi çok önemlidir.
91

 Bu sektörlerle ilgili olarakta yukarıdakileri 

söylememiz mümkündür. 

 

Bunu yanısıra ucuz iĢgücü de önemli bir girdi olarak ekonomik dıĢ yatırım 

bakımından önemli avantajlar sağlamaktadır. 70‟li yıllardan sonra Doğu Bloku 

ülkelerine yapılan dıĢ yatırımların, günümüde ise özellikle Çin yatırımlarının bu faktöre 

bağlı olarak geliĢtiği açıktır. Ucuz iĢgücü maliyet avantajından yararlanmak üzere 

konuyla ilgisi olmayan AIG gibi dünya devi sigorta Ģirketinin Çin‟in en büyük bisiklet 

fabrikasına sahip olması önemli bir kanıttır.  

 

 1.6. Ucuz Hammadde Avantajından Yararlanma 

 

Diğer yandan ucuz hammaddeye yakın olma isteğinin de arkasındaki neden ilgili 

ülkelerdeki doğal kaynakların bol ve ucuz olmasıdır. Bu avantajdan yararlanmak için 

post Sovyet ülkelerinde yabancı Ģirketlerce petrol rafinerileri ve diğer petrol girdilerini 

kullanarak üretim yapan BP gibi dünya devi Ģirketler yatırımlar yapmaktadırlar. 

 

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye‟nin de dahil olduğu bir çok ülkenin iç pazarlarını 

tehdit etmeye baĢlayan Çin, bugün sadece iç pazarlarla sınırlı kalmayıp yatırımları da 

kendi ülkesine doğru çekmek için giriĢimlerini arttırmaktadır. BaĢta hammadde ve ucuz 

iĢ gücü avantajıyla Ģirketlere düĢük maliyetli üretim imkanı sunan Çin, Türkiye‟den de 

büyük holdingler ve KOBĠ‟lerin gözünü çevirdiği en ödemli ülke oldu. Bugün Çin‟de 

50‟si üretim amaçlı olmak üzere yaklaĢık 500 Türk Ģirketi faaliyet gösteriyor
92

.  
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2. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TARĠHSEL 

GELĠġĠMĠ 

 

Çok sayıda ülkeler arasında geliĢtirilen iktisadi iliĢkilerin birçoğu gibi yabancı 

sermaye yatırımları da, daha çok Ġngiltere‟de baĢlayıp Batı Avrupa ülkelerinde geliĢen 

sanayi devrimi sırasında ortaya çıkmıĢtır.
 93

 Birinci Dünya SavaĢı‟ndan önceki dönemde 

yaklaĢık olarak üç asır boyunca sermaye, tabii kaynaklar ve nüfusa oranla yoğun olduğu 

alanlardan daha az yoğun olduğu alanlara akmıĢtır. Bu akım XIX. asırda en yaygın hale 

gelmiĢtir
 94

 ġöyle ki, XVII. ve XVIII. yüzyıllarda uygulanan sömürgeci politikalar 

doğrultusunda, bir yandan sömürge ülkelerden hammadde temin eden, diğer yandan da 

yine bu ülkelere ticari mal satan Ģirketler vardı. Bu akım XIX. asırda en yaygın hale 

gelmiĢtir. 1800‟lü yıların ilk yarısında Ġngiltere‟nin, ihtiyaç duyduğu hammadde, 

madenler ve petrolün çıkarılması için sömürgelerde yaptığı yatırımlar, yabancı sermaye 

yatırımlarının baĢlangıcını temsil etmiĢtir.
 95

 Yani, günümüzde Orta Asya ve diğer 

petrol yatakları ile zengin olan ülkelerde BP gibi UK temelli dev Ģirketlerin hala çok 

önemli olması tesadüf değil, 100 yıllarca izlenmiĢ sömürgecilikle elde edilmiĢ bilgi 

birikiminin bugün hala ciddi gelirler getirmesinin resmidir.  

Sanayi devrimi sonucu Avrupa elde etmiĢ olduğu gelirleri hızla arttırmak, 

sermayeden en fazla karı elde etmek için arayıĢlar içinde olmuĢlardır. Sermayenin 

güçünü kullanarak ucuz hammadde, ucuz iĢgücü elde etmek için yöneldikleri ülkeler ise 

zamanın bağımsız, ekonomik yönden güçsüz ama, doğal kaynak zengini olan ülkeleri 

olmuĢtur
96

. Dizilere bile konu olmuĢ Ģeker, muz, çay plantasyonları ö zamanın 

sömürgeci politikaları ile Avrupa yatırımlarının görüntülerinden ibaretdir. Atılan bu 

adımlar dünyada yabancı sermaye yatırımlarının temel orneklerini ortaya çıkarmıĢtır. 

XIX. yüzyıl sonlarına gelindiğinde ortaya çıkan güçlü sanayi Ģirketlerine artık 

ulusal pazarlar yetmez olmuĢ ve dıĢ piyasalara açılmaya baĢlamıĢlardır. Bu bağlamda 

modern uluslararası imalat 1865 yılında Alman kimya devi Alfred Bayer‟in New 

York‟ta, iki yıl sonra da Amerikan Singer Ģirketinin Glasgow‟da açtıkları fabrikalarla 
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ortaya çıkmıĢ ve bunları yüzyıl sonlarında Ford, General Motors, General Electric ve 

Texaco gibi Amerikan Ģirketlerinin Avrupa pazarında yabancı ortak arayıĢına girmesi 

izlemiĢtir. Ancak kısa zamanda Avrupalı Ģirketler de bu yarıĢa katılmıĢtır. Fiat 1907‟de 

Avusturya‟da, 1909‟da ABD‟de ve 1912‟de Rusya‟da imalat kolları kurmuĢtur. Bosch 

Fransa ve Ġngiltere‟de XX. yüzyılın ilk yıllarında otomobil parçaları üreten fabrikalar 

açmıĢtır.
97

  

 

Birinci Dünya SavaĢı‟nı izleyen yıllara kadar Avrupa sermayesi ön planda iken 

ABD yabancı sermaye yatırımları 1914 yılından sonra ileri plana çıktı ve yerini birdaha 

kimseye vermemeye kararlı ikem, 1930 ekonomik bunalım ve 1940‟larda baĢlayan 

Ġkinci dünya SavaĢı nedeni ile konjönktürel durum baĢta ABD olmak üzere, daha önce 

yabancı sermaye yatırımı yapan ülkeler bu yatırımlarını tasfiye etmeye yönelmiĢlerdir.  

Aslında 1940'larda baĢlayan savaĢ, yabancı sermaye yatırımlarında farkl bir türün 

ilk defa ortaya çıkmasını sağladı. Söyle ki, Ġkinci Dünya SavaĢının patlak vermesiyle 

yabancı sermaye yatırımlarında yeni bir döneme girildi ve Ġkinci Dünya SavaĢından 

önceki yıllarda yabancı sermaye yatırımları daha çok portföy yatırımları Ģeklindedir
98

. 

SavaĢ sonrası ise doğrudan yatırımlar daha çok önem kazanmaya baĢlamıĢtır. ġüphesiz 

bu geliĢmede, 1950‟li yıllardan sonra dünya ekonomisinde giderek önemli bir güç teĢkil 

etmeye baĢlayan ve dolaysız yabancı sermaye yatırımı niteliğinde olan çok uluslu 

Ģirketlerin rolü büyük olmaktadır
99

 

Ġkinci Dünya SavaĢından sonra geliĢmekte olan ülkelerin kalkınma çabaları 

artmıĢtır. Bu ülkeler sanayileĢmiĢ ülkelere hammadde sağlayıp çeĢitli sanayi ürünleri ve 

sermaye malları ithal eder durumdan kurtulmanın yollarını aramaya baĢlamıĢlardır.ĠĢte 

yabancı sermaye yatırımları, ihtiyaç içindeki geliĢmekte olan ülkelerde, teĢebbüs 

yeteneği, teknoloji, yönetim bilgisi ve pazarlama gibi sermaye kaynaklarının potansiyel 

bir kaynağı olarak kabul edilmiĢtir. Üçüncü Dünya Ülkeleri, sadece asgari düzenlemeler 
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değil, vergi bağıĢıklıkları ve sübvansiyonlar gibi özel teĢviklerle dıĢ yatırımlar için 

misafirperver bir iklim sağlamaya gayret etmiĢlerdir
100

 

SavaĢın bitiminden sonra Avrupa devletıerinin sömürgesi olan azgeliĢmiĢ ülkeler 

bağımsızlık mücadelesine baĢlamıĢ ve bu nedenledir ki, izleyen yıllarda yabancı 

sermaye yatırımları bu ülkelerden Avrupa ülkelerine yönelmiĢtir. Bunun sönucundan 

Avru ülkelerinde Amerikan Ģirketleri ile acımasız rekabet ortamının meydana gelmesine 

neden olmuĢtur. YaklaĢık 10 yıl içinde Amerikan Ģirketlerinin Avrupa yatırımları dört 

kat büyümüĢtür. 

 Sanayi devrimini gerçekleĢtirilen Ġngiltere‟nin sömürgelerindeki yatırımları ile 

baĢlayan, Amerika‟nin Birinci Dünya SavaĢı fırsatını kullanarak önem kazanması ile 

artan yabancı sermaye, ülke ayrımı yapmaksızın bugün dünyanın her tarafında 

yatırımlarını gerçekleĢtirmektedir. Tabii ki, her ülke yabancı sermaye yatırımlarında 

aynı oranda pay alamamaktadır. Yabancı sermaye yatırım ve yatırımcılarının diğer 

ülkelerde yatırım yaparken göz önüne aldıkları çeĢitli faktörler bulunmaktadır. Tezin 

muhtelif yerlerinde daha farklı boyutlarda ele alınarak değinilmiĢ bu faktörlerle ilgili 

aĢağıda bahsedilecektir. Kültüre, milliyete ve diğer etkenlere bağlı olmayan bu faktörler 

dünyada yatırımların yönünü belirlemekte ve Çokululsu ġirketlerin faaliyetlerini 

yönlendirmektedir. 

 

3. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINDA TEMEL 

EĞĠLĠMLER 

 

Doğrudan yabancı semraye yatırımları genellikle üretimle ilgili kararın tek 

merkezden verildiği, satın alma ve diğer birtakım iĢlemlerin tek elde toplandığı, direk 

veya dolayılı yolla iĢtiraklerini etkileye bilen ÇUġ'larca yapılmaktadır. Bu Ģirketlerin 

hedef belirlediği ülkelere giriĢi çok çeĢitli olmaktadır. Bunlardan Ģirket ortaklıkları, 

ortaklıklar, özelleĢtirmeler ve diğerleri Ģeklinde ortaya konabilir. 
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ÇUġ‟ları tanımlamakta kullanılan en temel bir kriter, bu Ģirketleri tek, çok ve 

dünya merkezli uluslararası Ģirketler olarak ayırmaktır. Buna göre, eğer ana Ģirket 

üretimle ilgili kararları yavru Ģirketlere dikte ettiriyorsa tek merkezli, yavru Ģirketlere 

belli bir özerklik tanınmıĢsa (firmanın uzun dönemli büyüme konusundaki stratejik 

kararları ana Ģirket tarafından belirlenirken, firmaya ait kısa ve orta vadeli kararların 

yöneticiler tarafından alınması) çok merkezli, Ģirket yönetici ve hissedarları çeĢitli 

milliyetlerden oluĢuyorsa (uzun dönemli stratejik planlamalara iliĢkin kararların ana ve 

yavru Ģirketler arasında ortak alınması) dünya merkezli çokuluslu uluslararası Ģirket söz 

konusudur.
101

 Birincisini geleneksel (uluslararası), ikincisini giriĢimci (ulus ötesi) ve 

sonuncusunu da profesyonel (küresel-evrensel) Ģirketler Ģeklinde de 

sınıflandırabiliriz.
102

 Burada yavru Ģirketin ana Ģirketten özerkliğini belirleyen üç esas 

kategori mevcuttur: 

 

- Yavru Ģirketin gerek yurt içinde ve gereksede yurtdıĢında yeni yatırım, birleĢme ve 

satın alma gibi karar sürecine katılma olanakları; 

- Yukarıdaki koĢula bağlı olarak, yavru Ģirketin Ģirketler arası (ana Ģirket-yavru Ģirket 

arası) karın transferlerinde de söz sahibi olması; 

- Yavru Ģirketin istihdam stratejilerinde (özellikle, üst düzey yöneticiler açısından) 

belirleyici role sahip olma.
103

 

Yukarıdaki ilk iki sıradaki Ģirketleri uluslararası (nasyonel), sonuncusunu ise, 

uluslar üstü (supranasyonel) Ģirketler olarak da tanımlayabiliriz. 

Yukarıda bahsi geçen, uygulama ve yönetim aĢamalarında personelin karar alma 

mekanizmasına katılmaması önemli bir beĢeri sermaye kaybı (yaratıcı yetenek 

kapasitesinin atıl kalması gibi) yaratmaktadır. 

Barlett ve Ghoshal ÇUġ‟ların, uluslararası katma değer faaliyet ağını 

yönetmelerinin temeli olduğunu ileri sürdükleri üç anahtar kriter üzerinde 

durmaktalar:
104
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- Küresel Boyut. Uluslararası birleĢmenin ve bütünleĢmenin getirdiği ölçek ve 

kapsam ekonomilerinin avantajlarından yararlanmak; 

 

- Yerel Boyut. Farklı ülkelerdeki tüketici ihtiyaçlarını araĢtıraral değerlendirmek, 

yerel üretimi buna uygun hale getirmek ve bunu karĢılayabilecek arzı sağlamak; 

 

- Öğrenme Boyutu. Gerek ulusalç gereksede uluslararası pazarlarda edinilen 

deneyimle bir bütün olarak firmanın kaynak tabanını güçlendirmek. 

 

Barlett ve Ghoshal, baĢarılı bir sonuca varılması için bu üç boyut arasında, farklı 

sektörlere ve farklı ürün alanlarına göre doğası değiĢen bir denge sağlanması gerektiğini 

ileri sürmektedirler. 

Yabancı yatırımlar özellikle, 1980‟lerin sonunda yaĢanan borç buranından sonra, 

kredi sağlayan kuruluĢlar ve sermaye ihracatı gerçekleĢtiren ülkelerin, geliĢmekte olan 

ülkelere aktarılan kaynakların kısa bir süre sonra bu ülkeler tarafından faizleri dahi 

ödenemez hale gelmesi ile baĢ gösteren borç krizi üzerine daha hararetli tartıĢılmaya 

baĢlanmıĢtır. 

Yeterli tasarruf, teknoloji ve uluslararası ticarette geçerli para birimine sahip 

olmayan ülkeler, gittikçe daha fazla yabancı kaynaklara gereksinim duymuĢlardır. 

GeliĢmekte olan ülkelere daha güvenli ve kalıcı kaynak transferi arayıĢı, doğrudan 

yabancı yatırımların desteklenmesi noktasında bir fikir birliğine götürmüĢtür. 1999 yılı 

itibariyle IMF üyesi 186 ülkeden 144‟ünde halen sermaye kontrolü uygulanmasına 

bakmayarak, geliĢmekte olan ülkelerin (GOÜ) kalkınmalarını sağlayacak üretken 

yatırımları (DYSY) artırmak için gittikçe daha çok yabancı sermaye rejimlerini 

liberalize etmeleri beklenebilir. 

 

1990‟lı yılların baĢlarından baĢlayarak hızla artmaya baĢlamıĢtır. Bu sayede 

doğrudan yabancı yatırımlar 1990‟ların baĢlarında 100 milyar $‟lı seviyelerden (158 

milyar $), 1995 yılında 332 milyar $‟a yükselmiĢtir. Doğrudan yabancı yatırımların 

dünya toplamı, 1996 yılında 359, 1997 yılında 464 ve 1998 yılında 644, 1999 yılında 
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1,088.263, 2000 yılında 1,491.934, 2008 yılında ise 1,857.734 milyar dolara 

ulaĢmıĢtır.
105

. Tablo 2‟de 2000 ve 2008 yılında en çok DYSY çeken ve veren ülkeler 

gözükmektedir. 

 

Tablo 2. 2000 ve 2008 Yıllarında Dünyada En Fazla DYSY Çeken ve  

Kaynaklık Eden 20 Ülke (Milyar $) 

Sıra Yatırım Çeken Ülkeler Yatırım Yapan Ülkeler 

1. ABD 316.50 ABD 311.8 

2. Fransa 117.39 Fransa 220.05 

3. Çin 108.41 Almanya 156.46 

4. UK  96.94 Japonya 128.20 

5. Rusya 70.32 UK 111.41 

6. Ġspanya 65.54 Ġsviçre 86.30 

7. Hon-Kong 63.00 Kanada 77.68 

8. Belçika 59.68 Ġspanya 77.32 

9. Avusturya 46.77 Belçika 68.28 

10. Brezilya 45.06 Hong-Kong 59.92 

11. Kanada 44.71 Hollanda 57.57 

12. Ġsveç 43.65 Rusya 52.39 

13. Hindistan 41.55 Çin 52.15 

14. S.Arabistan 38.22 Italya 43.84 

15. Almanya 24.94 Ġsveç 37.35 

16. Japonya 24.42 Avusturalya 35.94 

17. Singapur 22.72 Danimarka 28.87 

18. Meksika 21.95 Avusturya 28.21 

19. Nigerya 20.28 Norveç 28.11 

20. Türkiye 18.20 British Virgin Islands 22.00 
Kaynak: http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3198&lang=1, 

http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx 

 

Yukarıdaki tablodan görüldüğü gibi, ABD dünyanın en büyük doğrudan yabancı 

sermaye yatırımcısı ve alıcısıdır. GiriĢ ve çıkıĢlar bir arada değerlendirildiğinde, bu 

ülkenin net doğrudan yabancı sermaye bakiyesinin çok küçük farkla dahi olsa negatif 

olduğunu görmekteyiz. Doğrudan yabancı sermaye yatırımı lideri olan ABD‟ye Fransa 

117 milyar dolar, Çin 108 milyar dolar, Ġngiltere 97 milyar dolar, Rusya 70 milyar 

dolar, Ġspanya 65 milyar dolar, Hon-Kong 63 milyar dolar, Belçika 60 milyar dolar, 
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Austurya 47 milyar dolar, Brezilya 45 milyar dolar, Kanada 44 milyar dolar, Ġsveç 43 

milyar dolar, Hindistan 41 milyar dolar, S. Arabsitan 38 milyar dolar, Almanya 25 

milyar dolar, Japonya 24 milyar dolar, Singapur 23 milyar dolar, Meksika 22 milyar 

dolar, Nijerya 20 milyar dolar ve nihayet Türkiye 18 milyar dolarlık büyüklükle takip 

etmektedirler. 
106

 Türkiye'nin bu tabloda sonuncu bile olsa yer almasında önemli 

etkenlerden biri de finans piyasasına yabancı doğrudan yatırımların giriĢidir. 

 

2008 yılında en fazla doğrudan yabancı sermaye çıkıĢı gerçekleĢtiren 20 ülke 

arasından ilk sırada 311 milyar $‟la yine ABD‟nin yer aldığı görülmektedir. Srasıyla 

Fransa 220 milyar, Almanya 156 milyar, Japonya 128 milyar, UK 111, Ġsviçre 86, 

Kanada 78, Ġspanya 77, Belçika 68, Hong-Kong 60, Hollanda 58, Ruya 52, Çin 52, 

Ġtalya 44, Ġsveç 37, Austuralya 36, Danimarka 29, Avusturya 28, Norveç 28, British 

Virgin Islands 22 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı gerçekleĢtirmiĢlerdir. 

Tablodan dikkat edilirse bu ülkeler genellikle yatırıma doymuĢ ülkelerdir. 2000'li 

yılların baĢında ise yatırım yapan ülkelerin içinde geliĢme yolunda olan ülke sayısı 

göreceli olarak çoğunluk teĢkil etmekte idi. 

 

2002 yılında en fazla doğrudan yabancı sermayeye ev sahipliği yapan 30 ülke 

içerisinde ilk sırayı 126 milyar $‟lık bir yabancı sermaye giriĢiyle Lüksemburg almıĢtır. 

20 milyar $‟lık GSYĠH ile dünyada 69. sırada olan bu ülkenin, doğrudan yabancı 

sermaye/GSYĠH oranı %630 idi, 2008 yılına gelindiğinde ise bu ülke ilk 20 ülke 

arasında bile yer almamaktadır.  

 

2004-2008 yıllarında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının geliĢmiĢlik 

düzeyi farklılığına göre gösterilmiĢ tablo 3'te geliĢmiĢ ülkeler yerini asla terk 

etmemektedir. 
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Tablo 3. 2004-2008 Yıllarında Dünyada Doğrudan Yabancı Sermaye 

Yatırımlarının Bölgesel Dağılımı (Milyar $) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

GeliĢmekte Olan Ülkeler 

Yeni Yatırımlar 290.40 329,30 433.80 529.30 620.70 

Mevcut  233.80 272.23 336.40 439.30 427.60 

GeliĢmiĢ Ülkeler 

Yeni Yatırımlar  414.20 613.10 972.80 135.90 962.27 

Mevcut 707.10 705.50 8 645.30 1 0591.0 10 212.00 

GeçiĢ Ekonomileri 

Yeni Yatırımlar  30.31 30.96 54.55 90.87 114.37 

Mevcut 198.90 273.00 395.30 676.60 420.39 

Kaynak: http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx 

 

Görüldüğü üzere bölgesel yatırım dengesizlikleri hız kesmeden sürmeye devam 

etmektedir. Yatırım ihtiyacı içinde olan geliĢme yolunda olan ülkele karĢılaĢtırıldığında 

geliĢmiĢ ülkelerin çekmiĢ olduğu yatırımların daha çok olduğu ve gün geçtikçe daha da 

arttığı gözlenmektedir. 

 

DYSY‟larının eĢitsiz bölgesel dağılımı bir çok açılardan önemli sorunlar teĢkil 

etmektedir. Bunlardan biri, ulusların giderek birbirine bağlandığı bir uluslararası 

sistemin ortaya çıkması ve dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun zenginlikten 

dıĢlanmasıyla birlikte, dünyanın daha keskin bir siyasal, toplumsal, çevresel ve 

dolayısıyla ekonomik parçalanma tehlikesiyle karĢı karĢıya kalmasıdır.
107

  

 

Ġkinci olarak, bu adaletsiz durumun sürmesinin Batı‟nın doğrudan çıkarlarına 

ters düĢtüğü konusunda sağlam ekonomik iddialar mevcuttur. 1980‟lerde Üçlü (Triad) 

üyeleri (ABD, AB ve Japonya) arasındaki yüksek düzeyli yoğunlaĢmanın geliĢme 

döneminde bile, bu geliĢme söz konusu ülkelerin durgunluğa düĢmesini 

engellememiĢti.
108

  

Yukarıda sayılanların dıĢında, dünyada DYSY‟nda görülen baĢka bir eğilim de, 

gerek geliĢmiĢ, gerekse geliĢmekte olan ülkelerde hizmetler sektörünün ön plana 
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çıkmasıdır.
109

 ġöyle ki, 1980 sonrası dönemde özellikle, Merkez ülkelerden Çevre 

ülkelere doğrudan yabancı yatırımlarda kâr marjı daha yüksek olan bankacılık, ticaret, 

turizm, sigortacılık gibi hizmet sektörleri öncelik kazanmıĢ ve diğerlerine göre daha 

hızlı bir geliĢme göstermiĢtir.
110

 Bunun en önemli nedeni, 1980 öncesi dönemde 

hizmetlerde anahtar sektörler olan elektrik, su, haberleĢme, hava yolu, bankacılık, 

sigortacılık, taĢımacılık gibi devlet tekeli altındaki alanların, 80‟li yıllardaki 

özelleĢtirme ve liberalleĢme uygulamaları ile yabancı sermaye yatırımlarına açık hale 

getirilmesidir.
111

  

 

4. ÇOKULUSLU ġĠRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE 

YATIRIMLARI 

 

Günümüzde DYSY genellikle „çokuluslu veya uluslarüstü Ģirketler‟ olarak 

adlandırılan dev Ģirketler tarafından yapılmaktadır. 1990 yılında sadece 100 ÇUġ 

toplam DYSY stokunun yaklaĢık %30‟nu ve toplam akıĢın da yaklaĢık %15‟ni 

oluĢturmaktaydılar.
112

 Bugün yaĢanan globalleĢme sürecindede esas itibarile bu 

uluslararası üretimin yer aldığı söylenebilir.  

 

Uluslararası üretim, merkezleri baĢka ülkelerde bulunan, ana firmaların büyük 

ölçüde kontrol ve yönetimindedir
113

. UNCTAD‟ın Dünya Yatırım Raporu 2001 yılında 

65.000 ÇUġ ve bunların dıĢ ülkelerdeki 850.000 iĢtiraki, yaklaĢık 56 milyon kiĢinin 

iĢsiz kalmasının önüne geçmektedir. Bu rakam 1990‟da 24 milyon kiĢi idi ki, bu da 

toplam ÇUġ istihdamının %83‟ne tekabül eder. Bununla birlikte dünya toplam 

ihracatının 3 katını aĢan 19 trilyon $‟lık satıĢ ki, bu 1990 rakamının 3 katıdır, 

gerçekleĢtirmektedir. 
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Yalnız iĢtirakler dünyada gerçekleĢen üretimin %11‟ini ve dünya ihracatının 

%30‟nu gerçekleĢtirmektedirler. 2000 yılında dünyada, uluslararası üretim 

gerçekleĢtirmekte olan 60.000 ana Ģirket ve bunların yabancı ülkelerde kurulmuĢ 500 

bini aĢkın iĢtirakı (foreign affiliates) bulunmaktaydı. 1990‟ların baĢlarına baktığımızda 

ise ise, 170.000 bağlı organizasyonu kontrol eden yaklaĢık 37.000 çokuluslu Ģirketlerin 

varlığını görüyoruz. Bunların nerdeyse %70 civarında kısmı on dört geliĢmiĢ OECD 

ülkesinden idi.
114

 Bu Ģirketlerin ayrıca çok sayıda yabancı Ģirketlerle olan evliliklerini 

ve diğer çeçitli Ģekillerde sermaye iliĢkisi, yani ortaklık iliĢkisi içermeyen anlaĢmaları 

ve iliĢkileri var.  

 

Ülkelerin GSYĠH‟ları ile Ģirketlerin yıllık satıĢları bir sıralamaya tabi 

tutulduğunda, 100 büyük ekonomiden 51‟inin ÇUġ, diğer 49‟unun ise ülke olduğu 

görülmektedir. Diğer yandan en büyük 200 ÇUġ‟un yıllık satıĢları toplamı, en büyük 10 

ülke dıĢında kalan ülkelerin toplam hâsılasından daha fazla olmaktadır. En büyük 200 

ÇUġ‟un yıllık satıĢları toplamı dünya nüfusunun %24‟ünü oluĢturan en yoksul 1.2 

milyar $ kiĢinin yıllık gelirleri toplamının neredeyse18 katı dolayındadır.
115

 

 

Bu çok uluslu Ģirketlerin içinde, çoğu geliĢmiĢ ülkelerde kurulmuĢ büyük 

firmalar yanında geliĢmekte olan ülke firmaları, son zamanlarda geçiĢ ekonomilerinde 

kurulmuĢ bulunan firmalar ve hatta küçük ve orta boy iĢletmelerde (KOBĠ) yer 

almaktadırlar. Fakat bu firmalar topluluğuna baktığımızda bu çokuluslu Ģirketler içinde 

az sayıda büyük firma duruma egemen görünüyor, yani bir yoğunlaĢma olgusu ile 

birlikte, tam rekabet Ģartlarından daha çok oligopol durumu söz konusudur. ġöyle ki, 

1992 yılında DYSY stoku toplam 2 trilyon $‟dı ve bu stoku kontrol eden ÇUġ‟lar 5.5 

trilyon $‟lık (yerli ve uluslararası) satıĢtan sorumlulardır. Bu rakam, 1992‟deki 4 trilyon 

$‟lık toplam dünya ticaret hacminden daha fazlaydı. DYSY stokunun yalnızca %5‟nin 

kökeninde azgeliĢmiĢ olan ülkelere ait ÇUġ vardı.
116

  

 

1998 yılında mali sektör dıĢında dünyanın en büyük yüz çokuluslu Ģirketinin 

yabancı ülkelerdeki yatırımları, yani iĢtirakleri, 1.800 trilyon $‟a ulaĢmıĢtı. Aynı yıl 
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bunlar 2.1 trilyon $ ihracat yapıyorlardı ki, dünya ihracatı o yıl 7 trilyon $ civarındaydı 

ve bu yüz büyük firma yabancı ülkelerdeki iĢtiraklerinde 6 milyon kiĢinin iĢsiz 

kalmasını engelliyorudu.
117

 Ayrıca bu Ģirketlerin iĢtiraklerin bulundukları ülkelerde 

veya uluslararası piyasalarda yaptıkları satıĢ hacimleri de 1998‟de 11 trilyon $‟a 

ulaĢmıĢtır. 2000 yılına gelindiğinde ise, en büyük 100 ÇUġ‟in dıĢ ülkelerdeki 

iĢtiraklerinin satıĢları yaklaĢık 2.5 trilyon $‟a ulaĢmıĢtır ki, aynı yıl dünya ihracatı 

yaklaĢık 7.6 trilyon $‟dır.  

 

2002 yılına geldiğimizde ÇUġ‟ların dıĢ ülkelerdeki iĢtiraklerinin temin etdikleri 

toplam satıĢ, önceki yıla göre %7.4 artıĢla 17.685 trilyon $‟a ulaĢmıĢtır.  

 

5. YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ DÜNYA EKONOMĠSĠ 

ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ 

 

Son on yılda yabancı iĢtiraklerin küresel düzeydeki üretim ve satıĢları dünya 

gayri safi yurt içi hâsılasından ve ihracatından daha hızlı artmıĢtır. ġöyle ki, doğrudan 

yabancı sermaye giriĢleri 1981-1990 döneminde %5.3, 1991-2000 döneminde %20.8; 

GSYĠH 1981-1990 döneminde %3.2, 1991-2000 döneminde %4.4; mal ticareti 1981-

1990 döneminde %3.3, 1991-2000 döneminde %9.6 oranında artıĢ göstermiĢtir. 

 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları giderek ülkelerin ulusal üretimlerinden 

daha fazla pay almaktadırlar. Bu durum ülkelerin ihracatları için de geçerlidir. Tablo 

4‟te DYSY‟nın ülke gruplarının GSYĠH içindeki payları gösterilmiĢtir. GeliĢmiĢ 

ülkelerde bu oran görece olarak küçük gibi gözükse de, bunun nedeni yabancı sermaye 

giriĢlerinin azlığı değil, bu ülkelerin GSYĠH‟larının büyüklüğüdür. Ayrıca bu oran 

geliĢmiĢ ülkelerde de giderek artmaktadır. 
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Tablo 4. SeçilmiĢ Yıllar Ġtibariyle Doğrudan Yabancı Sermaye GiriĢlerinin 

Ülkelerin GSYĠH‟sı Ġçindeki Payları (%) 

 
2004 2005 2006 2007 2008 

% % % % % 

Dünya 57 46 33 28 36 

GeliĢmiĢ Ülkeler 77 55 36 28 43 

GeliĢmekte Olan 

Ülkeler 
31 32 28 27 28 

GeçiĢ 

Ekonomileri 
28 35 25 20 20 

Kaynak: http://stats.unctad.org/Handbook/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=2068 

 

1970 yılında dünya GSYĠH‟sının %4.5‟i düzeyinde olan doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları 2004‟de dünyada %57‟e yükselmiĢtir. Tablo 4‟te görüldüğü gibi, 

2008 yılında bu oran %36 olmuĢtur, gerilemenin nedeni ekonomik krizdir.  

Tablodan görüldüğü üzere yabancı direkt sermaye yatırımlarının GSYĠH 

içindeki payı en yüksek geliĢmiĢ ülkelerde kendini göstermektedir. Aslında geliĢime 

katkı açısında daha çok bu yatırımlara ihtiyaç duyan azgeliĢmiĢ veya geliĢme yolunda 

olan ülkelerde ülkeler göreceli olarak geçiĢ ekonomilerinden daha iyi bir durum 

gözlenmektedir. 

GeliĢmiĢ ülkelerde yapılan uluslararası üretimin büyük bir hissesi hizmetler 

alanında yer almaktayken, geliĢmekte olan ülkelerde ÇUġ‟lar tarafından yatırım için 

daha çok imalat sanayi seçilmektedir. Buna rağmen geliĢmekte olan ülkelerde de 

hizmetler sektöründe uluslararası üretim Ģeklinde bir faaliyet giderek daha önemli hale 

gelmektedir.  

UNCTAD‟ın bu konuda geliĢtirdiği UluslararasılaĢma Endeksine göre, 1996 

itibariyle dolaysız yabancı sermaye yatırımlarından en çok yararlanan ülkeler sırasıyla 

Yeni Zelanda, Belçika, Lüksemburg, Yunanistan, Avustralya, Hollanda, Ġngiltere, 

Ġrlanda, Ġsveç, Kanada, Ġspanya, Norveç, Danimarka, Portekiz, Fransa, Ġsviçre, 

Avusturya, Güney Afrika, Finlandiya, Ġsrail, Amerika BirleĢik Devletleri
118

, Almanya, 
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Ġtalya ve Japonya. Japonya dolaysız yabancı sermayeden çok yararlanan bir ülkeden 

ziyade yabancı sermaye gönderen bir ülke konumundadır.
119

 

 

5.1. Dünya Ticareti Üzerindeki Etkileri 

 

GeliĢmekte olan ülkeler için doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından 

beklenen en önemli yararlardan biri dıĢ açıkların giderilmesine yaptığı katkıdır. 

Öncelikle doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ev sahibi ülkenin bilançosuna 

yaptığı ilk olumlu etki, yatırımların bir defalık bilanço üzerinde olumlu olarak 

yansımasıdır. Bunun dıĢındaki diğer bir olumlu etki ise, yabancı sermayeli Ģirketlerin 

dıĢ pazarlardaki faaliyetleri yoluyla ülke ihracatının geliĢmesine önemli bir katkı 

sağlamasıdır. Bununla beraber, yabancı sermayeli Ģirketlerin ülke dıĢına çıkardıkları kâr 

transferleri, üretimlerini gerçekleĢtirmek için yaptıkları ara ve yatırım malı ithalatı da 

döviz çıkıĢına neden olmaktadır. Ġhracat yolu ile sağlanan döviz katkısı, diğer döviz 

çıkıĢlarından fazla olduğu takdirde, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ödemeler 

dengesi açısından net etkisi pozitif olabilmektedir. 
120

 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile iktisadi büyüme arasındaki iliĢkiyi 

araĢtıran çeĢitli çalıĢmalar olmuĢtur. 1970-89 döneminde sanayileĢmiĢ ülkelerden 69 

geliĢmekte olan ülkeye yönelik doğrudan yabancı sermaye giriĢlerinin etkisini ele alan 

bir ekonometrik çalıĢmada, doğrudan yabancı sermaye giriĢlerinin iktisadi büyüme 

üzerinde pozitif bir etki yaptığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ancak bunun yanında belirtilmesi 

gereken bir husus da doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının iktisadi büyüme 

üzerindeki olumlu etkisinin görülebilmesi için, ev sahibi ülkedeki belirli bir beĢeri 

sermaye düzeyine ulaĢılması gerekmektedir. 
121

 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları için ihtiyaç duyulan iĢgücü, büyük ölçüde 

yatırımın yapıldığı ev sahibi ülke tarafından karĢılanmaktadır. ĠĢsizlik açısından önemli 

sorunların yaĢandığı geliĢmekte olan ülkelerde bu durum, istihdam bakımından elveriĢli 

olanaklar sağlamaktadır. Aslında geliĢmekte olan ülkelerin doğrudan yabancı sermaye 
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yatırımlarını çekmesinin önemli bir nedeni, düĢük ücret düzeyidir. Özellikle üretimin 

emek yoğun aĢamalarının geliĢmekte olan ülkelere kaydırılması, bu ülkelere yönelen 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının istihdam artırıcı etkisinin yükselmesine yol 

açmaktadır.  

Yatırım yapan yabancı sermayeli kuruluĢlar, yabancı sermaye ve teknik bilgi ile 

birlikte çoğunlukla yönetici ve üst seviyede teknisyen niteliğindeki personeli de yatırım 

yapılan ülkeye getirmektedir. GeliĢmekte olan ülkelerdeki giriĢimciler yapmayı 

bilmedikleri bazı Ģeyleri onlarla beraber iĢ yaparak onlardan öğrenmektedir. Yabancı 

sermaye bankacılık, ihracat, üretim ve teknoloji konusundaki yönetim ve iĢletmecilik 

bilgisini de yaygınlaĢtırmaktadır.  

Bu iĢletmeler en az iki farklı ülkeden örgütleri biraraya getirdiklerinden, taraflar 

bu karĢılaĢmadan veya ortaklıktan elde edecekleri diğer yararlar yanında bilgi ve 

becerilerini artırma olanağını da elde ederler. GeliĢmekte olan ülkelerin iĢletmeleri 

açısından bilgi ve becerileri artırma, küreselleĢen dünyada rekabet gücünü oluĢturma 

bakımından çok daha önemlidir.  

Türkiye, içinde bulunduğu coğrafyada yabancı sermayeyi büyük ölçüde 

çekebilecek bir bölge ülkesidir. Türkiye, Avrupa ile Asya‟nın birleĢtiği noktada yer 

almaktadır. Jeopolitik konumu bakımından, Avrupa, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya, 

Akdeniz ile Karadeniz bölgelerinin özelliklerinin hepsinin birarada bulunduğu bir 

ülkedir. Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseninde bir kavĢak noktasında yer almaktadır.  

Son beĢ yıl içinde artan doğrudan yabancı sermaye yatırımları sonucunda, son 

iki yılda Türkiye‟ye gelen 30 milyar dolara yakın doğrudan yabancı sermayenin 11 

milyar dolarlık bölümü mali sektöre, 9.6 milyar dolarlık bölümü ulaĢtırma ve 

haberleĢme sektörüne, 2.2 milyar dolarlık bölümü imalat sanayiine, 1.5 milyar dolarlık 

bölümü toptan ve perakende ticaret sektörüne, geri kalan 5.3 milyar dolarlık bölümü de 

çok sayıda değiĢik sektöre gitmiĢtir. Veriler ıĢığında görülen odur ki, yabancı sermaye 

en çok mali sektöre (ağırlıklı olarak bankalara) sonra ulaĢtırma haberleĢme sektörüne 

(ağırlıklı olarak iletiĢim kuruluĢlarına) ilgi göstermiĢtir. Bu yılın Ocak ve ġubat 



 65 

aylarında gelen doğrudan yabancı sermaye miktarının çoğunluğu da yine mali sektöre 

gelmiĢtir. 
122

 

 

 5.2. Ġstihdam Piyasası Üzerindeki Etkileri 

 

Özellikle azgeliĢmiĢ ülkeler için yabancı sermaye yatırımlarının istihdam 

üzerine etkileri oldukça önemli boyutdadır. Çok uluslu Ģirketlerin belirli Ģirketleri takip 

ederek azgeliĢmiĢ ülkelere yatırım yaptıklarını ve uzun dönemde bu gibi ülkelerden kar 

bekledikleri için sabırla bu ülkelerde baĢa baĢ veya zararına üretim yaptıkları da 

gerçektir. Tabii ki bu süreçte Ģirketlerin ürettikleri markaları gelecekte gözden 

düĢürmemek için aynı kalitede üretmeye devam etmeleri ve bunun yanında da 

zararlarını minimum düzeyde tutabilmeleri için maliyetlerini azaltmaya 

çalıĢmaktadırlar.  

Bu Ģirketler uzun dönem yurtdıĢından getirdikleri personelin istihadami yerine, 

belirli bir dönem bu nitelikli yabancı personelle çalıĢma ve yerli personelin yetiĢmesinin 

akabinde yerli personeli daha ucuz iĢgücü olması sebebile istihdam etme yoluna 

gitmekteler. Bu olgu yabancı sermayenin istihdama olan etkisini, özellikle, geliĢmekte 

olan ülkeler açısından öne çıkarmaktadır.  

Somut örnek olarak Baku Coca Cola Bottlers gösterilebilir. Sovyetler Birliği 

dağıldıktan sonra kurulmuĢ bu Ģirket ilk çalıĢma yıllarında onlarca yabancı ve pahalı 

iĢgücü istihdam ederken, bugun 2-3'den daha fazla yabancı personel istihdam 

etmemektedirler. Gerçektede yabancı personele özellikle azgeliĢmiĢ ülkelerde ödenen 

mahrumiyet paraları maliyeti önemli ölçüde etkilemektedir. 

Yabancı sermaye yatırımlarının dünyada istihdama olan katkılarının pozitif 

olduğu kesin olmakla birlikte tam olarak kantitatif ölçüm yapmak mümkün değildir. 

Yapılan çok az sayıda çalıĢmalardan dünyada yabancı sermaye yatırımlarının istihdama 

olan katkıları hakkında sayısal bilgi edinilmiĢ olsada, bu konudaki veriler oldukça 

kısıtlıdır. Nihayetinde, bu konuda, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının hacmine 

bağlı olarak, gittiği ülkede istihdama katkıda bulunduğu kesin ama, bu yatırımlara bağlı 

                                                 
122

 http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=1721&id=87 



 66 

olan istihdamdaki artıĢ hızı, yabancı sermaye yatırımlarının artıĢ hızından daha düĢük 

düzeyde gerçekleĢtiği de söylenebilir.  

Diğer yandan özellikle çok uluslu Ģirketlerin gerek izledikleri politika, gerekse 

gittikleri ülkede yatırımların Ģekilleri yukarıdaki açıklamalarımızla paradoksal durum 

ortaya koymaktadır. ġöyle ki, sanayi ülkelerinde durgun ekonomik geliĢmeler, iĢgücü 

tasarrufuna yönelik teknolojiler, outsoursing, Ģirketlerin maliyet azaltıcı politika 

izlemeleridir. 

 

 5.3. Teknolojik GeliĢmeler Üzerindeki Etkileri ve Teknoloji Transferi 

 

Teknolojinin ne olduğunu doğru bir Ģekilde ifade etmek oldukça güçtür. 

Teknolojiyi endüstriyel bilgi stoku veya bilimsel teori ve kanunların endüstriye 

uygulanması Ģeklinde tanımlayabiliriz. Daha geniĢ anlamda, teknoloji, insan ve doğa, 

insan ve insan hakkındaki bilimsel bilgilerin belli amaçları gerçekleĢtirmek üzere 

oluĢturulan tüm amaçlarını kapsamaktadır. Böylece teknolojinin iĢlevi, insanların 

mevcut yeteneklerinden en iyi tarzda yararlanmak ve mevcut olmayan yetenekleri ve 

bazı yetersizlikleri ikame ederek, insanı, iktisadi unsurlar arasında egemen güç haline 

getirmektir.
123

 

Uluslararası üretimde Türkiye gibi ülkeler açısından teknoloji akımları çok 

önemli bir rol oynadığ bir gerçektir. Teknolojik ilerleme ve geliĢme de, büyük çapta 

araĢtırma ve geliĢtirme harcamalarını gerektirir. Dolayısıyla teknolojik yenilikler 

çokuluslu ve uluslar ötesi Ģirketler tarafından yapılmaktadır. AzgeliĢmiĢ ülkelerin ileri 

sanayi ülkeleri ve çokuluslu Ģirketlerin elinde olan bu teknolojik avantajı ülkelerine 

çekebilmesi iki yolla mümkün olmaktadır:  

- Teknik bilginin lisansa yönelik anlaĢmaları, teknik yayınlar, ticaret resmi teknik 

yardım programları ve diğer haberleĢme araçları ile; 

- Özellikle yabancı sermayeli Ģirketler tarafından gerçekleĢtirilen doğrudan yatırımlar 

sayesinde yatırım yapılan ülkeye yeniliğin bizzat Ģirket tarafından getirilmesi ile. 
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Birinci yolla teknoloji ithali ülkelere daha pahalıya mal olmaktadır. Yabancı 

sermaye yatırımlarının gittikleri ülkelere geri teknolojilerini götürdüğü ve çokuluslu 

Ģirketler aracılığı ile teknolojinin transfer edilemeyeceği söylenmesine rağmen, bu 

transferin ve teknolojik geliĢmenin geliĢmekte olan ülkelerce nasıl elde edilebileceği 

konusunda tutarlı öneriler getirilememektedir. Ve genelde yabancı sermayeli Ģirketlerin 

uluslararasında yeni teknolojilerin yayılmasına katkıda bulunduğu, üretimin gerektirdiği 

teknolojiyi, üretim yaptıkları ülkeye getirmek zorunda oldukları belirtilmektedir.  

Burada Ar-Ge‟ye yönelik çalıĢma yapan yabancı sermaye yatırımının teknolojik 

niteliği de ayrıca önem arzetmektedir. ġöyle ki, eğer firma metal ve kömür madenciliği, 

petrol ve doğalgaz iĢletilmesi, ormana dayalı sanayiler, metal sanayileri, anorganik 

kimya sanayileri, kauçuk sanayi, tarıma dayalı sanayiler, silikat sanayileri, tarım, tekstil 

ve iĢ makineleri, takım tezgahları imalat sanayileri gibi ömrünü tamamlamıĢ sektörlerle, 

petrokimya, elektronik, elektroteknik, otomotiv, ince kimyasal madde, ölçü kontrol 

donanımı, ince mekanik, petrol arıtımı, plastik ürünleri, ambalaj, makine sanayi, ilaç, 

tıbbi donanım sanayi, uçak, gemi, lokomotif, bilgisayar, dayanıklı tüketim malları, 

deterjanlar ve müstahzarları, ambalaj malzemeleri sanayi, sentetik iplik gibi ömrünü 

tamamlamaya geçiĢ aĢamasında olan sektörlerde faaliyet gösteriyorsa, bu yatırımlara 

düĢük ve geri teknolojili doğrudan yabancı yatırımlar denmektedir.
124

    

Dğer yandan, eğer yabancı firma mikroelektronik, biyoteknoloji, uzay 

teknolojisi, yeni enerji, robotik, foto aktif, kompozit malzemeler, telekomünikasyon, 

elektronik seramikler, mühendislik plastikleri, optik elyaflar, süper sıvı ve süper iletken 

malzemeler, füzyon enerjisi, membran teknolojisi gibi alanlarda faaliyet gösteriyorsa, 

bu yatırımlara da, yüksek ve ileri teknolojili doğrudan yabancı yatırımlar 

denilmektedir.
125

  

Dolayısıyla bu konuda, yabancı sermaye yatırımlarının gelmiĢ olduğu sermaye 

çeken ülke ülke idarecilerinin de aktif ve basiretli bir tutum izlemesi gerekli olmaktadır. 

Ülkede ulusal bilim ve teknoloji politikasının oluĢturulması ve ilgili tüm kamu-özel-

üniversite kuruluĢlarının güçlü iĢbirliği sağlanırsa ve en önemlisi Ar-Ge harcamaları 

çeĢitli yöntemlerle teĢvik edilirse, ÇUġ‟lar sadece deneysel geliĢtirme değil, aynı 
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zamanda bilimsel araĢtırma katkısını da yatırım yapılmıĢ ülkede gerçekleĢtirmek 

isteyecektir. Bu da ev sahibi ülkenin geliĢmiĢ teknolojiyi ithal etme, özümseme, 

teknolojiyi bir üst aĢamada ve kalitede üretebilme kapasitesine ulaĢma ve nihayet ihraç 

etme süreçlerini baĢarıyla tamamlaması anlamına gelmektedir. 

Bununla birlikte, bu ülkelerdeki giriĢimcilerin yapamadıkları bazı Ģeyleri onlarla 

beraber iĢ yaparak onlardan öğrenmektedir. Yabancı sermaye bankacılık, ihracat, üretim 

ve teknoloji konusundaki ıdarecilik ve iĢletmecilik bilgisini de yaygınlaĢtırmaktadır. 

Çünkü sadece teknolojinin transferi yeterli olmamakta bu teknolojinin ülke Ģartlarına 

uyumlaĢtırma sürecı ve uygulanacak teknik ve idari elemanların yetiĢtirilmesi de önem 

taĢımaktadır. Yabancı sermayenin bu konuda da yardımlarının olacağı gerçektir.  

Yabancı sermayeli kuruluĢların teknoloji transferi ve yönetim bilgisi etkisini 

sadece doğrudan etki Ģeklinde sınırlandırmak doğru değildir. Zira, çoğunlukla yabancı 

sermaye ile gelen teknoloji milli kuruluĢlarca öğrenilerek üretime uygulanmakta 

yönetim ve iĢletmecilik bilgileri de yerli müteĢebbislere rehberlik etmektedir. 

Teknoloji transferi ile ilgili en önemli söylenmesi gereken, ÇUġ‟ların Ar-Ge gibi 

harcamalarını kendilerinin karĢılamasıdır. Bunun yavru firmanın bulunduğu ülke 

ekonomisine olumlu ve sakıncalı iki etkisinden sözedilebilir. Olumlu etkı bakımından, 

kısa vadede ülkenin bu Ar-Ge harcamasına kaynak aktarmaması ve dolayısıyla ülkeden 

döviz çıkıĢının engellenmesidir. Ama daha fazla önem taĢıyan sakıncalı durum ise, uzun 

dönemde ülkenin bu inovasyon sürecinden geri kalması ve sonra bu yüksek teknoloji 

için çok büyük kaynakların aktarılması zorunda kalınmasıdır. 

Teknolojik olarak geliĢmiĢ ülkelerde Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan kaynakların 

GSYĠH içindeki payı %1‟i aĢmaktadır. GeliĢmekte olan ülkelerde ise durum çok 

farklıdır. Çoğu geliĢmekte olan ülkede Ar-Ge‟ye ayrılan bir kaynak yok gibidir. Hatta 

istatistiksel açıdan rapor edilen rakamların güvenilirlikleri dahi tartıĢmalıdır. Bu 

ülkelerde Ar-Ge‟ye ayrılan kaynakların GSMH içindeki payı ortalama %1-0.1 arasında 

değiĢmektedir. Ar-Ge harcamalarına göre ülkeler genel olarak dört gruba ayrılabilir:  

1. Ar-Ge harcamalarının GSYĠH içindeki payı %1.5‟inin üzerinde olan ülkeler. 

Bunlar teknolojide lider ülkelerdir.  

2. Ar-Ge harcamalarının GSYĠH içindeki payı %1-1.5 arasındaki ülkeler. Bunlar 

yüksek teknoloji ülkeleridir.  
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3. Ar-Ge harcamalarının GSYĠH içindeki payı %0.5-1 arasındaki ülkeler. Bunlar orta 

derecede teknolojiye sahip ülkelerdir.  

4. Ar-Ge harcamalarının GSYĠH içindeki payı 0.5‟in altında olan ülkeler. Bunlar 

düĢük teknoloji ülkeleridir.
126

  

ġekil 1‟de görüldüğü üzere 2000 yılında GSMH‟nın sadece %0.6‟sını Ar-Ge‟ye 

harcamıĢ olan Türkiye, orta derece teknoloji ülkeleri grubunda yer almıĢtır. Bu oran 

Finlandiya‟da %3.3, Ġsrail‟de 2.8, Ġsveç‟te %3,8, Japonya‟da %3.1, ve ABD‟de de 

%2.7‟dir. KarĢılaĢtırıma yapılmıĢ ülkelerden sadece Hindistan ve Meksika oransal 

olarak, Türkiye‟den daha az Ar-Ge harcaması gerçekleĢtirmektedirler. 

 

ġekil 1. SeçilmiĢ Ülkelerin Toplam Ar-Ge Harcamalarının  

GSMH Ġçindeki Payı* (2000) 
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Kaynak: Türkiye‟de GiriĢimcilik, (WCI-2001), TÜSĠAD, Ġstanbul, Yayın No: 340, Aralık 2009 

 

2002 yılında Japonya Ar-Ge harcamalarını yoğun olarak özel sektöre 

gerçekleĢtirirken, ABD‟de ve Avrupa‟da devletin bu alandaki yatırımlarının daha fazla 

olmasını görmekteğız. 2002 yılı ABD milli gelirinin %2.7‟sini Ar-Ge harcamaları için 

rezerv edilirken, AB ortalaması ise, %2 ile ABD standardının nazaran daha alt düzeyde 

kalmaktadır. Buna rağmen, AB üyesi Finlandiya, ülke milli gelirinin %3.5‟ini Ar-Ge 
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harcamaları için ayırarmakla dünyada bu konuda liderliğini sürdürüyor. Japonya‟da %3 

Ar-Ge payı ile Finlandiya‟nın hemen arkasında yer almaktadır. Almanya, Fransa gibi 

ülkeler ise AB ortalamasının üzerinde olmak ile birlikte ABD‟nin altındalar. 

 

ġekil 2. Bazı Ülkelerde 1000 KiĢiye DüĢen Ar-Ge Personeli Sayısı* (2002) 
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Kaynak: Türkiye‟de GiriĢimcilik, (WCI-2001), TÜSĠAD, Ġstanbul, Yayın No: 340, Aralık 2004 

 

Dünyada geliĢmiĢlik gösergesinin belirlenmesi açısından bin çalıĢan baĢına 

düĢen Ar-Ge çalıĢanı önemli bir kriterdir. Teknolojik açıdan geliĢmiĢlık düzeyi ileri 

sahfalarda olan ülkelerde 1000 kiĢiye düĢen Ar-Ge personeli sayı 5‟in üzerindeyken, 

sanayileĢme yolunda olan ülkelerde bu rakam oldukça küçük haddedir. ġekilde belirli 

ülkelerde 2000 yılında 1000 kiĢiye düĢen Ar-Ge personeli sayısı gösterilmeiĢtir. WCI 

2001‟e göre, 2000 yılında her 1000 çalıĢan Ģahısa düĢen Ar-Ge personeli açısından, 

Türkiye 49 ülke arasında 37. sırada yer almıĢtır. Bu sayı Türkiye‟de 0.4 kiĢidir ve bu 

karĢılaĢtırma yapılan ülkeler arasında en düĢük rakamdır. Buna karĢılık aynı yıl, 

geliĢmiĢ ülkelerde bu rakam 4‟ün üzerindedir.  

2002 yılında Finlandiya 1000 kiĢiye düĢen 17 Ar-Ge personeli ile açık ara önde 

gitmektedir. AB ortalaması ise her bin çalıĢana altı araĢtırmacı düzeyindedir. ABD‟de 

ise her bin çalıĢana dokuz Ar-Ge personeli düĢmektedir.  
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Ayrıca, ABD, Avrupa ve Japonya dünyada yapılan toplam Ar-Ge harcamalarının 

%95‟ini üstlenmiĢ durumdadırlar. Dolayısıyla, hemen hemen tüm yeni buluĢlar da bu 

ülkelerden çıkmaktadır.
127

 

AraĢtırmanın ürünü olarak adlandırılabilecek olan brövelerde ise, ABD ve AB 

eĢit oranlar ile dünya payının %70‟ni paylaĢıyorlar ve iĢin ilginç yanı 90‟lı yıllarda 

AB‟nin bröve üretim hızı ABD‟nin üzerinde seyretmiĢtir. Bu iki süper gücü Japonya 

izlemekte ve arkadan da önemli bir takipçi gelmemektedir.
128

  

Ar-Ge harcamaları içinde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yüksekliği, o 

ülkenin bilimsel geliĢiminde önemli bir kıstas olarak kabul edilmektedir. Bu alanda 

Anglo-sakson ülkelerin önde gittiği görülmektedir. Zira önde gelen üç ülke sırası ile 

Ġngiltere, Kanada ve ABD‟den oluĢmaktadır. Sadece ABD‟de 2000 yılında doğrudan 

yabancı yatırımcılar Ar-Ge harcamalarına 19.7 milyar $‟lık bir katkıda 

bulunmuĢlardır.
129

 Bu üç ülkeyi Rusya ve AB izlemektedir. Yine Macaristan‟daki 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yarısı Ar-Ge harcamaları ile bağlantılı biliĢim 

sektöründe aktarılmıĢtır. Bu nedenledır ki, ülkedeki Ar-Ge teĢviklerinden yararlanmak 

üzre bu konu ile ilgili yabancı komünikasyon firmaları, doğrudan yabancı yatırımlar 

için bu ülkeyi tercih etmektedirler. 

Ar-Ge harcamalarının doğal uzantısı olan patent baĢvurularının miktarına 

baktığımızda, geliĢmiĢ ülkelerin ezici liderliği daha iyi anlaĢılır. ġekilde bazı ülkelerde 

1999 yılında 100.000 kiĢiye düĢen patent sayısı gösterilmiĢtir. Göründüğü üzere, oransal 

olarak en fazla patent sahibi ülke Ġsviçre‟dir. ġekil 3‟te maalesef Türkiye‟nin 37. sırada 

olduğunu görmekteyiz. 
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ġekil 3. Bazı Ülkelerde 100.000 KiĢiye DüĢen Patent Sayısı* (2008) 
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Kaynak: Türkiye‟de GiriĢimcilik, (WCI-2000), TÜSĠAD, Ġstanbul, Yayın No: 340, Aralık 2008 

 

 

Bu konuda dünyanın en önemli kuruluĢlardan biri, Avrupa Patent AnlaĢması‟dır. 

Bu daireye 2000 yılında gerçekleĢmiĢ toplam baĢvuru sayısı 142.940 bin olmuĢtur. 2001 

yılında bu rakam artarak 160 bin baĢvuryu geçmiĢtir, 2002 yılında ise bu sayı daha da 

çoğalarak 180 bine ulaĢmıĢtır. Kurumda bınlerce personel görev yapmaktadır. 2001 

yılındaki baĢvurulardan yalnızca 35 bini kabul edilmiĢtir. Bu sayı 2002 yılında da 40 

bin gibi rekor bir düzeye kadar ulaĢmıĢtır.  

Patent baĢvurularının ile ilgili olarak yoğunlukla baĢvuru gerçekleĢtirilen 

branĢların baĢında ise, bilgisayar programcılığı, biyokimya ve genetik teknoloji 

gelmektedir. BaĢvuru sahiplerinin geldiği köken sıralamasında ise, sayı itibariyle ABD, 

Japon ve Almanlar ilk üç sırayı paylaĢmaktadırlar. 2002 yılında dünya ölçeğinde sadece 

Japonya‟dan 400 bin patent baĢvurusu yapılmıĢtır. Türkiye‟de bu rakam 3-4 binle 

sınırlıdır.
130

 Avrupa kıtasında patent baĢvurularına yönelik ortaya çıkmıĢ mevcut 

sıralamada, Almanya %20 düzeyindeki baĢvuru ile ilk sırada bulunmakta, bu ülkeyi 

%6.7 ile Fransa takip etmektedir. Avrupa Patent AnlaĢması Kurumunun, artan patent 

baĢvurularından elde etmiĢ olduğu 2001 yılında 830 milyon Euro gelir sözkonusu 
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olmuĢtur. Aslında kurumun misyonu bakımından kâr amacı gütmediği açıktır, fakat 

patent hakkı konusunda yaĢanan ciddi geliĢmeler dolayısıyla ortaya çıkmıĢ olan bu 

kazanç, önümüzdeki yıllarda patent hakkı ücretinin belli oranda azaltılması sonucunu 

ortaya koyacaktır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

UYGULAMA: AZERBAYCAN‟DA DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE 

YATIRIMLARI, SWOT ANALĠZĠ 

 

G ü ç l ü  Y ö n l e r  Za y ı f  Y ö n l e r  

- Siyasal istikrarın mevcutluğu; 

- Yabancı sermayeyle ilgili yasal altyapı; 

- Azpromo‟nun (azerbaijani export & 

investment promotion foundation) 

kurulmuĢ olması 

- Görece düĢük oranlı vergiler; 

- Adam baĢına düĢen GSYIH‟nın son 

yıllarda hızla artıĢı bağlamında satın alma 

gücünün yükselmesi; 

- ĠĢgücü piyasasının esnekliği ve yerel 

mobilizesinin yüksekliği; 

- Ucuz iĢgücü kaynakları; 

- Son yıllarda yabancı sermayenin iĢini 

kolaylaĢtırma amaçlı alınan önlemler 

(single window, one stop vb.); 

- Enerji fiyatlarının görece düĢüklüğü; 

- Uluslararası mali kurumlarla (IBRD, IMF 

vb.) Yapıcı iĢbirliği; 

- Ekonomide kamu-özel sektör payının 

giderek özel sektör lehine değiĢmesi; 

- Emek piyasası düzenlemelerinin oldukça 

liberal ve esnek bir içeriğe sahip olması; 

- Dalgalı döviz kuru rejiminin uygulanması; 

- Faiz oranı serbestîsi; 

- Tam konvertibilitenin sağlanması; 

- Etkin olmayan mahkeme sistemi; 

- Geç iĢleyen özelleĢtirme; 

- Son yıllarda ortaya çıkan iki rakamlı 

enflasyonist eğilimler; 

- Yıllar itibariyle petrol-dıĢı bütçe açığının 

petrol-dıĢı gsyih‟ya oranının sürdürülemez 

boyutlarda (yüzde 20‟lerin üzerinde) 

seyretmesi; 

- Devasa kayıt-dıĢı ekonominin varlığı; 

- Yerel firmalarda profesyonel yönetimin 

eksikliği; 

- Telekomünikasyon Ģebekesinin yetersizliği 

ve görece pahalı olması; 

- Bankacılık ve sigortacılık sisteminin, 

menkul kıymetler piyasasının 

azgeliĢmiĢliği; 

- Sermaye piyasasının sığlığı ve tabana 

yayılmaması; 

- ĠĢgücünün yabancı sermayenin aradığı 

kalitatif özelliklerden uzak olması; 

- Altyapı yetersizliği; 

- Yatırım teĢviklerinin yetersizliği; 

- Yasal bazda iyileĢmelere rağmen 

bürokrasinin etkin olmayan iĢleyiĢi; 

- Resmi istatistiklerin güvenilir olmaması. 
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- ÇeĢitli uluslararası kurumların iĢ-yatırım 

ortamı ve ekonomik özgürlükler alanıyla 

ilgili raporlarında genel ülke puanının 

giderek yükselmesi; 

- Ülke ekonomisinin rekabet gücünün dünya 

ortalamasının üzerinde olması; 

- Ülkenin dünya ticaretindeki payının hızla 

artması; 

- Eğitim düzeyinin yüksek olması; 

- Makroekonomik açıdan istikrarlı bir 

ortamın olması; 

- Ucuz doğal kaynaklara, genç nüfusa ve 

iĢgücüne sahip olması 

- LiberalleĢme konusunda uygulanan tedrici 

reformların hızının görece düĢük kalması; 

- Sanayinin petrole dayalı olması ve petrol 

sektörünün özelleĢtirilmemesi; 

- Toprak mülkiyetinin ticarileĢtirilmesi 

konusunda yaĢanan sıkıntılar; 

- Eğitimli ve kalifiye iĢgücünün yurtdıĢına 

göçü, bölgelerde yaĢanan iĢgücü sıkıntısı; 

- Kamunun ekonomideki payının düĢük 

olmasına rağmen, devletin ekonomik 

birimlerin kararlarında belirleyici ve 

imperatif bir rol üstlenmesi; 

- ġirketler hukuku kalitesinin düĢüklüğü, 

rekabet mevzuatının ve uygulama 

çerçevesinin eksik olması, tekel 

konumundaki verimsiz kamu iĢletmeleri; 

- Yüksek düzeyde yolsuzluk ve kayıt dıĢı 

ekonominin varlığı; 

Ekonomik ve dıĢ ticaret özgürlüklerinin 

aĢağı düzeyde olması. 

 

Fı r s a t la r  T ehd i t l er  

- Ġç piyasanın geliĢme potansiyeli; 

- Dünya ticaret örgütü‟ne tam üyelik 

perspektifinde gümrük engellerinin azalması; 

- Hızla öğrenen iĢgücü potansiyeli; 

- Son yıllarda petrol-dıĢı sektörlerde (turizm, 

tarım, inĢaat vb.) Gözlenen geliĢmeler; 

- Yasal bazda yapılan iyileĢtirmelerin siyasal 

irade ve uygulamalarla bütünleĢtirilmesi halinde 

ülkenin yabancı sermaye açısından çekici hale 

- Ekonominin bütünüyle ham petrol ve 

petrol ürünlerine bağımlı olması; 

- Ar-ge harcamalarının GSYĠH oranının 

yüzde 0,5‟in altında olması; 

- Yetersiz teknolojik altyapı; 

- Teknik eğitim düzeyinin aĢağı olması; 

- Ülkede yüksek yolsuzluk seviyesinin 

mevcutluğu; 
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gelmesi; 

- Ülkede yatırım ortamının iyileĢtirilmesi 

yönündeki çabaların yoğunluğu; 

- Petrol dıĢı sektörlerin geliĢimi konusunun 

ülkenin en önemli gündem maddesini 

oluĢturması; 

- Serbest ekonomik bölgelerin ve teknoparkların 

kurulması, bilgi-iletiĢim teknolojileri 

sektörünün öncelikli sektör olarak geliĢtirilmesi 

konusundaki çalıĢmalar; 

- Turizmin geliĢimi bakımından elveriĢli doğal, 

tarihsel ve kültürel zenginliklerin varlığı; 

- Petrol-kimya sanayinin geliĢimi için gereken 

hammadde ve bilgi düzeyinin mevcutluğu; 

- UlaĢım-haberleĢme, bankacılık-finans, inĢaat, 

endüstriyel tarım vb. Sektörlerinin yüksek 

geliĢim potansiyeli. 

- Ermenistan‟la savaĢ olasılığı; 

- Küresel mali krizden olumsuz etkilenme; 

- Rekabetçi bir ekonominin olmaması; 

- Ġç piyasanın küçüklüğü; 

- Yasal mevzuatın çok sık değiĢmesi; 

- Ülkenin tanıtım eksikliği; 

- Ġhracat gelirleri içerisinde, bütçe 

gelirlerinin oluĢumunda ham petrolün 

mutlak üstünlüğe sahip olmasının ülkeyi 

petrolün dünya piyasalarındaki fiyat 

konjonktürüne oldukça duyarlı hale 

getirmesi; 

- Petrol gelirleriyle ilgili büyük 

beklentilerin devletin ekonomideki 

ağırlığını artıracak Ģekilde yatırım 

faaliyetlerine özendirmesi; 

- Artan petrol gelirlerine bağlı olarak 

ulusal para biriminin değerlenmesi ve dıĢ 

ticaret hadlerinin bundan olumsuz 

etkilenmesi. 
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1. GÜÇLÜ YÖNLER 

 

 1.1. Siyasal Ġstikrarın Mevcutluğu 

 Her bir ülkede, ekonomik kalkınma için öncelikle siyasi istikrar ve bu istikrarı 

devam etdirecek bir iradenin yöneticilerde olması cazgeçilme gereklilikdir. Siyasi 

istikrar, yürütülen ekonomik programın kesintiye uğramayacağının, yapılmıĢ yatırımın 

hayal kırıklığı ile sonuçlanmayacagı ile ilgili olarak olarak piyasalara güven 

vermelidir. 

 Azerbaycanda da eski CumhurbaĢkanı Haydar Aliyevin iktidara gelmesinin 

ardından sağlanan çok güçlü siyasi istikrar ve var olan siyasi istikrarın devamı için 

gereken irade adına endiĢeye sevk edici belirsizlikler Ġlham Aliyevin CumhurbaĢkanı 

seçilmesi ile minimum seviyeye çekilerek beklentiler olumlu kılınmıĢtır. Burada eski 

CumhurbaĢkanının çizmiĢ olduğu rotayı yeni yönetim takımının baĢarı ile takip etmesi 

tabii ki temel faktördür. 

 Günümüz Azerbaycan‟ında sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanması, iĢsizliğin 

azaltılması, halkın refah düzeyinin yükseltilmesi ve Azerbaycan‟ın uluslararası 

ekonomik iliĢkilerinin geniĢlemesi yönünde önemli adımlar atılmıĢtır ve bugün de bu 

proses baĢarılı bir Ģekilde sürmeye devam etmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar 

Azerbaycan‟ın ekonomik canlanmasında adeta anahtar rolü oynamaktadır. Ekonomik 

iyileĢme, daha çok petrol sektörüne yapılan doğrudan yabancı yatırımlarla 

desteklenmektedir.  

 Azerbaycan‟a yapılan yabancı sermaye akımı; uluslararası finans kuruluĢlarının 

kredileri, doğrudan konulan sermayeler, petrol primleri, diğer kredi ve sermayeler 

Ģeklinde olmaktadır. Ülkeye gelen yabancı sermayenin büyük çoğunluğu kredi 

karakterli olup, gelecekte ilave faizlerle geri verilecektir. 

 Petrol dıĢı sektörlere de yapılan yatırımların ülke yönetimine desteklenmesi bu 

alanda da yeni yatırımları hızla arttırmakta ve ülkede baĢta istihdam olmakla birçok 

alanları çarpan etkisi ile büyütmüktedir. Tabii ki, bu uzun dönemde ülkenin geliĢmiĢ 

ülkelerin sırasına dahil olmasını sağlayacaktır. 
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 Siyasi istikrarın mevcut olmasının nedenli gerekli ve önemli olduğunu komĢu 

Türkiye örneğinde de rahatlıkla izlemlemek mümkündür. Zira, siyasi istikrarın 

oluĢması bu ülkede de kısa bir zamanda gerek enflasyon, gereksede diğer ekonomik 

gösterglerin hızla iyileĢmesine neden olmuĢtur. 

 Bazı çevrelerce azgeliĢmiĢ ülkelerde siyasi istikrarın oluĢturulması için atılmıĢ 

adımları radikal olması olumsuz eleĢtirilere maruz kalsada Sovyetlerin dağılması ile 

yeni dünya düzenine ayak uydurması greken ülkelerde bu kaçınılmaz olgudur dememiz 

mümkündür. 

 Sonuçta yapılmıĢ istatiksel araĢtırmalar ve kamu oyu Azerbaycan‟da siyasi 

istikrarın mevcut olduğunu ve yabancı yatırım yönlü ekonomik geliĢmenin baĢarılı bir 

Ģekilde srdüğünü ortaya koymaktadır. 

 

 1.2. Yabancı Sermaye Ġle Ġlgili Yasal Altyapı 

 

 Azerbaycan‟a yabancı sermaye yatırımının hukuki ve ekonomik ilkelerini 

“Azerbaycan Cumhuriyeti Yabancı Sermaye Kanunu” belirlemektedir. Kanun yabancı 

maddi ve mali kaynaklardan iyi sonuçlar sağlayabilecek Ģekilde faydalanmaya, modern 

donatım ve teknolojinin Azerbaycan‟a aktarılmasına yöneliktir. Bu kanun yabancı 

yatırımcıların Azerbayan Cumhuriyeti‟nde yatırım yapma haklarını garanti altına 

almaktadlr. 

 Azerbaycan Cumhuriyeti‟nde hiç bir ayırım yapılmadan yabancı yatırımcılar - 

yabancı tüzel kiĢiler, yabancı vatandaĢları, uyrukluğu bulunmayan kiĢiler ve yabancı 

ülkelerde oturan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaĢları (ikamet ettikleri ülkelerde 

iĢadamları olarak sicil ve kayıt yaptırdıkları halde), yabancı devletler ve uluslararası 

kuruluĢlar olabilir. 

 Yabancı yatırımcıların yasal hakları Azerbaycan vatandaĢları ve tüzel kiĢileri 

(iĢbu kanunla öngörülen yasaklar hariç, temin edilmiĢ emlak hakları, yatırım alanları) 

için sağlanmıĢ koĢullardan az olamaz. Ancak ekonominin geliĢtirilmesi tercih edilen iĢ 

koĢullarında veya bazı bölgelerde Azerbaycan Cumhuriyeti yasalarınca yabancı 

yatırımcılar için ek vergi kolaylıkları ve diğer teĢvikler verilebilir. 
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 Azerbaycan'da yabancı yatırımın tam hukuki garantisi olan bu kanun, diğer 

kanunlar ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin imzaladığı uluslararası anlaĢmalarla garanti 

edilir. Yatırımdan sonra yürürlüğe giren Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu yatırımı, 

yatırımcıyı olumsuz etkiliyorsa, bu durumda yabancı yatırımcı 10 yıl eski kanunlara 

göre faaliyetini devam ettirir. Kanunda yapılmıĢ değiĢiklik Azerbaycan 

Cumhuriyeti'nin savunma, milli güvenlik, milli barıĢ, çevrenin korunması, vergi, kredi 

ve finansman ile moral ve halkın sağlık durumuyla ilgiliyse adıgeçen hüküm 

geçersizdir. 

 

 1.3. AZPROMO‟nun (Azerbaijani Export & Investment Promotion 

Foundation) KurulmuĢ Olması 

 

 AZPROMO (Azerbaycan Ġhracat ve Yatırım TeĢvik Kurumu) Azerbaycan 

devleti tarafından 2003 yılında kurulmuĢtur. Bu kurum ekonmomi ile devlet arasında, 

özellikle yatırımcılar, bölgesel üreticiler ve hükümet arasında bir köprü rolunu 

oynamaktadır. Bağımsız bir kuruluĢ olan AZPROMO‟nun amacı ülkenin eĢit seviyyede 

kalkınmasını sağlamak, ülkeye yabancı sermayenin getirilmesi ve teĢvik edilmesi için 

programlar düzenlemek ve bununla  yoksulluğa karĢı stratejiler çerçevesinde özellikle 

köylerde yeni iĢ yerleri oluĢturmaktır. Ġlk olarak kuruma yabancı ülkelerden direk 

yatırımları teĢvik etmek planlaĢtırılmasına rağmen 2005 yılının temmuz ayından 

kuruma yerli malların ihracını desteklemek sorumluluğu verilmiĢti.
131

 

 AZPROMO sermaye siyaseti alanı ile iliĢkili hükümet ve iĢ dünyası arasında 

dialog oluĢturarak ülkede çalıĢan yerli ve yabancı iĢ adamları ile görüĢlerin organize 

edilmesi, onların problemlerinin tespit edilmesi ve bu problemlerin çözümlenmesi için 

müzakirelerin aparılması, sonuç olarak mevcut sermaye çevresinin iyileĢtirilmesi ile 

iliĢkili teklifler hazırlıyor. Zira, bu tekliflerin hazırlanması ve müzakire süreçleri 

sonucunda onlarca sorunun ortadan kalkması için baĢarılı adımlar atılmıĢtır. 

                                                 
131

 http://www.azgroup.diewebfabrik.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=123 

&Itemid = 207&lang=az 

http://www.azgroup.diewebfabrik.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=123%20&Itemid
http://www.azgroup.diewebfabrik.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=123%20&Itemid
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 Yabancı sermayenin ülke ekonomisini tercih etmesi için marketin araçlarıdan 

olan konferans, seminer ve iĢ görüĢmeleri teĢkili bu kurumca baĢarılı bir Ģekilde 

yapılmıĢtır ve bu proses de devam etmektedir. Dünyada tanınmıĢ ve Azerbaycanın 

komĢu ülkelerinde faaliyyet gösteren, ama Azerbaycan‟la iliĢkisi olmayan Ģirketler ile 

ilgili bilgilerin araĢtırılması ve yerli iĢ adamları ile iliĢkilendirilmesi, yerli ve yabancı 

yatırımcıları ortak olarak iĢletmeler kurmalarına da çeĢitli araçlarla yardımcı olan bu 

kurumun önemi bu giriĢimlerin sonuç vermesi ile daha da iyi anlaĢılmaktadır.  

 AZPROMO‟nun asli amacı Azerbaycan ekonomisini eĢit Ģekilde geliĢtirmektir. 

En önemlisi ise Azerbaycanda petrol sektörü ile iliĢkili olmayan  doğrudan yabancı 

yatırmları  artırmak, ihracat yönümlü geliĢmek ve ekonomik kalkınmanı sağlamaktır. 

“Made in Azerbaijan” markasının uluslararası pazarlarada  tanıtılması
132

 da en önemli 

amaçlardan biri olmaktadır. 

 Hem yabancı yatırımcılar, hem de yerli üreticilerin  Azerbaycan Cumhuriyyeti 

içinde ticaret anlaĢmaları veya uluslararası pazarlarada gerekli olan hukuk 

danıĢmanlığında AZPROMO‟nun rolü herkes tarafından bilinmekte ve taktir 

edilmektedir. 

 Diğer yandan Kurum zamanıda Azerbaycan‟ın yerli mallarının uluslararası 

pazarlara ulaĢması amacı ile yabancı ülkelerle iĢ görüĢmeleri yapmaktadır, bir nevi 

pazarlama faliyetine yardımcı olmakta ve ödemeler dengesinin olumlu geliĢimine 

destek vermektedir. 

 Kurum genel olarak problemlerin çözülmesinde aracı olarak, gerekli devlet 

kurumlarına sorunun ulaĢtırılmasına yardım etmekte ve iĢletme alanının 

geliĢtirilmesinde Azerbaycan hükümetinin danıĢmanı gibi faaliyyetini baĢarı ile 

sürdürmektedir. 

 AZPROMO ülke içinde ve yabancı ülkelerde temsilcilikler açmaya devam 

ediyor. Azerbaycan içinde batı ve güney bölgesinde temsilcilikleri ofisleri artık açılmıĢ 

ve faaliyyetlerini devam etdirmektedir. 

 Kurumun ilk temsilciliği Kazakistan‟da açılmıĢ ve yeni temsilciliklerin açılması 

yolunda da iĢ faliyetleri devam etmektedir. 

                                                 
132

 http://www.az-group.diewebfabrik.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id= 

123&Itemid=258&lang=az 

http://www.az-group.diewebfabrik.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=%20123&Itemid=2
http://www.az-group.diewebfabrik.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=%20123&Itemid=2
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1.4. ĠĢgücü Piyasasının Esnekliği Ve Ucuz ĠĢgücü Kaynakları 

 

 Ülke ekonomisinde bağımsızlık sonrası yaĢanan geçiĢ ve durgunluk nedeniyle 

iĢ gücünün büyük bir kısmı istihdam dıĢında kalmıĢtır. Bunda bilgi iĢlem 

kaynaklarının yoğun kullanımı gençler arasında yaygın ve popüler olsa da orta yaĢ ve 

üzeri nüfus çoğunlukla bu gereçlerin kullanımına direnç göstermesi etkin olmaktadır. 

Yeni dünya düzeni ve geliĢmiĢ teknolojilerin özellikle devlet destekli ön planda 

tutulması genç nüfusun yabancı sermaye yatırımlarında meydana gelen iĢgücü talebi 

bakımından Ģansını arttırmaktadır. 

 Ermenistanın “Yukarı Karabağ”ı iĢgali sonucu 1 milyona yakın insanın cebren 

göçe zorlanması, toplam nüfusu 9 milyon olan ülkede istihdam problemini 

derinleĢtirmiĢtir. Bu nüfüsün hatırı sayılır miktarının hala çok zor Ģartlarda 

yardımların sayesinde ayakta kalması ilgili kaynağın istihdamının bügününü ve 

geleceğini ciddi tehdit altında tutmaktaadır. 

 ĠĢgücünün uluslararası dolaĢımı istihdam oranına pozitif etki gösterse de, 

iĢsizlik Azerbaycan için baĢlıca problem olmaya devam etmektedir. Ücretlerin 

göreceli düĢük olması, kalifiye iĢgücünün Rusya, Türkiye ve Ġran gibi komĢu ülkeler 

olmak üzere, dünyanın değiĢik ülkelerine gitmesine sebebiyet vermektedir. Çoğunluğu 

gençlerden oluĢan ülkeyi terk edenlerin sayısında son yıllarda artıĢ kaydedilmiĢtir. 

2005 yılından itibaren hükümetin sosyal reformlara ağırlık vermesinin amaçları 

arasında göçün durdurulması da bulunmaktadır. Buna örnek olarak yabancı ülkelerde 

devlet kaynaklı ve destekli eğitim almak için oluĢturulmuĢ imkanlar önem 

arzetmektedir. Zira, bu giriĢimin önemli ölçüde dıĢarıya çıkmıĢ genç nüfusu ülkeye 

çekmekte önemli olduğu rakamlarla sabitdir. 

 Toplam nüfusun istihdam oranında yıllara göre çok az değiĢim gerçekleĢmiĢtir. 

1998 yılında nüfusun %53.4‟ü, 2000‟de 56.8‟i 2005 yılında ise %60‟ı istihdam 

edilmiĢtir. Ġstihdamın sektörel dağılımı, özellikle sanayi ve tarım sektörü açısından 

değiĢmektedir. Toplam istihdam içinde ikincisinin ağırlığı artmıĢtır. Tarımda 

çalıĢanların oranı 1998 yılından sonra önemli derecede artmıĢtır. Hizmetler sektörü de 

artıĢ göstermektedir. 
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 Bu arada inĢaat sektöründe çalıĢanların ağırlığı %5 oranında sabit olarak 

kalmaktadır. Aslında bu durum hızla artan yeni inĢaatlarla tezat oluĢturmaktadır. 

Tezadın sebebi ise kayıtdıĢı istihdamdır. 

 Petrol ve gaz üretimi ile ilgili alanlarda istihdam edilen iĢgücünün en yüksek 

gelire sahip olduğu, otalama en düĢük aylık gelirin ise sağlık sektöründe olduğu 

görülmektedir. Resmi rakamların yansıttığı bu durum, genel olarak doğrudur. Sağlık 

siteminde olduğu gibi, devlet müesseselerinde bile hizmetin gayri-resmi olarak 

paralıya çevrildiği resmen açıklanamasa da bir gerçek olduğu söylenmektedir. 

 Ġlginç olan, devlet hastanelerindeki tıbbi cihazların bazen burada çalıĢan doktor 

ve hemĢirelerin Ģahsi kaynakları ile alınıyor olmasıdır. Burada gizli bir karĢılıklı 

anlaĢma durumundan bahsedilebilir. Neticede resmi maaĢları en az artan kesim, tıp 

alanında çalıĢanlar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Aslında bu doktor ve diğer hastane 

personelinin ülkenin ilgili sektörünün geliĢimi için kendilerinin yapabileceklerinin en 

fazlasını ortaya koymalarında bir örnek olarakta karĢımıza çıkmaktadır.  

 Devlet sektöründe  (kamu iĢletmeleri ve yönetim organlarında) çalıĢanların 

oranı, 1990‟dan itibaren sürekli olarak azalmaktadır. Serbest piyasa ekonomisi 

sistemine geçiĢle ilgili olarak, 1990 yılında %70 olan kamu sektörünün istihdamdaki 

payı 2005 yılında %30‟a inmiĢtir. Bu olgu liberalleĢme sürecinde olan Azerbaycan 

ekonomisinin olumlu bir göstergesi olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

 

 2005 yılı sonu verilerine göre ülkenin emek gücü 3 milyon 906 bin 500 kiĢidir. 

Bu toplam nüfusun  %46.7‟sine tekabül etmektedir. Resmi rakamlara göre bunun 3 

milyon 850 bin 200‟ü istihdam edilmektedir. Aynı dönemde resmi olarak iĢsiz statüsü 

alanların sayısı 56 bin 300‟dür. Tabii bu rakamın düĢük olmasının nedeni, bunun ilgili 

bakanlığına müracaat ederek iĢsiz kaydolanlardan ibaret olmasıdır. Ġstihdam sayısı da 

buradan yola çıkılarak hesaplanmaktadır. GeliĢmiĢ ülkelerde iĢsizlik oranının 

belirlenmesine yönelik olarak, istatistik kurumlarının toplum arasında değiĢik 

sorgulamalar yaptığı bilinmektedir. Dolayısıyla, bu tür bir yöntem üzlenmediğinden, 

resmi rakam olan %1.5 iĢsizlik oranı yanında, yapılan farklı araĢtırmalarca %16-25 

arasında çok daha büyük iĢsizlik oranları tahmin edilmektedir. ĠĢsizlik oranının bu 

seviyyede yüksek olması nedeniyle ülkede ücretler düĢük seviyede kalmıĢtır. Üretim 
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faktörü olarak iĢgücü ödemeleri, toplam maliyetler bakımından avantaj sağlamaktadır. 

Sonuçta iĢgücünün ucuz olması, yatırım yapmayı teĢvik eden unsurlardan biri olarak 

Azerbaycan ekonomisi için pozitif etki oluĢturmaktadır. 

 

 1.5. Yabancı Sermayenin ĠĢini KolaylaĢtırma Amaçlı Alınan Önlemler 

 

 GeliĢmekte olan ülkelerin kalkınma öncelikleri genel olarak, sürdürülebilir 

ekonomik büyüme ortamının meydana getirilmesi, istihdam fırsatlarının arttırılması, iç 

ve dıĢ rekabetin güçlendirilmesi, teknolojik kapasitenin geliĢtirilmesi, daha iyi eğitim ve 

sağlık imkanlarının oluĢturulması Ģeklinde özetlenebilir. Ancak bu önceliklere yönelik 

yeterli iç finansman kaynağının olmaması, dıĢ kaynaklara baĢvurmayı zorunlu 

kılmaktadır. Buna göre geliĢmekte olan ülkelerde kalkınmanın finansmanı, uluslararası 

mali kurumların desteği, ticari banka kredileri, teknik yardım ve hibeler, doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları, uluslar arası portföy yatırımları Ģeklinde gerçekleĢmektedir. 

Bunlardan, baĢta doğrudan yabancı sermaye olmak üzere bütün yabancı sermaye 

yatırımları, geliĢmekte olan ülkeler için kalkınmanın motoru olarak kabul edilmektedir. 

 Özellikle doğrudan yabancı yatırımlara geliĢmiĢ ülkelerin de destek vermesi bü 

ülkelerin devamlı ve önemli ölçüde bu kaynak sayesinde geliĢmesini ortaya 

koymaktadır. 

 Bağımsızlığın kazanılmasının ardından Azerbaycan, petrolün yanı sıra petrol dıĢı 

sektörlerini de batı sermayesine açma doğrultusunda giriĢimlerde bulunmuĢtur. Bunun 

için öncelikle serbest piyasa ekonomisine geçiĢin hukuki altyapısı oluĢturulmaya 

çalıĢılmıĢtır. 18 Ekim 1991 tarihinde kabul edilen “Azerbaycan Cumhuriyeti‟nin Devlet 

Bağımsızlığı Hakkında” anayasa maddesinden sonra, 15 Ocak 1992‟de “Yabancı 

Yatırımların Korunması” hakkında kanun kabul edilmiĢtir. Böylece ülke arazisinde 

yapılacak yabancı yatırımların hukuki ve iktisadi esasları belirlenerek korunmasını 

sağlayacak devlet garantisi verilmiĢtir. Azerbaycan devleti zaman içerisinde üzerinde 

çeĢitli düzeltmeler yaparak güncelleĢtirdiği bu kanun ile yabancı sermayeye; kanunların 

değiĢmesi, millileĢtirme, istimlak, tazminat, zararın ödenmesi, transfer ve gelirini 

kullanma gibi hususlarda devlet garantisi vermiĢtir. Bu garantinin güçlü yön olarak 

karĢımıza çıkması olumlu bir etki olarak karĢımıza çıkmakta ve, Azerbaycan‟ın yatırım 
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mekanı olarak seçilmesin önemli bir kriter olarak ortaya çıkmasına yardımcı 

olmaktadır. 

 Bağımsızlık sonrası serbest piyasa ekonomisine geçiĢ kararı alan ve yabancı 

sermayeye kapılarını açan Azerbaycan‟a karĢı yabancı sermayenin ilgisi de 

gecikmemiĢtir. Ġlk yatırımlar (petrol dıĢı), çoğunlukla kısa süreli yoklama karakterli 

olmuĢ, genel olarak 1991-1993 döneminde fazla baĢarı elde edilememekle beraber, 1995 

yılında kabul edilerek uygulanan “Yatırım Faaliyetleri Hakkında Kanun”la bir baĢarı 

grafiği yakalanmıĢtır. 19 Nisan 2005‟te bu kanunda yapılan bazı değiĢikliklerin 

Azerbaycan Milli Meclisince (parlamento) yeniden kabul edilmesi bu konudaki 

performansı daha da arttırmıĢtır. Böylece, örneğin Tükriye‟den sonunda daha az dönerci 

yatırımları, daha çok sanayi ve diğer geniĢ ölçekli ticari yatırımlarla ikame edilmiĢtir. 

  

 Söz konusu kanun, ülke ekonomisine yabancı sermayenin teĢviki, uluslararası 

ekonomik iliĢki ve iĢbirliklerinin geliĢtirilmesi ve bütün yabancı yatırımların güvence 

altına alınmasını kapsamaktadır.  

 

1.6. Enerji Fiyatlarının Görece DüĢüklüğü 

 

 Azerbaycan‟da elektrik enerjisinin %82‟si termal elektrik istasyonlarında, %18‟i 

ise, hidroelektrik istasyonlarda üretilmektedir. 

 Enerji sektörü, Azerbaycan ekonomisinin omurgasını olusturmaktadır. British 

Petroleum  (BP) firmasının verilerine göre Azerbaycan‟ın kanıtlanmıs petrol rezervleri 

7 milyar varildir ve bu tüm dünyadaki rezervlerin yüzde 0.6‟sına tekabül etmektedir. 

Azerbaycan Devlet Petrol Sirketi (SOCAR)‟nin kanıtlanmamıs rezervlerin de dahil 

edildigi hesaplamalarına göre ülkenin petrol rezervleri 17.5 milyar varil seviyesindedir. 

Doğalgaz rezervleri ise 1.37 trilyon metreküp ile tüm dünyadaki rezervlerin yüzde 

0.8‟ine karsılık gelmektedir. Bugüne kadar 22 üretim paylaĢım anlaĢması yapmıĢ olan 

Azerbaycan‟da, enerji sektöründe yabancı yatırımcılara diğer sektörlerde mevcut 

olmayan bazı avantajlar saglanmaktadır ki, bunun nedeni daha çok geliĢmiĢ bir petrol 
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sektörünün ortaya çıkmasında tecrübe ve deneğim sahibi Ģirketleri know-how'larını  

sektöre bırakmalarıdır. 

 Azerbaycan Rusya ve Orta Asya‟dan dogalgaz ithal eden bir ülke idi. ġahdeniz 

dogalgaz yataklarında üretimin 2006 yılının sonbahar aylarında baĢlamasıyla ithalata 

olan bagımlılığın azalacağı öngörülmüĢ ve gerçekleçmiĢtir. Buradan çıkartılacak olan 

doğalgazın bir kısmı da Bakü-Tiflis-Erzurum Boru Hattı üzerinden Gürcistan ve 

Türkiye‟ye ihraç edilecektir. Sahdeniz‟de ulaĢılması öngörülen yıllık üretim miktarı 

8.38 milyar metreküp seviyesindedir. 

 Özellikle burada doğalgaz üretim kapasitesinin artıĢının akabinde meydana 

gelecek siyasi güç ve denge konusuda yoruma açıktır. 

 Ucuz enerji kaynaklarının temel girdi olduğunu düĢünecek olursak, rahatlıkla 

söyleyebiliriz ki, enerji fiyatları avantajından yararlanmak üzere yabancı yatırımların bu 

ülkeyi tercih etmesi ve ekonmik geliĢme de dolayılı enerji maliyeti avantajı meydana 

gelmektedir. 

 

1.7. Sabit Döviz Kuru Rejiminin Uygulanması 

 

 1994 yılına kadar savaĢ Ģartlarının arttırdığı bütçe açıklarının devamlı para 

emisyonuyla finanse edilmesi, Azerbaycan Manatı‟nın ABD Doları‟na karĢı değer 

yitirmesi ve tüketim malları tercihlerinin ithalata yönelmesi enflasyonu daha da arttırarak 

hiper enflasyon sürecine girilmesine neden olmuĢtur. 1992-94 yıllarında dört haneli 

rakam olarak gerçekleĢen enflasyon %1763.5 ile 1994 yılında en yüksek düzeye 

ulaĢmıĢtır. 1994 yılı Mayıs ayında gerçekleĢtirilen ateĢkes ve alınan tedbirlerle 1995 

yılından itibaren düĢüĢ eğilimi göstermeye baĢlamıitır. 133 

 

 1995 yılından itibaren sağlanan siyasi istikrar ve IMF iĢbirliğinde hazırlanan 

kalkınma programları ile sıkı para politikası uygulamasına geçilmiĢtir. Sıkı para politikası 

                                                 
133

 www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/KonjokturIzlemeDb/döviz.doc 



 86 

uygulamaları sonucu, 1996 yılından itibaren enflasyonun tehlikeli boyutlardan aĢağılara 

çekilmesiyle, fiyatlar genel düzeyinde istikrar sağlanmaya baĢlamıĢtır. Dolayısıyla 

Ermenistan‟la ateĢkesin ardından uygulamaya konulan istikrar programı, manatın dolar 

karĢısında devamlı değer yitirmesini önleyerek yüksek enflasyona son vermiĢtir. Ġstikrar 

programının kararlı uygulamasının sonucu olarak 1997 yılında enflasyon oranı tek haneli 

rakamlara düĢürülebilmiĢtir. 

 

 1998 ve 1999 yıllarında fiyatlar daha da düĢerek en düĢük enflasyon seviyelerine 

ulaĢılmıĢtır. Enflayondaki bu düĢüĢ, açık bir ekonomiye sahip Azerbaycan için bir yandan 

ithalat maliyetlerindeki düĢüĢten yararlanma gibi bir sonucu getirirken, diğer yandan 

teoride Phillips Eğrisi olarak da bilinen iĢsizlik problemini de arttırmıĢtır. Zira, 

enflasyonun çok düĢük düzeyde olması çok iyi bir Ģez değildir ve talep azalması nedenile 

yatırımları ve dolayılı olarak istihdamı negativ etkiler. Nitekim 1994 sonrasında enflasyon 

düĢüĢüyle beraber iĢsizliğin de arttığı görülmektedir. 

 

 1998-99 yıllarında deflasyonun yaĢandığı ülkede, 1999 yılının ikinci yarısından 

itibaren mevcut sıkı para politikasında daha çok yumuĢamaya gidilmiĢtir. Bunun 

sonucunda 2000 yılından itibaren fiyatlar genel düzeyinde artıĢ gözlenmeye 

baĢlamıĢtır. Piyasadaki diğer geliĢmelerle beraber özellikle beklentilerin de etkisiyle 

fiyat artıĢları sonraki yıllarda devam etmiĢtir. 2004 yılın da ise %10.4 olarak 

gerçekleĢen enflasyon oranı, böylece dikkat çekici bir seviyeye ulaĢmıĢtır.134  

 

 2004 yılındaki yaĢanmı enflasyonda parasal etkenlerin etkisi daha düĢük 

kalırken esas etkinin dünya petrol satıĢ fiyatları ve Euro‟nun yükselmesi kaynaklı 

olduğu savunulmaktadır. Euro yükseliĢi nedeni ile dıĢardan gelen malların fiyat 

artıĢlarından, talep amilleri ve bu çerçevede halkın parasal gelirlerindeki artıĢtan ve 

yatırım hacmindeki hızlanmadan kaynaklandığı da söylenenler arasındadır. 

 Ayrıca üretim maliyetlerindeki artıĢlar da enflasyonda etkili olmuĢtur. Mesela, 

2004 yılı sanayi ürünleri üretim fiyatları %21.9 artmıĢtır. Maliyet enflasyonu 
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bakımından enerji ürünlerinin fiyatlarında meydana gelen artıĢlar buarada önemli 

olduğundan bu sonucun meydana gelmesi sozkonusu olmuĢtur.  

 Finansal kaynaklardaki ve elde edilebilecek kaynak hacminde geniĢleme, 

ekonomik altyapının geliĢtirilmesi ve devlet harcamalarındaki önemli miktarda artıĢla 

ülkedeki yoksulluk seviyesi azalmaya ve refah seviyesi artmaya baĢlamıĢtır. Bunlar da 

mevcut taleple beraber para talebini arttırmıĢtır. Para talebinin esası döviz 

piyasalarından kaynaklandığından döviz kurları ve piyasa fiyatları üzerinde baskıya 

sebep olmuĢtur. Bunun korkunç olgunun karĢısına geçebilmek icin petrol dıĢı 

sektörlerin geliĢimine ayrı bir önem verilmiĢtir. 

 Sonuçta rahatlıkla söyleyebiliriz ki, doviz kuru yabancı sermayenin ülkeye 

çekilmesinde önemlidir ve ülkede sağlanan siyasi ve ardından da ekonomik istikrar ile 

birlikte döviz kurları istikrarlı bir seyir izlemesi de bu iyi sonucu peĢinden getirmiĢtir.  

Dolayısıyla yabancı yatırımların ülkeye gelmesine dolayılı olumlu katkı sağlamıĢ doviz 

kuru ve izlenen bu yönlu ekonomi siyaseti güçlü yön olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

 

 

 1.8. ÇeĢitli Uluslararası Kurumların Raporlarında Genel Ülke Puanının 

Giderek Yükselmesi 

 

 Azerbaycan‟ın kredi değerliliği, yatırım yapılabilir seviyeye henüz ulaĢmamıĢtır. 

Buna göre, henüz özel sektörün devlet güvencesi olmadan kredilendirilmesi riskli 

görülmektedir. Ancak, devletin petrol gelirlerini dikkate alan uluslararası kuruluĢlar, 

bazen verimsiz projeleri bile finanse edebilmekteler. Burada aranan tek Ģart hazine 

güvencesidir. 

 Son yıllarda Azerbaycan‟ın kredi derecelendirmesini sadece “Fitch” 

gerçekleĢtirmiĢtir. Maliye Bakanlığı 2006 yılı için “Moody‟s” Ģirketi ile reyting 

anlaĢması yapmıĢtır. Azerbaycan bu yıldan itibaren her iki kurumdan kredi 

derecelendirme hizmeti almaktadır. 

 1995-2005 yılları arasında Azerbaycan ekonomisinin hemen hemen tüm 

alanlarında, ülkenin spesifik Ģartları dikkate alınarak kanuni düzenlemeler yapılmıĢtır. 

Avrupa Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yapılan bir 
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araĢtırmaya göre, Azerbaycan‟daki ticari kanunlar yeterli görülmüĢtür. Milli savunma 

gibi istisnalar dıĢında, yeni düzenlemelere göre, yabancı yatırımcılar ile yerli 

yatırımcılar aynı hukuka sahiptirler. Yabancı yatırımcılar tarafından kurulan iĢletmeler, 

kanunen Azerbaycan iĢletmesi olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla yerli ve yabancı 

müteĢebbislere hemen hemen aynı kanuni prensipler uygulanmaktadır. Vergi Kanunu 

ve prosedüründe yapılan düzenlemeler vergi mükelleflerinin vergi rejiminin Ģeffaflığı 

konusundaki kanaatlerini pekiĢtirmiĢtir. 

 

 Ülke iĢletmeleri hukuki açıdan dört farklı Ģekilde kategorize edilmektedir: 

Sınırsız sorumlu ortaklık (general partnership), limitet Ģirket (limited partnership), 

sınırlı sorumlu Ģirket (limited liability company - LLC) ve anonim Ģirket (joint-stock 

company - JSC). Özellikle son iki iĢletme türü tercih edilen hukuki kurum türleridir. 

 

 Dünya Bankası tarafından 2006 yılında açıklanan „Doing Business, Creating 

Jobs‟ (ĠĢ yapma, iĢ yeri açma) raporuna göre, Azerbaycan, iĢ yapma ortamının rahatlığı 

açısından 98. sırada yer almaktadır. Yine aynı rapora göre, yeni iĢ kurmak için 14 

prosedür aĢamasının yerine getirilmesi Ģartı aranmaktadır. Bunun için 115 gün 

gerekebilir. Lisans alımında ise 28 adet prosedür ve 212 gün gereklidir. Yatırımcıların 

korunması hususundaki rapor daha da olumsuz görünüm çizmektedir.  

 

 Mülkiyet haklarının ve anlaĢmaların korunması konusunda EBRD‟in yaptığı 

çalıĢmalara göre, Azerbaycan dönüĢüm ve yapılanma sürecindeki en iyi ülkeler 

arasında yer almaktadır. Mülkiyet haklarının korunması Azerbaycan Anayasası 

tarafından öngörülmektedir ve 2001‟de yürürlüğe giren Medeni Kanun, anlaĢmaların, 

ticari iliĢkilerin, mülkiyet haklarının ve kıymetli kağıtların yapısal koĢullarını da 

kapsamaktadır. Son zamanlarda kabul edilen Medeni Usul Kanunu mahkeme sürecini 

de  kolaylaĢtırarak avantaj sağlamaktadır. 

 

 Telif hakkı, ticari marka ve patent yürürlükte olan kanunlar ile 

düzenlenmektedir. 1990‟ların ortalarında Azerbaycan, fikir haklarının savunması ve 
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tescil edilmesinde kendi ulusal sistemini hazırlamıĢtır. Telif haklarına yönelik güncel 

kanun (Telif Hakları ve Ġlgili Haklara Dair Kanun-1996), (Patentle Ġle Ġlgili Kanun-

1997) ve ticari markaların savunmasına yönelik (Ticari Marka ve Coğrafi Yer 

Bilimlerine Dair Kanun-1998) Ģu anda yürürlüktedir. Ayrıca Azerbaycan, Sınai 

Mülkiyetinin Korunmasına ĠliĢkin Paris AnlaĢması; Edebiyat ve Sanat ÇalıĢmalarının 

Korunması AnlaĢması gibi uluslararası anlaĢmalara katılmıĢtır. 

 

 Azerbaycan Hükümeti ve üçüncü taraflar arasındaki bazı anlaĢmalar, yabancı 

sermayedarlara “Sermaye AnlaĢılmazlıklarının Çözümlenmesi Üzere Uluslararası 

Merkez”e (ICSID) baĢ vurmaya imkan vermektedir. Azerbaycan, ICSID bünyesinde 

imzalanmıĢ, “Bir Devletle BaĢka Bir Devletin Uyruğu Arasında Çıkan Sermaye 

AnlaĢmazlılarının Çözümlenmesi Üzere Uluslararası AnlaĢma”nın üyesidir. 

 

 Azerbaycan Çin, Fransa, Gürcistan, Almanya, Ġngiltere, Ġran, Ġtalya, Kazakistan, 

Kırgızistan, Lübnan, Moldova, Pakistan, Polonya, Türkiye, Ukrayna, ABD ve 

Özbekistan‟la iki taraflı sermaye korunması anlaĢmasına imza atmıĢtır. Uluslararası 

anlaĢmalar yerel Azerbaycan yasamasını bağladığı için, Ġkitaraflı Sermaye AnlaĢmaları, 

bazı sermayedarlar için ülkede güven sağlayıcı olumlu koĢullar oluĢturabilir.  

 

1.9. Ülke Ekonomisinin Rekabet Gücünün Dünya Ekonomisi Ortalamasının 

Üzerinde Olması 

 

 Petrol üretim ve ihracat potansiyeline sahip olmanın ne denli stratejik bir önem 

arz ettiğinin bilincinde olan ABD yetkilileri herhangi bir bölgede var olan bu stratejik 

unsura sahip olabilmek için Irak‟ta uyguladığı türden politikalar geliĢtirirlerse Hazar 

bölgesinde ciddi petrol rezervlerine sahip bir ülke konumunda olan Azerbaycan‟ın 

sadece ABD değil hiç bir ülkeye sahip olduğu bu yegane lüksünü teslim etmemesi 

gerekmektedir. Gelecek dönemlerde Azerbaycan devletinin siyasal ve ekonomik 

sorunlarını çözme aĢamasında ve uluslararası piyasalarda rekabet gücüne sahip bir ülke 

olma durumunda bu devletin en önemli aracı, sahip olduğu petrol rezervleri ve petrolü 

ihracına bağlı olarak ortaya çıkacak ayrıcalıklı avantajlardan faydalanma olacaktır. 
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 Resmi istatistisel verilerin rekabet gücünün petrole dayalı bile olsa avantajlı 

olduğunu gostermesi bu faydanının golayılı olarak yabancı direk sermaye yatırımlarına 

olumlu etkiler gostermesini ortaya koymakta ve çalıĢmamızda bu yön de güçlü yön 

olarak yorumlanmaktır. 

 

 1.10. Eğitim Düzeyinin Yüksek Olması 

 

 Aslına bakarsak eğitim düzeyi ve genel olarak okumak ve kendini geliĢtirme 

konusunda Sovyetlerden kalan gelenek hemen hemen tüm eski demir perde ülkelerinde 

mevcutdur. Hatta, eğitim sonucunda iĢ bulma ve diğer avantajlardan 

yararlanamayacağından emin olsa bile adete genetik bir bağlılık eseri herkesin eğitim 

alma aĢkı mevcuttur. Bu da ülkede genel olarak entelektüle düzeyin yüksek olması 

sonucunu ortaya koymaktadır. 

 

 Her ne kadar ekonomik durumdakı problemlerin mevcut olması gerçek de olsa, 

Sovyet geleneğinin devamı olarak insanların eğitime karĢı ilgisi azalmaması sonucunda 

ülkede okur-yazar oranı % 98 ve lise-yüksek öğrenimli nüfus oranı % 60 

civarındadır.135 

 

 Eğitimli nüfus yapılacak olan yatırımlarda gereken insan gücünün pratik ve 

mesleki bilgilerin kısa sürede hizmet içi eğitimle giderilmesine de imkan vermektedir 

ki, bu da pahalı yabancı istihdamın önüne geçerek hem ülke istihdamını, hemde 

maliyet avantajını ortaya koymaktadır. 

 

 9 milyon nüfuslu Azerbaycan 2008 yıl baĢı itibariyle, 110.081 öğrenciyi içeren 

1.761 anaokuluna, 1,6 milyon öğrencinin okuduğu 4.542 ilköğretim okuluna, 23.817 

öğrencili 107 teknik meslek okuluna, 54.173 öğrencili 55 meslek yüksekokuluna, 97 

branĢda 120.000‟e yakın öğrencili 32‟si devlet, 15‟i özel 47 üniversiteye sahip 

bulunmaktadır. Üniversitelerde 7.702 öğrenci yüksek lisans yaparken 10.000‟den fazla 
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 Osman Nuri Aras, Azerbaycan Ekonomisi ve Yatırım Ġmkanları (Baku:2005), s.332. 
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da öğretim elemanı çalıĢmaktadır. Ayrıca yükseköğretim sisteminde Bolonya 

kriterlerine uymak amacıyla ciddi adımlar atılmaktadır. Nisan 2006 itibariyle, eğitim 

sisteminin değiĢik sahaları ile ilgili  toplam 15 program mevcut olup bunlardan 9‟u son 

üç yılda uygulanırken 3‟ü onaylanmıĢ, 3‟ü de hazırlık aĢamasında bulunmaktadır.136 

 

 ÇağdaĢ eğitim-öğretim teknolojilerini uygulama çalıĢmaları her geçen gün daha 

da geniĢletilmektedir. UNICEF, UNESCO ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası 

kurum ve kuruluĢlarla önemli ve verimli iĢbirlikleri yapılmaktadır. 

 

 “Fakirliğin Azaltılması ve Ġktisadi Kalkınma” isimli devlet programı 

kapsamında 2003-2008 döneminde bütün ilköğretim öğrencilerinin ders araç-

gereçlerinin parasız temin edilmesi sağlanarak bütün post-sovyet ülkeleri arasında 

bunu gerçekleĢtirebilen tek ülke olma baĢarısı gösterilmiĢ Azerbaydan bölgede bu 

konuda nümune ve örnek gösterilen ülkelerdendir. Ayrıca eğitim kadrosunun 

geliĢimine yönelik değiĢik teĢvik uygulamaları yapılmaktmektea ve gerekli maddi 

kaynaklar ülke rezervlerinden faydalanarak elde edilmektedir. 

 

 Eğitim kurumlarının çok büyük bir kısmı devletin bilançosunda yer alsada 

Sovyetlerin dağılmasının akabinde özel sektörde de eğitim yönlü yatırımların 

yapılması ile rekabetçi yapı ortaya çıkmakta bu da kaliteyi getirmektedir. 

 

 2004-2008 dönemini kapsayan sosyo-ekonomik kalkınma programında bilimsel 

ve teknik geliĢmenin uzun dönemli yönlendirilebilmesi için benimsenen konulardan 

bazıları: Devletin temel bilimsel sahaları destekleyerek her türlü bilimsel ve teknolojik 

konuyu programlayıp denetlemesi, bilimsel araĢtırmaların ekonomik yapıyla uyumlu 

olması, uygulamalı çalıĢmaların teĢvik edilmesi, baĢta bilgi teknolojileri olmak üzere 

üretim, kimya ve elektronik teknolojilerinin çevreye de duyarlı olmak üzere en iyi 

Ģekilde kullanılması, fikri mülkiyet haklarının korunması, toplumda ilmi çalıĢmaların 

itibarının artırılarak yetenekli gençlerin bu sahaya yöneltilmesi, ilmi çalıĢmaların 

                                                 
136

 Aras, a.g.e., s.333. 



 92 

finansman imkanlarının iyileĢtirilmesidir. Ayrıca 2004-2008 dönemini kapsayan 

“Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢimi Programı”nın yaklaĢık 97 maddesi okulların 

bakım-onarım ve teknik geliĢimi ile ilgilidir. 

 

 Eğitim düzeyinin iyi düzeyde olması yabancı yatırımları yukarıda bahsedilen 

avantajlardan faydalanmak üzere ülkeye yönlendirmesi de güçlü yönolarak ülkenin bu 

yatırımcılar karĢısında pazarlanmasını kolaylaĢtırmaktadır. 

 

 Bununla birlikde zeki ve eğitimli iĢ gücü ve nüfusun olması ve eğitimden 

vazgeçmeme yatırımcılar açısından ozellikle iĢin yapılma Ģeklinin benimsenmesinin 

akabinde tehlike arzetmektedir. Zira, 2000 yılı sonrası sayıları tükenmekte olan Türk 

yatırımcının sahip olduğu Türk restoranlarının azalma nedeni yerlilerin iĢin detaylarını 

oğrenmelerinden sonra pazarda rekabeti arttıran giriĢimlerde bulunarak hatta kültürel 

oğelere bağlı geleneksel restoran iĢletme Ģansını bile yabancı yatırımcının elinden 

almasıdır. 

 

 Bununla birlikde hala rahatlıkla eğitimli iĢgücü ve nüfusun bir ülkede 

bulunmasının avantajları dezavantajlarından kesinlikle daha fazladır ve yatırımcının 

ülkeyi tercih etmesin mutlaka olumlu etkiye sahiptir. 

 

 1.11. Ucuz Doğal Kaynaklara Sahip Olması 

 

 Çoğu ülkede olduğu gibi Azerbaycan‟da da çevre koruması  ve doğal kaynakların 

etkin kullanımı gündemde önemli bir yer iĢgal etmektedir. Bu bağlamda, çevrenin 

korunması ve geliĢtirilmesi amacıyla ülkede Avrupa yasal düzenlemelerine paralel bir çok 

kanun, tüzük ve programlar kabul edilmiĢtir. 

 

 Azerbaycan Kafkasya bölgesinde en zengin doğal kaynaklara sahip ülkedir. 

Ülkede 9 iklim kuĢağı ve 4500‟e yakın bitki türü belirlenmiĢtir. Bu, Kafkasya‟daki tüm 

çeĢitlerin % 64‟ünü oluĢturmaktadır. Biyolojik çeĢitliliğin esas nedeni, bölgenin jeolojik 
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tarihi ve çeĢitli iklim Ģartlarının mevcut olmasıdır. Azerbaycan topraklarında faunanın 

18 bin türü belirlenmiĢtir. Günümüz Azerbaycan faunası memelilerin 97, kuĢların 

357, balıkların 100‟e yakın, suda-kuruda yaĢayan ve sürünenlerin 67, haĢerelerin 15 

bine yakın türünü içermektedir. 

 

 86,6 milyon hektar yüzölçümüne sahip Azerbaycan‟da ormanların toplam 

alanı 1213,7 bin hektardır. Fert baĢına düĢen ormanlık alana göre, bu gösterge dünya 

ortalamasından 4 kat küçüktür. Ülkenin odun rezervi ise 127 milyon metreküptür.  

 

 “Devlet Tabiat Korulukları” kendine has ve ender tabiat komplekslerini ve 

nesnelerini tabii Ģekilde muhafaza etmek ve araĢtırmak amacıyla oluĢturulan tabiatı 

koruma ve ilmi araĢtırma kuruluĢu statüsüne sahip arazilerdir. Buralara ait toprak ve 

sulardan ekonomik amaçlarla yararlanmak yasaklanmıĢtır 

 

 Azerbaycan‟da, enerji kaynakları ve bunlara bağlı olarak ülkeye giren yabancı 

sermaye, 1990‟ların ortalarından itibaren Azerbaycan ekonomisinin iyileĢmesinde 

hayati bir rol oynamaya devam etmektedir.  

 

 1994-2000 yılları arasında petrol sanayisine toplam 3.34 milyar dolar yatırım 

yapılmıĢtır. 2001 yılından itibaren ise petrol sektörüne yapılan yabancı yatırımlarda 

önemli artıĢ olmuĢtur. Sonuçta 2005 yılı sonu itibariyle petrol sektörüne 16 milyar 

dolardan fazla yatırım gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

 Enerji kaynaklarının üretimine iliĢkin imzalanan 23 anlaĢma ile kararlaĢtırılan 

yatırımların toplam hacmi ise 60 milyar dolar civarındadır. 
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 1.12. Makroekonomik Açıdan Ġstikrarlı Bir Ortamın Olması 

 

 Azerbaycan ekonomisi 90‟lı yılların ikinci yarısından itibaren hızlı ve belki daha 

da önemlisi istikrarlı bir büyüme sürecine girmiĢ olup, 1998 yılında 4,1 milyar dolar 

olan GSYĠH, yıllık ortalama % 10‟luk bir büyümeyle 2007 yılında 25,2 milyar dolara 

ulaĢmıĢtır. 
137

 

 

 DıĢ ticaret rakamlarına bakıldığında ise, 1995 yılında 1.2 milyar USD olan dıĢ 

ticaret hacmının 2000 yılında 2.9 milyar USD‟a, 2007 yılında ise 11,7 milyar USD‟a 

ulaĢtığı
138

; dıĢ ticaret hacminin GSYĠH‟ya oranı incelendiğinde de, 1995‟te %50, 

2000‟de %59, 2007‟te %85 olarak gerçekleĢtiği tespit edilmekte olup, dıĢ ticaretin ülke 

ekonomisindeki ağırlığının arttığı görülmektedir. 

 

 Genel olarak baktığımızda ülkede bağımsızlığın kazanıldığı ilk yıllarda yaĢanan 

siyasi, ekonomik istikrarsızlığın yanısıra Ermenistan‟la yaĢanan savaĢ nedeniyle 1995 

yılına kadar makroekonomik göstergelerde istikrarsızlık gözlenmiĢtir. Ancak ülkede 

sağlanan siyasi istikrar ve ardından uygulanmaya baĢlanan ekonomik politikalar ile 

birlikte, 1996 yılından itibaren ekonomide istikrarsızlık yerini istikrara bırakmıĢtır. 

Dolayısıyla yaklaĢık 15 yıldır ülkede makroekonomik göstergelerde olumlu hava 

hakimdir. 

 

 AzgeliĢmiĢ ülkelerin göreceli olarak ekonomik büyüme rakamlarının 

büyüklükleri goreceli olarak geliĢmiĢ ülkelerinki ile karĢılaĢtırmada daha az anlamlı 

olsa da devamlı ve önemli ölçüde büyümenin var olduğunu gösteren özellikle 

uluslararası kurumlara ait veriler yabancı tarırımları bü ülkeye gitmesini önemli ölçüde 

olumlu etkilemekte ve bu yapmıĢ olduğumuz analizde güçlü yön olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. 
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 1.13. Ülkenin Dünya Ticaretindeki Payının Hızla Artması 

 

 DıĢ ekonomik iliĢkiler, her ülkenin dünya devletleri arasında yerini ve nüfuzunu 

belirleyen faktörlerin baĢında gelir. Bu iliĢkilerin sağlam temeller üzerine kurulması ve 

geniĢlemesi Azerbaycan gibi bağımsızlığını yeni kazanan ülkeler açısından özellikle 

büyük önem arz etmektedir. Azerbaycan‟da dıĢ ekonomik iliĢkiler, uzun süre "demir 

perdelerle" çevrilmiĢ Sovyetler Birliği döneminde genel yapıya bağlı olarak 

ekonominin bağımsız bir alanı gibi mevcut olmamıĢtır. Merkezin izni olmadan dıĢ 

dünyayla bağlantı kuramayan ülke, bağımsızlık sonrası hızlı bir Ģekilde yeni bir sistem 

oluĢturma sürecine girmiĢtir. 

 Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan sonra yönünü batıya 

çevirmiĢ bir ülkedir. Azerbaycan, 1992 yılında BM‟e katılmıĢ ve AGĠT, AK, ĠKT, 

IBRD, EBRD, üyesidir. Azerbaycan aynı zamanda IMF, Dünya Bankası, ECO ve 

NATO‟nun BarıĢ Ġçin Ortaklık programının da bir üyesidir. Yine Azerbaycan, 

ekonomik boyutlu bölgesel oluĢumlu BDT, KEĠT, EĠT,GUÖAM‟ın da üyesidir.  

  

 Avrupa ile Asya'nın buluĢtuğu noktada yer alan Azerbaycan, zamanla Avrupa-

Kafkasya-Asya nakliye koridorunu oluĢturabilme ve tarihte olduğu gibi güçlü iletiĢim 

merkezine dönüĢebilme olanağına sahiptir. Her türlü ulaĢım araçlarının hareketini 

sağlayacak böyle bir koridorun oluĢmasına Avrupa ve Asya'nın güçlü devletleri son 

derece ilgi duymaktadır. Bu ilgi, öncelikle Hazar Denizinin ve Hazar kıyısındaki 

arazilerin petrol ve gaz rezervi ile zengin olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

 Coğrafi bakımdan Azerbaycan‟ın elveriĢli olması, büyük enerji tesisleri, petrol 

ve petrol ekipmanları sanayii, kimya, elektronik ve Ģarap sanayi, ulaĢtırma altyapısı, 

hammadde kaynaklarının zenginliğine rağmen teknoloji potansiyelinin zayıflığı, 

üretimin yeterli düzeyde olmaması, ucuz iĢgücü gibi faktörler dıĢ ekonomik iliĢkiler 

sistemini yönlendiren esas etkenler olmuĢtur. BaĢlangıçta sadece BDT ülkeleri ile 

yoğun olan iliĢkiler, zamanla diğer yabancı ülkeleri de kapsamıĢ ve günümüzde ticari 

anlaĢmalar, yabancı yatırımlar ve uluslararası finans kuruluĢlarından alınan kredilerle 
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birlikte geliĢmekte olan bir sistem haline dönüĢmüĢtür. Bu sistemin yönetimi, ilgili 

devlet kurumları (Ticaret Bakanlığı'na dönüĢtürülen DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Bakanlığı, 

Devlet Gümrük Komitesi, Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Yabancı Yatırımlar Müdürlüğü, 

Bakanlar Kurulu bünyesindeki DıĢ Kredi ve Yardımlar Ajansı) tarafından 

gerçekleĢtirilmektedir. 

 

 Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Kazakistan ile serbest ticaret 

anlaĢması yapmıĢ olup, anlaĢma çerçevesinde bu ülkelerden gelen ürünlerden 

(anlaĢmada belirtilen ürünler hariç) gümrük vergisi alınmamaktadır. 

 

 Hala düzenlenmesi gereken bir takım eksikliklerin olmasında rağmen karar 

verme mekanizmasında önemli bir etken olan yatırım yapılacak ülkenin dünya 

ticaretindeki yeri bakımından Azerbaycan olumlu not almakta olup, yapmıĢ olduğumuz 

analizde de güçlü yönü belirleyen faktörler içinde önemli yerini korumaktadır. 

 

 1.14. Ülke Ekonomisinin Bölge Ülkeleri Ġçin Önem Arz Etmesi 

 

 Kafkasya bölgesinde yer alan Azerbaycan Soğuk SavaĢ döneminde Doğu Bloku 

için önemli bir savunma hattı oluĢturuyor, Anadolu ve Orta Doğu‟ya çıkıĢ yolu 

üzerinde bulunması ile jeopolitik değer kazanıyordu. Ayrıca, Hazar Denizi, Kara Deniz 

ve Kafkas Dağları ile Doğu Avrupa için güney kanatta önemli bir güvence 

oluĢturuyordu. Ermenistan ile birlikte güneye karĢı tampon oluĢturuyor ve gerektiğinde 

bir çıkıĢ noktası olma özelliği taĢıyordu.  

 

 SSCB‟nin dağılmasından sonra ise Azerbaycan Rusya Federasyonu‟nun 

kontrolünde olduğu takdirde Kafkaslar yönünde bir tampon bölge olarak 

kullanılabilecek coğrafi konuma sahip durumda olduğu söylenebilir. Bu nedenlerle 

Rusya Federasyonu iki kutuplu dönemde kendisine bağlı olan ve yeni dönemde pek 

çok konuda bölgede yer alan diğer ülkelere bağımlı duruma gelen Azerbaycan ile 

iliĢkilerini koparmamaya ve sıcak iliĢkiler çerçevesinde kendisine bağlı tutmaya 
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çalıĢarak buna çaba göstermektedir. Mevcut düzende Azerbaycan; Rusya Federasyonu, 

Ġran, Gürcistan ve Ermenistan ile komĢudur. Azerbaycan‟ın Rusya Federasyonu 

hududundaki komĢularının çoğu ise Türk kökenli ve Müslamandırlar. Bu nedenle 

Rusya Federasyonu‟nda demokratikleĢme çabalarının artması Azerbaycan için güvenli 

bir ortam yaratacaktır. KomĢuları arasında yer alan Ermeniler ile yoğun ikili sorunları, 

Rusya Federasyonu‟nun kontrol çabaları, Ġran‟ın ġii propagandası, Gürcistan‟ın 

geleceğinin belirsizliği Azerbaycan‟ı sıkıntıya sokmaktadır.  

 

 Azerbaycan‟ın Türkiye için arz ettiği coğrafi önem ise Türkiye‟nin bulunduğu 

coğrafya ile Orta Asya bölgesi arasında bir bağlantı oluĢturmasından 

kaynaklanmaktadır. SSCB döneminde Anadolu‟nun Orta Asya‟ya bağlanması bir önem 

teĢkil etmez iken demir perdenin çöküĢü ile birlikde Orta Asya bölgesinde 

bağımsızlığını kazanan devletlerde yoğun bir Türk varlığının ortaya çıkması 

Kafkasya‟yı Türkiye için son derece önemli bir coğrafya durumuna getirmiĢtir.   

  

 Azerbaycan‟ın çok partili demokratik sisteme geçmesi ve serbest pazar 

ekonomisine dönüĢümü Türkiye - Azerbaycan, Türkiye-Orta Asya ve Azerbaycan-Orta 

Asya iliĢkilerinin geliĢimini sağlayarak bu bölgelerde ortak bir kültür çevresinin 

oluĢturulmasına önemli bir katkıda bulunacaktır.  

  

 Tabii ki gelecek dönemlerde de Azerbaycan devletinin siyasal ve ekonomik 

sorunlarını çözme aĢamasında ve uluslararası piyasalarda rekabet gücüne sahip bir ülke 

olma durumunda bu devletin en önemli aracı, sahip olduğu petrol rezervleri ve petrolü 

ihracı olacaktır.  

  

 Yatırımcılar açısından yakın çevre ülkelerine üretimin ileriki aĢamasında mal 

ihracatının önemli olduğunu bilmekteyiz. Ġhracat teĢvikleri ve ticaret hacmi 

avantajlarından yararlanmak için bu yatırımların ülke seçiminde yakın komĢuları ile 

ilgili ülkenin iliĢkileri ve önemi muhakkak büyük bir öneme sahiptir ve kararalma 

mekanizmasında dikkate alınmaktadır. Bu avantajın Azerbaycan‟da bulunmasının 
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olumlu bir faktör ve yapmıĢ olduğumuz analizin güçlü yönünü ortaya koyduğunu 

söylememiz mümkündür. 

 

 1.15. Ekonomide Kamu-Özel Sektör Payının Giderek Özel Sektör Lehine 

DeğiĢmesi 

 

 Azerbbaycan‟da hem devlet mülkiyetinin özelleĢtirilmesi, hem de halkın özel 

teĢebbüs esasında özel müesseseler kurması sonucunda, özel sektör ekonominin temel 

bölümü haline gelmiĢtir. Bazı sektörlerde, özellikle tarım sektöründe temel ağırlığa özel 

sektör sahiptir. Ancak temel ve stratejik sektörlerde devletin tekel durumu ve ağırlığı 

devam etmektedir.  

 

 Her ne kadar verilerden yola çıkarak ekonomide özel sektörün payının yüksek 

olduğu görülse de, bu görünüĢte devlet mülkiyetinde kalan iĢletmelerin, özellikle sanayi 

iĢletmelerinin faaliyette bulunmaması etkin olmaktadır. Ayrıca bazı özel sektöre ait 

iĢletmeleri, özel sektör olarak görmek tam da doğru değil. Örneğin anonim Ģirketlerin 

(sehmdar cemiyyetlerinin) çoğu daha çok devlet iĢletmesi gibi faaliyet göstermektedir. 

Öte yandan enerji üretiminde özel sektörün formal karakter taĢıdığı, enerji satıĢında ayrı 

ayrı iĢletmelerin özel sektör tarafından iĢletilmesi yönünde giriĢimlerin olduğu, petrol 

ve doğal gazın üretiminde ise özel sektör olarak sadece yabancı müteĢebbislerin var 

olduğu dikkate alındığında, sanayi sektörünün temel bölümü olan enerji sektöründe özel 

mülkiyetin aslında olmadığını söylemek mümkündür
139

. 

 

 Vergi oranlarının yüksek olması nedeniyle, özel sektörün kayıt dıĢı faaliyete 

üstünlük verdiği görülmektedir. Özel iĢletmelerin büyük bir kısmı, istihdam ettiği 

personeline verdikleri ücretlerin % 90‟ını kayıt dıĢı olarak verilmiĢ olmasına yönelik 

bazı fikirler mevcutdur. Kayıt dıĢı ekonomi daha çok silah, narkotik maddeler ve 

pornografik ürünlerin kanunsuz üretimi ve satıĢı olarak algılanmasına karĢın, 

Azerbaycan‟da esas olarak en basit üretim, ticaret ve hizmet alanlarında kayıtdıĢı 

ekonomik faaliyetler yürütülme durumları izlenebilmektedir.  
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 Olumsuzlukların mevcudiyeti ile birlikde ozel sektör hacminin KĠT‟leri ustelemesi 

ileride yapılacak yatırımların mecrası bakımından yatırımcıları önemli ölçüde olumlu 

etki altında bırakmaktadır ki, bu da güçlü yönün ortaya çıkmasında temel faktör olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. 

 

 1.16. Uluslararası Mali Kurumlarla Yapıcı ĠĢbirliği 

 

 Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettiği günlerden hemen sonra hızlı bir tempo ile 

serbest piyasa ekonomisinin kurum ve kuruluĢlarını ülkede yerleĢtirmeğe çalıĢmıĢ, bir 

dizi yasal ve idari düzenleme baĢlatmıĢtır. Ancak, genellikle eski kurumlar varlıklarını 

yeni sistemde de korumuĢlar, sadece yapı ve düzenlerinde değiĢimler geçirmiĢlerdir. Bu 

nedenle, Azerbaycan ekonomisindeki mali yapının eski düzendeki iĢleyiĢine de bakmak 

gerekmektedir. 

 Azerbaycan'ın dıĢ ekonomik iliĢkiler sisteminde yeni olan hususlardan biri de 

bazı uluslararası ekonomik örgütlere üyelik ve bunlardan alınan kredilerdir. DıĢ 

ekonomik iliĢkiler sisteminin esasını ise, Azerbaycan'ın dıĢ ticaret rejimi 

oluĢturmaktadır. 

 Bağımsızlığını kazandıktan sonra ise Azerbaycan‟ın üyesi olduğu ekonomik 

kuruluĢlar aĢağıdakilerdir:  

 Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası 

Para Fonu (IMF), Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği (BSEC), CCC, CE-(gözlemci), 

Göçmen ÇalıĢmaları Merkezi (CIS), Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi (EAPC), 

Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Ġktisat Komisyonu 

(ECE), Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı (ECO), Asya ve Pasifik Ekonomi ve Sosyal 

Komisyonu (ESCAP), BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım TeĢkilatı (FAO), Uluslararası 

Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO), ICRM, IDA, Ġslam Kalkınma Bankası (IDB), 

Uluslararası Tarım Kalkınma Fonu (IFAD), IFC, IFRCS, Uluslararası ÇalıĢma Örgütü 

(ILO), IMO, Intelsat, Interpol, IOC, ITU, NAM-(gözlemci), OIC, BirleĢmiĢ Milletler 

(BM), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, 
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Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), Endüstriyel Kalkınma Örgütü (UNIDO), Dünya 

Sağlık TeĢkilatı (WHO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO-gözlemci).
140

 

 

 IMF ve Dünya Bankası, geliĢmekte olan ülkelerin küreselleĢen dünya pazarına 

yapısal uyum sağlaması ve onun bir parçası haline gelmesi için dıĢ kredi ve 

borçlandırma mekanizmalarını kullanmakta, bu süreci garanti altına almak için de 

sözkonusu ülkelere, istikrar ve yapısal uyum programları tavsiye etmektedir. 

 

 Doğu Bloku‟nun yıkılmasıyla birlikte buradaki ülkelerin piyasa ekonomisine 

geçiĢini yönetme rolünü de üstlenen IMF, bu ülkelerin çoğunda kendi politikalarını 

uygulama Ģansı bulmuĢtur. Ekonomik krizden çıkma arayıĢlarında dıĢ yardıma sıcak 

bakan ve 117 Milyon SDR ile 18 Eylül 1992 tarihinde IMF‟ye üye olan Azerbaycan, 

IMF‟den ilk krediyi 19 Nisan 1995 tarihinde kullanabilmiĢtir
141

. Bu kredinin tutarı 46 

milyon $‟dır. 

 

 Azerbaycan IMF‟den “Yoksulluğun Azaltılması ve Ekonomik Kalkınma Ġçin 

Devlet Programı” çerçevesinde de kredi almaktadır. Azerbaycan hükümetinin ekonomik 

reformlarını desteklemeyi sürdürmek için Temmuz 2001‟de “Fakirliği Azaltma ve 

Büyüme Kolaylığı” adı altında 100 milyon $‟lık kredi verildi. Bu kredinin ana amacı, 

makroekonomik istikrarı yeniden sağlamak, ekonominin petrol-dıĢı sektörlerinin 

büyümesini teĢvik etmektir. 

 

 Azerbaycan'ın yeni ekonomik sisteme geçiĢi sırasında karĢılaĢtığı problemleri 

çözme ve ekonomik bunalımdan kurtulma çabalarına Dünya Bankası çeĢitli program ve 

projelerle destek sağlamaktadır. Bunlar direkt ekonomik ıslahatlarla ilgili olanlar ve 

ekonomik kalkınmaya dolaylı destek sağlayanlar olarak ikiye ayrılabilir. Dünya Bankası 

Azerbaycan‟a kalkınma politikası konusunda tavsiyelerde bulunmasının yanısıra, 
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yatırımlar ve hükümet bütçesinin finansmanı ile dıĢ yardımların koordinasyonu 

konusunda da yardımcı olmaktadır
142

. 

 Stratejik görüĢlerin ve yatırımların temin edilmesi yolu ile, hükümet bütçesinin 

finanse edilmesi ve yardımın düzenlenmesi ile geçiĢ sürecinde ülkeye gerekli yardımın 

sağlanması Dünya Bankası‟nın Azerbaycan‟a dönük faaliyetlerinin temelini 

oluĢturmaktadır. Dünya Bankası özellikle hükümetin petrol rezervlerinin yönetiminde 

kurumsal imkanlarının güçlendirilmesi ve değiĢikliklerin temel politikasının 

yapılandırılması ve reformların hızlandırılması amacıyla Azerbaycan yönetimi ile 

birlikte faaliyette bulunmaktadır
143

. 

 

 Dünyada önemli ekonomik entegrasyonlar ve uluslararası ekonomik kurluĢların 

yönverici olduğunu dikkate alarsak, bu kurumlar tarafından benimsenmiĢ bir geliĢme 

yolunda olan ülkeye yatırım yapma bakımından yabancı direk sermaye yatırımı yapacak 

yatırımcıların karar alma mekanizmasında olumlu etkinin ortaya çıkacağını söylerken 

bunun bir güçlü yön olarak analizimizde yer aldığını belirtmekteyiz. 

 

 1.17. Dünya Ülkeleri Ġçin Jeopolitik Konuma Sahip Olması 

 

 Avrupa ve Asya ülkeleri arasında ekonomik ve politik iliĢkilerin 

gerçekleĢtirilmesinde Azerbaycan'ın elveriĢli coğrafi konumu tarihten bilinmektedir. 

Bilindiği gibi, en eski dönemlerde ve Ortaçağda dünya halkları arasında  ekonomik 

iliĢkiler, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarındaki baĢlıca ticaret merkezleri aracılığıyla 

gerçekleĢtirilirdi. Asya'nın içinden, Çin ve Hindistan'dan Akdeniz ve Karadeniz 

kıyılarına gelen esas kervan yolları, özellikle "Büyük Ġpek Yolu" Azerbaycan 

topraklarından geçerdi. Doğu Avrupa'yı (Rusya dahil) ve Volga nehri boyunca alanları, 

Derbent geçidi aracılığıyla Güney Kafkasya, Ġran ve Merkezi Asya'ya bağlayan ünlü 

kervan yolu da yine Azerbaycan'dan geçmekteydi. Böylece ülke içinden geçen 
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uluslararası kervan yolları dünya devletlerinin dikkatini eskilerden beri Azerbaycan'a 

yöneltmiĢti.  

 

 Azerbaycan Batı ile Doğu arasında "altın köprü" rolünü oynamaktaydı. Bu 

önemi dolayısıyla XIX. yüzyılın baĢlangıcında Rusya ve Ġran tarafından iĢgal edilerek 

bunlar arasında paylaĢıldı. Rusya içinde kalan kuzey Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nin 

dağılmasıyla tekrar bağımsızlığına kavuĢtu. 

 

 Bugün BM üyesi olan ve dünya birliği ile bağımsız iliĢkiler kuran Azerbaycan'ın 

jeopolitik konumuna yine büyük önem verilmektedir. Bu önemin esasında, ülkenin 

stratejik coğrafi konumuyla birlikte, sahip olduğu enerji kaynaklarından büyük güçlerin 

yararlanma isteği de yatmaktadır. 

 Avrupa ile Asya'nın kavĢağında bulunan Azerbaycan, tedricen Avrupa-

Kafkasya-Asya nakliye koridorunu oluĢturabilme ve tarihte olduğu gibi güçlü iletiĢim 

merkezine dönüĢebilme olanağına sahiptir. Her türlü ulaĢım araçlarının hareketini 

sağlayacak böyle bir koridorun oluĢmasına Avrupa ve Asya'nın güçlü devletleri son 

derece ilgi duymaktadır. Bu ilgi, öncelikle Hazar Denizinin ve Hazar kıyısındaki 

arazilerin petrol ve gaz rezervi ile zengin olmasından kaynaklanmaktadır.  

 

 1.18. Ülke Ekonomisinde Sanayinin Öneminin Artması 

 

 SSCB döneminde uygulanan merkezi planlama stratejileri çerçevesinde 

Azerbaycan daha çok bir tarım ülkesi olarak varlığını sürdürmüĢ ve kendi sanayiini arzu 

edilir bir Ģekilde kuramamıĢtır. Mevcut sanayi tesisleri eski teknolojiye sahip, 

verimliliği düĢük ve hantal tesislerdir. Bu nedenle Azerbaycan petrol ve madenlerinin 

büyük çoğunluğu ülke dıĢından gelmiĢ BP gibi büyük üreticilerin bilgi ve teknolojileri 

sayesinde iĢlenmektedir.  
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 Ġmalat sanayiinde kurulu bulunan çok sayıda müessese bulunmaktadır. Ancak, 

Sovyetlerin çalıĢma Ģekline bağlı olarak muhtelif ülkelerde yer alan iĢletmelerin 

birbirlerine bağımlı olmaları bir çok sektörde olduğu gibi sanayi sektöründe büyük 

ölçüde atıl kalmasına neden olmuĢtur. 

 Gerek petrol gerekse de petrol dıĢı sektörde acilen modernizasyon iĢlemlerine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Tarıma bağlı olarak geliĢtirilmesi rasyonel olan sanayinin hem 

tarım ekonomisi hemde sanayinin geliĢimine neden olacağını bilmekteyiz. Bundan 

faydalanma adına buyuk tarım alanları ile içiçe kurulmuĢ konserv ve benzeri üretim 

yapan fabrikalar 2010 yılında üretime baĢlamıĢtır.  

 Azerbaycan sanayi potansiyelinin %20‟lik kısmını, petrol iĢleme makinaları 

üretim sektörü ve bağlı makina-inĢaat sektörü oluĢturmaktadır. Petrol iĢleme makinaları 

üretimi Azerbaycan‟ın en eski ve ana sanayi dalıdır. SSCB döneminde bu sektör, SSCB 

ihtiyaçlarının % 70‟ini karĢılamaktaydı. Ancak, bu sanayinin büyük bir kısmı eski 

teknoloji ile ve eski kapasitesinin çok altında çalıĢmaktadır.  

 Bağımsızlıktan sonra, petrole bağlı endüstrilerden metal iĢleme, bilgisayar ve 

kimya sektörlerine kayma baĢlamıĢtır.  

 Tekstil sanayiinde orta, büyük ve küçük ölçekli pek çok tesis mevcuttur (çırçır, 

iplik eğirme, düz ve yuvarlak örgü, ayakkabı, konfeksiyon ve deri iĢleme fabrikaları 

gibi). Bunlar dıĢında, pamuğu girdi olarak kullanan dört ana fabrika vardır. Tekstil 

sanayiinin geliĢtirilmesi hükümetin önceliklerinden biridir. Fakat eski dönemden kalma 

bu tesisler dünya piyasaları ile rekabete açık üretim yapma konusunda yetersiz 

kalmaktadırlar.  

 Genel olarak tekstil ve bazı tüketime yönelik sektörler ithal malları ile rekabette 

güçlük çekmektedirler. Gıda maddeleri üretiminde geliĢmenin hızla devam etdiği 

Azerbaycan özellikle 2010 yılından itibaren bölgede Ģeker ihracatçısı konumundadır.  

 Küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin özelleĢtirilmesine devam edilmekte, verimli 

küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin yabancı sermaye ile birlikte kurulması teĢvik 

edilmektedir.  
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 Azerbaycan ağır sanayii Sumgayıt kentinde yoğunlaĢmıĢtır. 88 ana sanayi 

kuruluĢu bu Ģehirde bulunmaktadır. Azerbaycan hükümeti bu bölgeyi serbest ekonomi 

bölgesi ilan etmiĢ ve ihracata yönelik üretim yapmak üzere yabancı yatırımcılara izin 

vermiĢtir. Ayrıca, bölgedeki sanayilerin rehabilitasyonuna yönelik 25 yıllık bir 

kalkınma planı da hazırlanmıĢtır. Bu planın gerçekleĢebilmesi için 30 milyar dolarlık 

yabancı yatırıma ihtiyaç vardır.  

 Petrol ve gaz haricindeki sektörlerde özelleĢtirme ve yabancı yatırımların ülkeye 

çekilmesi haricinde büyümeyi tetikleyici bir olasılık bulunmamaktadır. Ülkenin ucuz 

iĢgücüne sahip olması ve coğrafi olarak geniĢ Türkiye pazarına yakın olması nedeniyle 

tekstil, gıda ve içecek gibi sektörlerin gelecek vaad eden, yatırımların yoğun olacağı 

sektörler olduğu düĢünülmektedir. Ülkedeki pek çok tekstil üreticisi pamuk üretiminin 

düĢmesinden olumsuz etkilenmiĢ ve ucuz ithal ürünleri ile rekabet edememiĢtir. Gıda 

sanayi ürünleri ihracatı düĢük düzeyde olmakla birlikte sektör, güçlü bir büyüme ile 

karĢı karĢıyadır. Gıda sektörü Ġran, Rusya ve Türkiye‟den gelen ucuz gıda ürünleri ile 

rekabet edebilir hale gelmiĢtir. 

 Maliyet ve rekabet Ģartlarını yerine getirmek için devletin yabancı yatırımcılarla 

ortaklık Ģeklinde sanayi yatırımı ve özelleĢtirme desteğinin ve yukarıda bahsedilen diğer 

olguların, ülkede sanayinin öneminin her geçen gün daha da çok artması gerçeğini 

ortaya koymakta ve yaptığımız analizde güçlü yön olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

 

 1.19. ĠnĢaat Sektörünün GeliĢmesi 

 

 IMF‟ye göre, inĢaat sektörünün GSYĠH‟ya katkısı (sektörün ekonomiye katkısı) 

resmi istatistiklerde göründüğünden fazladır. ĠnĢaat faaliyetlerinin çok önemli bir kısmı 

kayıt dıĢı kalmaktadır. Petrol sektöründe yabancı yatırımların payının artmağa baĢladığı 

1995 yılından itibaren inĢaat iĢleri artıĢ göstermiĢtir. Türk firmaları sektöre büyük 

ölçüde hakimdir. Kayıt dıĢı ekonomideki büyüme ve devlet tarafından finanse edilen 

inĢaat faaliyetlerindeki azalma nedeniyle sektörde çalıĢan kiĢilerin sayısında düĢüĢ 

gözlenmektedir.  
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 Azersanayetinki, Azersutikinti, Azerenerjitikinti gibi uzmanlaĢmıĢ firmalar ve 

SOCAR, Hazar Denizcilik ġirketi, Azerbaycan Demiryolları Departmanı gibi 

kuruluĢların inĢaat firmaları en büyük inĢaat teĢebbüsleridir. Konut ve iĢ merkezi 

inĢaatından sorumlu Türk firmaları da Azerbaycan pazarında oldukça aktif faaliyet 

göstermektedir.  

 Azerbaycan‟da faaliyet göstermekte olan Türk firmaları içinde yaklaĢık % 20,1 

ile inĢaat firmaları en önemli paya sahiptir. Azerbaycan gündemini meĢgul eden petrol 

boru hatları, konut restorasyonu ve konut inĢası, savaĢtan zarar gören ve Azerbaycan‟ın 

1/5‟ine karĢılık gelen yörelerin yeniden inĢası, altyapı restorasyonu, sanayi tesislerinin 

restorasyonu ve inĢası, eğlence ve konaklama tesislerinin inĢası gibi projeler Türk 

firmalarının pazara girmelerine neden olmuĢtur.  

 Boru hatları inĢası, Azerbaycan sanayii için modern tesislerin kurulması, 

yeniden yapılanma ve restorasyon projeleri ve özellikle, turizm-eğlence sektörü için 

oteller, restoranlar ve çeĢitli tesisler inĢası inĢaat sektöründe önemli yatırım fırsatlarıdır.  

 ĠnĢaat projelerinin kaliteli inĢaat malzemelerine olan talebi arttırması 

beklenmektedir. Ġç piyasa gerek kalite gerek miktar yönünden ihtiyacı karĢılayacak 

durumda değildir. ĠnĢaat sektöründe Türk giriĢimcilerinin ABD ve Batı Avrupa „nın 

güçlü firmaları ile rekabet etmeleri gerekmektedir.  

 

 1.20. Ekonomide Liberalizasyon ÇalıĢmaları ve ÖzelleĢtirme 

 

 18 Ekim 1991 tarihinde kabul edilen yeni Anayasa ile birlikte yapısal reformlar 

ile ilgili kararlar da yürürlüğe konmuĢtur. Ġlk ve en önemli adım ise, merkezi 

planlamadan piyasa mekanizmasına geçiĢ olmuĢtur. Bu çerçevede kamu iĢletmelerine, 

1992 yılında fiyat ve ücretleri belirleme, kullanılacak girdilerin nereden sağlanacağı ve 

üretilen malların nerede satılacağına karar verilmesi konularında serbesti getirilmiĢtir. 

1995 yılında fiyat liberalizasyonu, enerji sektörünü de kapsayacak biçimde geniĢletilmiĢ 

ve ülke içindeki enerji fiyatları dünya fiyatları düzeyine yükseltilmiĢtir. Gıda malları 

fiyatları da serbest bırakılmıĢ ve tüketim mallarına uygulanan destek programları 

kaldırılmıĢtır.  
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 AteĢkesin ilanı ve siyasal istikrarın sağlanması ile birlikte ekonomik istikrarı 

sağlamaya yönelik politikalar da uygulanmaya baĢlamıĢtır. Bu çerçevede yeni vergi 

reformu uygulamaya konmuĢtur. KDV uygulaması baĢlatılmıĢ, ham petrol üretimine % 

25 oranında vergi getirilmiĢtir.  

 ÖzelleĢtirme, 7 Ocak 1993 tarihinde kabul edilen “Azerbaycan Cumhuriyeti‟nde 

Devlet Mülkiyetinin ÖzelleĢtirilmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde Devlet Emlak 

Komitesi tarafından yürütülmektedir. Son yapılan düzenleme ile Ġktisadi Kalkınma 

Bakanlığı‟nın bünyesine alınan “Devlet Emlakinin Ġdare Olunması ve ÖzelleĢtirilmesi 

Bölümü” tarafından özelleĢtirme çalıĢmaları sürdürülmektedir.  

 ÖzelleĢtirme planlarında; hukuk kurallarının serbest piyasa ekonomisi 

standartlarına uygun hale getirilmesi, buna engel olan durumları, olumsuzlukları ortadan 

kaldırmak, tekelleĢme ve haksız rekabetin önüne geçmek amaçlanmaktadır. Ancak, 

küçük özelleĢtirmeler dıĢında bunda baĢarılı olunduğunu söylemek mümkün değildir. 

Verimlilik, ihracat veya ithal ikameli üretim, istihdam ve benzeri konuların iyi 

değerlendirilememesi, teknolojinin yenileĢtirilememesi, sonradan kiraya vermek 

düĢüncesiyle yapılan özelleĢtirmeler, yeterince Ģeffaf olunamaması gibi hususlar, 

özelleĢtirilen kurumların zararla çalıĢmasına, verimsiz olmasına, üretim yapılamamasına 

veya tekel oluĢmasına yol açmıĢtır.  

 Restoran, kafe, berber, dükkan, atölye gibi ticarethane olarak nitelendirilebilecek 

kuruluĢların özelleĢtirilmesi ülkede zorunlu hale getirilmiĢtir. Petrol, doğalgaz, 

telekomünikasyon ile ilgili kuruluĢlar, sanatsal mekanlar ve madenler 

özelleĢtirilmeyecektir. Ancak, bu kuruluĢlar Devlet BaĢkanı veya BaĢbakan kararı ile 

özelleĢtirme kapsamına alınabilir. 1993-1996 yılları arasında yalnızca konutlarda ve 

taksilerde özelleĢtirme gerçekleĢtirilmiĢtir. 1996 yılında özelleĢtirmeye hız verilmiĢ, 

sayıları 6200‟e varan küçük iĢletme özelleĢtirilmiĢtir. 1997 yılı sonu itibariyle 15000 

küçük iĢletme özelleĢtirilmiĢtir. Küçük iĢletmelerin 1998 yılı sonunda 

özelleĢtirilmesinin bitirilmesi planlanmaktadır. ÖzelleĢtirmeden 1996 yılından buyana  

157  milyar  Manat  gelir  elde  edilmiĢtir.  ÖzelleĢtirme  sürecine  katılan  yabancı 

yatırımların oranı her geçen gün yükselmektedir. ĠnĢaat sektörü, büyük kamu 
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kuruluĢları tekelinde olmasına rağmen 1998 yılı özelleĢtirme programı içinde yer 

almaktadır.  

 Fakat özelleĢtirme ve yapısal reformlar ülkede yavaĢ ilerlemektedir. Ülkede 

iĢsizlik oranının % 20‟lere ulaĢması ve bunun sosyal patlamaya sebep olabileceği 

gerekçesiyle hükümet iĢletmelerin kapatılması hususunda çekimser davranmaktadır. 

ÖzelleĢtirme programı satıĢa çıkarılan iĢletmelerin sınırlı sayıda olması nedeniyle 

problemlerle karĢı karĢıyadır.  

 Finans sektörünün reformu ise çok yavaĢ ilerlemektedir. Sovyet döneminden 

kalan baĢlıca dört bankadan üçünün birleĢtirilmesine ancak 2000 yılının Haziran ayında 

baĢlanabilmiĢtir. Bu bankalar Agroprombank olarak bilinen Agrosanayebank, Emanet 

Bank ve Prominvestbank olarak bilinen Sanayeinvestbank‟tır. Ülke piyasasının büyük 

çoğunluğuna egemen olan bu bankaların önemli bilanço problemleri bulunmaktadır. 

 Özel sektöre tahsis edilen kredilerin miktarı 1997 ve 1998 yılları arasında 

yükselmiĢ olmasına rağmen bu kredilerin çoğunluğu kısa dönemli olup, 2000 yılının ilk 

çeyreği itibariyle toplam kredilerin % 85,6‟sını oluĢturmaktadır. Kamu kuruluĢları 

yöneticilerinin güçlerini kaybetmek istememesi ve gücünü statükodan alan devlet 

kurumları özelleĢtirmeyi zorlaĢtırmaktadır.  

 Azerbaycan‟ın piyasa mekanizmasına geçiĢini ve ekonomik istikrarı sağlamaya 

yönelik çalıĢmalarını uluslararası kuruluĢlar da desteklemektedir. Bu çerçevede, 

Azerbaycan ve IMF arasında makroekonomik geliĢmeyi desteklemek ve ülkeyi petrol 

gelirlerine hazırlamak amacıyla yardım anlaĢmaları imzalanmıĢtır. Azerbaycan 1992 

yılında, Dünya Bankası‟na ve Uluslararası Kalkınma Örgütü‟ne üye olmuĢtur.  

 

 1.21. Yoksulluğun Azaltılması 

 

 Azerbaycan‟ın en büyük problemi toprak bütünlüğünün sağlanamamasıdır. 

Ermenilerin iĢgalci tutumu nedeniyle yaĢanan savaĢın Azerbaycan ekonomisine verdiği 

zarar 22 milyar $ düzeyindedir. Topraklarının % 20‟nin iĢgal altında olmasının yanında, 
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1 milyondan fazla Azerbaycan Türk‟ü, dünyanın gözü önünde, kendi ülkesinde mülteci 

durumunda, çadırlarda, barakalarda çok ağır Ģartlarda yaĢamaktadır.  

 “Yoksulluğun Azaltılması Programı”nda bir kiĢi için asgari yaĢam seviyesi 120 

bin Manat, bir baĢka deyiĢle beĢ kiĢilik bir ailenin asgari yaĢam standardı 600 bin Manat 

(120 $) olarak belirlenmiĢtir. Bu durumda Azerbaycan halkının % 49‟u yoksulluk 

seviyesinin altında yaĢamaktadır. (Bu durumdaki kiĢilerin günlük geliri 1$ dan azdır.) 

Hemkarlar Ġtifakı ise; kiĢi baĢına asgari yaĢam seviyesini 300 bin Manat (beĢ kiĢilik bir 

ailenin aylık geliri 300 $) olarak hesaplamaktadır.
144

 Bu durumda da ülke halkının % 

82‟sinin yoksulluk seviyesinin altında yaĢadığı sonucu ortaya çıkmaktadır.  

 Buna bağlı olarak; Azerbaycan‟da “2003-2005 Döneminde Yoksulluğun 

Azaltılması ve Ekonomik Kalkınma Hakkında Devlet Programı” 25 Ekim 2002‟de 

düzenlenen bir konferans ile kamuoyuna tanıtılmıĢ, 20 ġubat 2003‟de de 

CumhurbaĢkanı‟nca onaylanmıĢtır. IMF, Dünya Bankası, Ġslam Kalkınma Bankası, 

Asya Kalkınma Bankası, BirleĢmiĢ Milletler, AB, Japonya, ABD ve Azerbaycan‟da 

enerji projelerinde önde gelen Ģirket BP‟nin teknik ve/veya mali destekleriyle 

hazırlanan bu programın amacı; kısa vadede sosyal güvenliği güçlendirmek, yoksulluk 

düzeyini azaltmak, dengeli kalkınmayı saglamak, makroekonomik istikrarı korumak, 

özelleĢtirmenin devam etmesini sağlamak ve BM‟in 2000 yılında düzenlenen “Bin Yıl 

Zirve Toplantısı”nda kabul edilen kararlardan ileri gelen yükümlülükleri yerine 

getirmektir.  

 

1.22. Sosyo-Ekonomik Kalkınmaya Yönelik Devlet Programının Olması 

 

 Azerbaycan‟da bölgelerin potansiyelinin ve doğal zenginliklerinin verimli bir 

Ģekilde değerlendirilmesi ile tarımsal üretimi canlandırmak, petrol dıĢı sektörler olan 

sanayi, hizmet, ticaret, turizm gibi diğer alanları geliĢtirmek, istihdamı artırmak ve 

halkın refah düzeyini iyileĢtirmek maksadıyla Azerbaycan CumhurbaĢkanı Ġlham 

Aliyev 11 ġubat 2004 tarihinde “Azerbaycan Bölgelerinin Sosyo-Ekonomik 

Kalkınmasına Yönelik Devlet Programı”nı onaylamıĢtır.  

                                                 
144

 www.oncevatan.com.tr/Detay.asp?yazar=42&yz=12650 - 82k 
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 Azerbaycan bölgelerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik olarak 

hazırlanan “Devlet Programı”, 2004 – 2008 yılları arası ayrı-ayrı bölgelerin geliĢmesini 

ve kalkınmasını öngörmekte, buna bağlı olarak da devletin ekonomik politikalarının ve 

desteğinin asıl yönlerini ortaya koymaktadır.  

 “Devlet Programı”nın hazırlanmasında en önemli amaç, Azerbaycan 

bölgelerinin mevcut potansiyelini verimli bir Ģekilde değerlendirmek, ekonominin farklı 

alanlarının geliĢtirilmesini sağlamak, sanayi kuruluĢlarının faaliyetlerini geniĢlemesini 

sağlamak, ihracata dayalı üretimi desteklemek, yerli giriĢimcilik faaliyetlerinin 

desteklenmesi suretiyle, halkın refah düzeyini iyileĢtirmek, istihdamı artırmak ve ülke 

ekonomisinin dinamik bir Ģekilde geliĢmesini temin etmektir.  

 Programda Azerbaycan on ekonomik bölgeye ayrılmıĢtır. Ekonomik bölgeler, 

sahip oldukları potansiyel, doğal zenginlik ve çalıĢabilir nüfus gibi özellikleriyle bir 

birinden ayrılmaktadır. Ekonomik, coğrafi ve tarih bakımından biri birinden farklı olan 

bölgeler  çeĢitli hususlar dikkate alınarak sınıflandırılmıĢtır. 

 

 

2. ZAYIF YÖNLER 

 

 2.1. Etkin Olmayan Mahkeme Sistemi 

 

 Doğuda ilk müslüman demokratik cümhuriyet olması Azeri aydındalrı herzaman 

gürurla bahsetdikleri konudur. 1918-1920 yılları arasında, 23 ay gibi kısa bir süre 

yaĢamıĢ ilk bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti, çağının ilerisindeki demokratik 

uygulamaları ile haklı bir gürur kaynağı olmuĢtur. Fakat, 70 yıllık totaliter Komünist 

geçmiĢin, toplumsal yapıda yarattığı tahrib, oluĢturduğu siyasal kültür ve doğurduğu 

nomenklatura sebebiyle, demokratikleĢme süreci güzel bir sonuç vereceğinden Ģübhe 

duyulmayan, dakat uygulamaları hala devam eden bir prosesden ibaretdir. Yapılan 

reformlar ve alınan kararlar, yasal düzenlemeler hernekdar mükemmel nitelikte ise de, 

uygulamanın ve bu karar ve yasalara tabi olma insan faktörüne bağlıdır. 
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 Ġlk kurulmu 23 ay yaĢamıĢ ve hala gürur kaynağı olan ilk cümhuriyetin 

demokrasi yönü ilham kaynağı olan Azerbaycan bu yolda yapılanma sürecinde olması 

nedenile bazen yabancı yatırımların karar vermede çekingen kalmalarına da neden 

olabilmektedir. 

 

 Azerbaycan‟da mahkeme kararlarının büyük bir kısmının uygulamada iĢleme 

konulmasında gecikmelerin olması baĢta finans sektörü olmakla hemen hemen ekonomi 

ve sosyal yaĢamın her alanını olumsuz etkilemektedir. Gerek yasalar, gereksede 

uygulama Ģekillerinin teorik temelleri bakımından Azerbaycan hiçde Avrupa devletleri 

ve ABD gibi ülkelerde geri kalmamaktadır. Fakat yukarıda bahsetmiĢ olduğumuz insan 

faktörü uygulamalarda bazen gecikmelerin ve olumsuz bazı sonuçların ortaya çıkmasına 

neden olabilmektedir. 

 

 ECOSOC' un belgelerinde bildirildiyi gibi, Azerbaycan'da bağımsız mahkeme 

sistemi çalıĢma Ģekli zayıftır. Kuruma göre, insan haklarının ve aynı zamanda 

ekonomik, sosial ve medeni hükukların korunması için bağımsız mahkeme sisteminin 

mevcutluğundan geçer ve bu sistemin mükemmel olmasına bağlı olarak her alanda 

olumlu sonuĢların alınması mümkün olabilir 

 

 ECOSOC, aynı zamanda, devletin mahkeme sisteminin bağımsız iĢler 

yürütmesini temin etmek yönüdende daha ciddi anlamda müdaheleci olmaya 

çağırmaktadır. 

  Her ülkede buluna bilen ve Azerbaycan'da da belirli hacimde bulunan 

yolsuzluğun düzeyinden endiĢe duyan ECOSOC, devleti daha radikal mucadeleye 

seslemektedir.
145

 

 

 Ülkede rüĢvet verenin, rüĢvet vermekde vasiteçilik edenin, elece de rüĢvete 

tehrik edenin sorumluluğunun kanunda ayrılmadığını ve bunun olumsuz hal olduğu 

herkesce bilinmektedir
146

. 

                                                 
145

http://74.125.45.104/search?q=cache:eyRWmgxlGTMJ:mirzexezerinsesi.net/articles/2005/01/08/azerb
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 Sonuçta ilk zayıf yön olarak ele aldığımız mahkeme sistemi ve alınan kararların 

uygulamada yavaĢ çalıĢması bir zayıf yön olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

 

 2.2. Geç ĠĢleyen ÖzelleĢtirme Ve Yapısal Sorunlar 

 

 ÖzelleĢtirme gelirlerinin bu yıl, geçtiğimiz yıllara göre oldukça yüksek olması 

bekleniyor. ÖzelleĢtirme gelirinin sadece bir bölümü bu yıl kasaya girecek. Ġzleyen 

yıllarda da yapılan özelleĢtirmelerin taksitleri tahsil edilecek. ÖzelleĢtirme gelirlerinin 

ilke olarak kullanılması gereken yer, kamu borç stokunun azaltılmasıdır. Bu yer bütçe 

finansmanı olduğunda, yanlıĢ yapıyoruz demektir.  ĠyileĢen kamu maliyesi ile 

özelleĢtirmede baĢarılı sonuçlar alınmasının aynı döneme gelmesinin, önümüzdeki 

dönemde ekonomideki iyileĢmeye çok önemli bir ivme kazandıracağını düĢünüyoruz. 

Ancak, bu fırsat, yapısal sorunları çözmekte yavaĢ kaldığımızda hiçbir iĢe yaramayacak. 

 

  Maliye politikasıyla bugüne kadar sağlanan iyileĢme, geleceğin garantisi değil, 

özelleĢtirmelerden sağlanacak ilave gelirler de. Bugün gelinen noktada, son 4 yıllık 

süreçteki mali disiplin ve istikrarlı iyileĢmenin 'böyle gideceği' beklentisi de çok etkili. 

Azerbaycan bugün sağlanan baĢarıyı geleceğe taĢıyamazsa, birkaç yıl sonra baĢka 

sorunlarla uğraĢıyor olacağız. Bunlar da, bugünden öngörülemeyen sorunlar değil.  

 

 Bugün baĢarılı özelleĢtirmeler yapsak da, ileride özelleĢtirecek iĢletme 

kalmayacak. O zaman da, yapısal sorunlarımızdan dolayı bütçe politikamız sıkıĢmıĢ 

olacak. Geç kalmadan bu fırsatı kullanalım. Yoksa, bugün yaptığımız özelleĢtirme 

gelirleri, ileride 'bütçe yaması' olmaktan baĢka bir iĢe yaramayacak 
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 2.3. Yıllar Ġtibarile Petrol DıĢı Bütçü Açığının Petrol DıĢı GSYĠH'ya Oranının 

Sürdürülemez Boyutlarda Seyretmesi 

 

 "Petrol ve petrol gelirlerinin ihracat içindeki payı % 90 civarında olmuĢtur. Öte 

yandan bütçe gelirlerinin ise %50-den fazlası petrol ve petrol ile ilgili alanlardan elede 

edilmektedir. Böylece bütçenin petrol gelirlerinden, petrol gelirlerinin ise dünya 

piyasalarındaki konjonktüre bağımlı olması ülkeyi “Holland Sendromu” ile karĢı 

karĢıya bırakmıĢtır". Nitekim 2009 yılında bütçede daha onceden belirlenmiĢ barel fiyatı 

kriz sonrası oluĢmuĢ barel fiyatıarının altında kalınca çeĢitli problemlerin yaĢanacağı 

öngörülmüĢtü. Daha sonra petrol fiyatlarının yükselmesi duru ülke lehine çevirdi. Fakat 

bu fiyat artıĢının ülke ekonomisine değıl dünya ekonomik konjönktürüne bağlı 

olduğunu bilmekteğiz. 

 

 Petrol dıĢı GSYĠH‟nın ekonomideki payı yaklaĢık %10-15, petrol dıĢı sektörün 

bütçeye katkısı ise % 50 civarındadır. Sonuç olarak petrol dıĢı bütçe açığının petrol dıĢı 

GSYĠH-ya oranı çok fazla çıkmaktadır ki buda ülke ekonomisi için istenmeyen bir 

sorundur. 

 

 2.4. KayıtdıĢı Ekonomi Ve Yolsuzluğun Azerbaycan Boyutları 

 

 KayıtdıĢı ekonomi kısaca kamunun denetimi dıĢındaki ekonomik faaliyetler 

olarak da tanımlanabilir. Bireylerin veya iĢletmelerin ekonomik faaliyet ve iĢlemlerini 

kamunun denetimi dıĢında tutmasının en önemli nedeni ise vergi kaçırma arzusudur. 

Batılı ekonomiler de kayıtdıĢı ekonomi denildiğinde daha çok uyuĢturucu ve silah 

kaçakçılığı gibi yasadıĢı sektörler akla gelmektedir. Azerbaycanda ise bunlar da dahil 

olmak üzere kayıtdıĢı  ekonomi daha çok eĢya ve hizmet akımlarının 

belgelendirilememesi Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. 

 

 GeliĢme yolunda olan ülkelerin iktisadi sorunları içerisinde kayıt dıĢı  

ekonominin diğerlerine nazaran ayrı bir yeri ve önemi vardır. Kayıt dıĢı ekonominin 

nedenlerine ve sonuçlarına bakıldığında diğer ekonomik sorunlardan etkilenen ve bu 

sorunları etkileyen son derece kompleks yapılı; bazen bağımlı bazen de bağımsız 
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değiĢken halinde fakat daha da önemlisi içerisinde iktisadi faktörler dıĢında sosyal, 

psikolojik, siyasi ve ahlaksal boyutların tamamıyla yakın ilgili olan, teorik çapta bir çok 

çözüm önerileri sıralanan fakat bir türlü ortadan kaldırılamayan bir sorun olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

 

 Günümüzde dünyanın hiçbir ülkesinde sıfırlanamayan, ancak ülkemizde büyük 

boyutlara ulaĢmıĢ olan vergi kayıp ve kaçaklarının nedenleri arasında önemli görünenler 

Ģu Ģekilde sıralanabilir Mali ve ekonomik nedenler (enflasyon, gelir dağılımı, vergi 

adaleti) Hukuki nedenler ( yasaların basit ve açık olmaması, sık değiĢikliğe uğraması, 

vergi oranlarının yüksekliği, istisna ve muafiyetler, üniter yapıdaki bozulma, defter 

tutma hadleri) Ġdari nedenler (vergi idaresinin organik yapısı, teknik yapı, personel 

yapısı ve denetim mekanizması) Sosyal nedenler (vergi ahlakı, mükellef psikolojisi ve 

tarihsel nedenler. Siyasal nedenler ve baskı gruplarından kaynaklanan nedenler.  

 Azerbaycan Cumhuriyeti de bir geçiĢ ekonomisi ülkesi olarak, kayıtdıĢı ekonomi 

ve yolsuzluğun bulunduğu ülkeler sırasındadır. Son yıllar Azerbaycan Devlet Ġstatisik 

Enstitüsü yetkililerinin yaptığı açıklamalar, kendileri tarafından ülkenin sosyo-

ekonomik durumu değerlendirilen zaman kayıtdıĢı ekonomi büyüklüğünün GSMH‟nın 

%18-20‟i civarında hesaba katdıklarını gösteriyor.
147

 Dünya Bankası (World Bank) 

tarafından yapılan son araĢtırmalar ise Azerbaycan‟da kayıtdıĢı ekonominin GSMH‟nın  

% 60.6‟i  oranında olduğunu ortaya çıkarıyor (WORLD BANK, 2006). Genelde, 

uluslararası örgütlerin ve yabançı ülke araĢtırmacılarının farklı metodlarla yapmıĢ 

olduğu tahminlerin sonuçlarına dayanarak söyleyebiliriz ki, tüm araĢtırmalar ülkemizde 

kayıtdıĢı ekonominin GSMH‟nın % 60‟dan fazla olduğunu ortaya koyuyor.   

 Vergi oranlarının yüksek olması nedeniyle, özel sektörün kayıt dıĢına yöneldiği 

görülmektedir. Özel iĢletmelerin büyük bir kısmı, iĢçi ücretlerinin % 90‟ını gayri resmi 

olarak vermektedir. Ülkede kayıt dıĢı ekonominin seviyesi ile ilgili uluslararası 

teĢkilatlar farklı rakamlar açıklamaktadır. Dünya Bankası uzmanlarına göre kayıt dıĢı 

ekonominin büyüklüğü milli gelirin % 60‟ından fazladır. Bazı uzmanlar bu oranın % 80 

olduğunu iddia etmektedirler. Azerbaycan Ġstatistik Komitesi tarafından yapılan 
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değerlendirmelere göre ise, kayıt dıĢı ekonomi GSYĠH‟nin % 18-20‟sine tekabül 

etmektedir. 

 GeliĢmiĢ ülkelerde bile son verilen rakamlar kadar bir kayıtdıĢı ekonominin 

olduğu dikkate alındığında, % 60-70 rakamı Azerbaycan için olabilir gözükmektedir. 

KayıtdıĢı ekonominin rekabeti ortadan kaldırdığı bilinmektedir. Bir tarafta yüksek vergi 

veren Ģirketler, diğer tarafta “merdiven altı” olarak tabir edilen üretim yapanların aynı 

piyasa koĢullarında  bulunması kabul edilebilir değildir. 

 

 2.5. Yerel Firmalarda Profesyonal Yönetimin Eksikliği 

 

 Sovyet rejiminden, serbest piysa ekonomisine ve demokrasiye geçiĢ sürecinde 

zihniyet değiĢimi henüz gerçekleĢmemiĢ, daha doğrusu tamamlanmamıĢtır. Sovyet 

sistemine benzer bir bakıĢ açısıyla problemlerin değerlendirilmesi ve çözüm önerileride 

bulunulması sözkonusudur. Bu ise ekonomik açıdan piyasa ekonomisinin ülkede 

yerleĢmesini geciktirmiĢtir. Özellikle yeni kurulan yerel firmalar yönetimde bu gibi eski 

zihniyet kalıplarını devam ettirerek piyasa ekonomisinin rekabet mekanizmasına ayak 

uydura bilmemiĢlerdir. Bu da bu gibi firmaların ya iflas etmesine, ya da sadece küçük 

çaplı firma niteliğini korumakla sadece iç piyasada varlığını sürdürmesine sebeb 

olmuĢtur. 

 

 2.6. Eğitimli ve Kalifiye ĠĢgücünün YurtdıĢına Göçü, Bölgelerde YaĢanan 

ĠĢgücü Sıkıntısı 

 

 Ekonomik durumun kotuleĢmesine bağlı olarak hernek Ģartların zorlaĢması 

sozkonusu ise de, Sovyet geleneğinin devamı olarak insanların eğitime karĢı ilgi 

gösterdikleri görülmektedir. Ülkede okuma oranı % 98 ve lise-yüksek öğrenimli nüfus 

oranı % 60 civarındadır. Fakat ülkedeki istihdam seviyesinin yetersizliği nedeniyle 

eğitimli ve kalifiye iĢgücü yurt dıĢına göç etmeye devam etmektedir. Kalifiye ve 

eğitimli iĢgücünün büyük çoğunluğu Rusya, Türkiye, Ġran gibi komĢu ülkelere 

yönelmiĢledir. Ülkeyi bu Ģekilde terk edenler arasında daha çok gençler ve orta yaĢlı 

insanların oranının yüksek olduğu  dikkat bilinmektedir. 
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 “Beyin Göçü” olarak ifade edilen sözkonusu sürecin özellikle son yıllarda daha 

da arttığı görülmektedir. Bu ise ülkede yatırım yapan yabancı sermayenın aradığı 

kalitetif özellikli iĢgücünü bulmada sorunlarla karĢılaĢması anlamındadır. 

 

 2.7. ĠĢgücünün Yabancı Sermayenin Aradığı Kalitatif Özelliklerden Uzak 

Olması 

 

 Milli Ġktisatlarda istenen teklif, değer, rekabet, tekelleĢme, menfaat, iĢgücü 

problemleri ayrı ayrı ele alıp bu anlayıĢların her birinin taĢıdığı karakteristik özellikleri 

farklandırıcı Ģekilde örnek gösterir. Aynı zamanda Milli Ekonomi Modelinin kapitalist 

sistemle mukayesesinde de ciddi farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Kapitalizmde ciddi bir 

iĢsizlik problemi ortaya çıkmaktadır. 

 Milli Ekonomi Modelinde ise gayri tabi yöntemlerle bu soruna ciddi formüller 

getirilmiĢtir.ĠĢsizliği makro seviyede tahlil etmekle anlaĢılır ki maaĢların minimum 

hayat seviyesinde tutulması aĢağı dereceli meĢgullük seviyesinin de ileri gelen 

neticesidir. Bu ise ilk olarak üretim ile desteklenip arasında olan farkın derinleĢmesine 

sebep olur. Bu da asıl olarak pazarın meĢgullük seviyesinin tam Ģekilde 

tanzimleĢmesine imkan verir. Bununla ilgili iĢlerin tam istenen seviyede elde etmek için 

üretim ile tüketim arasında meydana gelen her tür keskin farkı devletin kendisinin 

senyoraj hakkından istifade ederek sosyal Ģart Ģeklinde tüketicilere takdim edilmelidir. 

Milli Ekonomi Modelinde her zaman üretim ile tüketim arasında bir iliĢki kurulmalıdır. 

Sektörlere göre iĢgücü dağılımı: tarım ve ormancılık %41, endüstri %7, hizmet %52 

(2001)
148

 

 2.8. Yasal Bazda ĠyileĢmelere Rağmen Bürokrasinin Etkin Olmayan ĠĢleyiĢi 

 

 Azerbaycanda özel sektörün yasal yapısının yaratılması amacı ile önemli 

kanunlar kabul edilmiĢtir. Bu kanunların önemi onların bir sistem olarak ekonomiyi 

piyasa ekonomisi koĢullarına uygun hale getirecek olmasıdır. Fakat piyasa 

ekonomisinin geliĢmiĢ batılı ülkelerde, Pazar koĢullarının tarihsel açıdan teĢekkülü ile 

                                                 
148
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bu koĢulların kanunda tesbit olunması arasında fark vardır. O halde kanunlar piyasa 

gerçeklerini, bu alandaki darboğazları ifade eder. 

 

 Azerbaycan‟da ise buna tamamen aykırı bir düzen bulunmaktadır. Piyasa 

ekonomisinin hukuki yapısı böyle bir ekonomik gerçek olmadan kurulmaktadır. Öte 

yandan Azerbaycanda yasal bazdaki iyileĢtirmelere rağmen bürokrasının etkin olmayan 

iĢleyiĢi piyasa ekonomisine geçiĢte önemli sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle 

ülkede baĢta ticaret ve yatırım sahası olmak üzere hemen her sahada yolsuzlik seviyyesi 

çok yüksek boyutlara ulaĢmıĢtır. Bürokrasinin yolsuzluk olaylarındakı payı ise en 

yüksek seviyyededir. Özellikle bürokrasi yapması gereken isi yapmayarak ve ya suni 

engellerle iĢin yapılamayacağına zemin hazırlayarak ülkede yolsuzluk olaylarının 

tırmanmasının esas aktörleri olmaktadırlar 

 

 2.9. Resmi Ġstatistiklerin Güvenilir Olmaması 

 

 Bildiğimiz gibi Azerbaycan 70 sene Sovyetler Birliğinin 15 Bağımsız 

cumhuriyetinden biri olmuĢtur. SSCB-nin ideolojik temellerle yönetilmesi ülkenin 

bütün alanlarında kendini göstermiĢtir. Özellikle iknici dünya savaĢından sonra 

Amerikayla baĢlayan soğuk savaĢ istatistik rakamlara da yansımıĢ ve SSCB-deki 

istatistik veriler batıdan ve Amerikadan geri kalmammak endiĢesiyle ĢiĢirdilmiĢdir. 

Rekabetin gerçek hayatta deyil rakamlar üzerinde anlam ifade ettiği o dönemlerde bu 

alıĢkanlık bütün sovyet cumhuriyetlerinde de geçerli olmuĢdur. 

 

 SSCB-nin dağılmasıyla birlikte gerçekler bütün dünyaya belli olmuĢ sovet 

istatistiklerinin gerçeyi yansıtmadığı gün yüzüne çıkmıĢdır. Ġstatistik rakamların sadece 

ĢiĢirdilmesi deyil aynı zamanda hesaplama yöntemindeki farklılıklarla da rakamların 

farklılaĢtırılmasına gidilmiĢtir. Bu durum bağımsızlık sonra dönemde de devam etmiĢtir.  

 

 Azerbaycanda da durumun farklı olmadığı ortaya çıkmıĢtır. Nitekim bağımsız 

uluslararası kuruluĢların ve ülkedeki bazı bağımzsız araĢtırma kuruluĢlarının verileriyle, 

resmi istatistik verilerin farklı olduğu ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca resmi kuruluĢların 

verilerinin tez tez değiĢmesi ve mantıksız tutarsızlık içermesi de bu durumu isbatlar 
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nitelik taĢımıĢtır. Bu ise sağlıklı araĢtırmaların yapılması için önemli sorunlardan birini 

oluĢturmuĢtur. 

 

 2.10. LibarelleĢme Konusunda Uygulanan Tedrici Reformların Hızının 

Görece DüĢük Kalması 

 

 1992 yılından itibaren Azerbaycan‟da yeni yönetim modeline dayanan ekonomik 

reformlar süreci baĢlatılmıĢtır. Söz konusu reformların belkemiğini aĢağıdaki unsurlar 

oluĢturmaktaydı: 

 

- Yeni ekonomik birimlerin (firmalar, anonim Ģirketler, meslek oda ve birlikleri vb.) 

oluĢturulması; 

- Üretilen ürünlerin doğrudan sözleĢmeler temel alınarak satılması; 

- Fiyatların liberalleĢtirilmesi; 

- MerkezleĢtirilmiĢ planlamanın ve bundan ileri gelen iĢbölümünün aradan kaldırılması; 

- Ġç ve dıĢ ticaretin liberalleĢtirilmesi; 

- Kamu iĢletmelerinin özyönetim yetkilerinin artırılması ve inzibati yönetimin piyasa 

mekanizmasıyla ikame edilmesi; 

- Kamusal emlakin hızla özelleĢtirilmesi vb. 

 

 Fakat sıralanan amaçlara ulaĢmada daha önce sayılan nedenler dolayısıyla 

baĢarısız olunmuĢtur. SSCB‟nin çözülmesinin ardından sovhozlar (devlet çiftlikleri) ve 

kolhozlar(kollektif çiftlikler) dağılmaya baĢlamıĢtır. Bağımsızlıkla birlikte pazarını 

büyük oranda kaybeden Azerbaycan‟ın tarımsal üretimi 1990–1995 yılları arasında %  

48 oranında azalmıĢtır. 

 

 1991–1994 yılları arasında “Karabağ SavaĢı” nedeniyle kamu harcamalarının 

GSYĠH‟ya oranı yüzde 55‟e, kamu finansman açıklarının GSYĠH‟ya oranı yüzde 

15‟lere kadar yükselmiĢtir. Serbest piyasa ekonomisine geçiĢ sürecinde vergi sisteminde 

yapılan reformlar, devlet bütçesinde gelirlerin yıldan yıla artması 1990‟lı yılların 

baĢında yüksek olan bütçe açığının 1995 yılından itibaren azalma trendine girmesi 
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sonucunu doğurmuĢtur. Bütçe açığı 1994 yılında GSYĠH‟nın yüzde 9,4‟üne eĢit 

olmuĢtur. 

 

 Bu dönemde Özel Mülkiyet Kanunu (Haziran 1991) kabul edilmiĢ, 1992 yılının 

baĢlarında fiyatlar liberalleĢtirilmiĢ, aynı yılın Ocak ayında Katma Değer Vergisi 

uygulamasına geçilmiĢtir. Yine Nisan 1992 tarihinde Yabancı Sermaye, Ağustos ayında 

ise Merkez Bankası Kanunları kabul edilmiĢ ve yukarıda değindiğimiz gibi, ulusal para 

birimi Manat piyasaya sürülmüĢtür. 

 

 7 Ağustos 1992 yılında yürürlüğe giren Merkez Bankası Yasasıyla Bankacılık 

Yasası Azerbaycan‟da iki aĢamalı banka sisteminin oluĢturulmasını amaçlamaktaydı. 

Daha sonra, savaĢın da etkisiyle, 1993 ila 1994 yılının ilk yarısında reform süreci 

yavaĢlamıĢtır. 1993 yılının Ocak ayında küçük ölçekli iĢletmelerin özelleĢtirilmesine 

iliĢkin kanun yürürlüğe girmiĢtir. 1994 yılının Mayıs ayında Ermenistan‟la ateĢkesin 

imzalanması reform sürecini hızlandırmıĢtır. Aynı yılın Haziran ayında Ġflas Kanunu 

kabul edilmiĢ ve bankaların konsolidasyonu iĢlemine baĢlanmıĢtır. Kısaca, 1991–1994 

yılları arasında ekonomik dönüĢüm süreci oldukça yavaĢ iĢlerken, ticaretin ve piyasanın 

liberalleĢtirilmesini sağlayacak reformlar gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

 Mülkiyet iliĢkilerinin transformasyonu konusuna gelince ilk önce kaydetmek 

gerekir ki, Azerbaycan‟ın bağımsızlığını kazanmasının hemen ardından Mülkiyetin 

Korunması Hakkında Kanun kabul edilmiĢ ve bu kanunla serbest piyasa ekonomisinin 

en temel gereksinimi olan özel mülkiyet anlayıĢı ve mülkiyet hakları da yasal bir 

çerçeveye oturtulmuĢtur. 

 

 Sovyetler Birliği döneminde “Halk Mülkiyeti” adı altında sadece “Devlet 

Mülkiyeti” mevcut olduğundan mülkiyet iliĢkilerinin transformasyonu için geniĢ 

kapsamlı bir özelleĢtirmenin uygulanması da zorunlu hale gelmiĢti. Bu nedenle 1995 

yılından itibaren Azerbaycan‟da kupon (çek-vauçer) paylanmasıyla özelleĢtirme 

uygulamaları baĢlatılmıĢtır. Lakin sonradan karĢılaĢtırdığımızda Azerbaycan‟daki 

özelleĢtirmenin ister Doğu Avrupa ülkeleri, isterse de BDT ülkelerine oranla en 

baĢarısız özelleĢtirme örneklerinden birini teĢkil ettiğini söylemek mümkündür. 
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 2.11. Sanayinin Petrole Dayalı Olması Ve Petrol Sektörünün ÖzelleĢtirilmemesi 

 

 Azerbaycan yeraltı ve yerüstü kaynaklar bakımından çok zengin bir ülke 

olmuĢtur. Yeraltı zenginliklerine göre ise petrol ve doğalgaz üretimi birinci sırada 

gelmektedir. Toplam petrol rezervlerinin 8 milyon varil, toplam doğalgaz rezervlerinin 

ise 8 milyar varil olduğu tahmin edilmektedir. Ülkedeki Petrölün % 77 si Hazar 

Denizinden çıkarılmaktadır. Azerbaycan Devlet Petrol ġirketi (SOCAR) 1994 yılı 

istatistiklerine göre 11354 petrol kuyusuna sahipti. 

 

 Bağımsızlığını kazandıktan sonra Azerbaycan ekonomisi, özellikle petrolsektörü 

yabancı sermayeye açılmıĢtır. 15 Ocak 1992 tarihinde yürürlüğe giren 

 

 Yabancı Yatırımların Korunması Hakkında Kanun ülke içerisinde yabancı 

yatırımcıların yasal ve ekonomik açıdan korunmasını garanti altına almıĢtır. 20 eylül 

1994 yılında ise Baküde Hazar Denizinin Azerbaycan sektörünün “Azeri”, Çırag” ve 

“GüneĢli” yataklarında petrölün ortak üretimi ve bölüĢümü konusunda uluslararası 

anlaĢma imzalanmıĢtır. Ġmzalanan bu anlaĢma önemine göre “Asrın AnlaĢması” 

adlandırılmıĢtır. 400 sayfa ve 4 dilde olan “ Mega Proje” ya da “Asrın “AnlaĢması” da 

olarak adlandırılan ve toplam yatırım bedeli 8 milyar dolara ulaĢan bu proje kapsamında 

üretilebilir petrol rezervlerinin 540 milyon ton, doğalgaz rezervlerinin ise 30 milyar 

metreküp olduğu tahmin edilmektedir.AnlaĢma 30 yıl yürürlükte kalacaktır. Söz konusu 

dönemde tahminen 511 milyon ton petrol çıkarılacaktır. Petrölün %80 i Azerbaycanın, 

% 20si ise yabancı Ģirketlerin olacaktır.Yani 258 milyon ton petrolle birlikte çıkarılan 

55 milyar metreküp doğalgaz Azerbaycanın olacaktır. Azerbaycanın bu anlaĢmadan 

elde edeceği gelir tahminen 34 milyar doları bulacaktır. 

 

 Azerbaycan‟da sermaye birikimi düzeyinin yetersizliği, ekonomik büyümenin 

esasen yabancı birikimler hesabına gerçekleĢmesi, sermaye/hâsıla katsayısının yüksek 

olması (dolayısıyla genel verimliliğin düĢük olması), dıĢ ticaret iĢlemlerinin hacminde 

petrol sektörünün üstünlüğü, dıĢ açıklık oranının yüksekliği gibi etkenler ülke 

ekonomisinde yabancı petrol Ģirketlerinin konumunun güçlenmesine neden olmuĢtur. 
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 Kaydettiğimiz gibi, bugün Azerbaycan‟da petrol sektörü özelleĢtirilmediğinden 

petrol gelirleri Azerbaycan devletiyle yabancı Ģirketler arasında paylaĢılmaktadır. 

Devletin petrol gelirlerinin büyük bir kısmı Petrol Fonu‟nda toplanmaktadır. 

Dolayısıyla, petrol gelirlerinin nasıl kullanılacağına 19. yüzyılda olduğu gibi piyasa 

değil, devlet karar vermektedir. Devlet kararlarının optimallığı, rasyonelliği ise ülkedeki 

en önemli tartıĢma konularından birisini oluĢturmaktadır. 

 

2.12. Kamunun Ekonomideki Payının DüĢük Olmasına Rağmen Devletin 

Ekonomik Birimlerin Kararlarında Belirleyici Ve Ġmperativ Rol Üstlenmesi 

 

 Azerbaycan bağımsızlığın ardından pazar ekonomisine geçiĢ kararı almıĢ ve bu 

yönde uygulamalara baĢlamıĢtır. Ġlk olarak 1993 yılında ÖzelleĢtirme Kanunu‟nu 

çıkarmıĢ ancak fiili uygulamaya 1995 yılından sonra baĢlayabilmiĢtir. 1995-98 yılları 

arasında birinci özelleĢtirme programını uygulamıĢ ve bu uygulama ile küçük ve orta 

ölçekli iĢletmelerin bir kısmını özelleĢtirmiĢtir. Ġkinci özelleĢtirme programı 2 yıllık bir 

gecikme ile ancak uygulamaya sokulabilmiĢtir. Bu program ile devletin orta ve büyük 

ölçekli iĢletmelerin özelleĢtirilmesi planlanmakta ve böylece devletin ekonomideki rolü 

iyice azaltılmaya çalıĢılmaktadır. 

 

 GSMH içerisinde devletin rolü giderek azalmaktadır. Zira 1999 yılında bu 

miktar % 38 iken 2000 yılında bu oran % 35‟e inmiĢtir.  2001 yılı için ise % 32‟ye 

indirilmesi planlanmıĢtır. Ama temel ve stratejik sektörlerde devletin tekel durumu ve 

ağırlığı devam etmektedir. GSYĠH‟nın sektörel dağılımı yüzde olarak tarımda 18, 

sanayide, 25.4 ve hizmetlerde ise 56,6 olmuĢtur. Azerbaycan Devlet Ġstatistik Komitesi 

verilerine göre 2.000 yılı GSYĠH 4,9 milyar $ olarak gerçekleĢmiĢtir. GSYĠH‟nın yıllık 

artıĢ hızı toplamda yüzde 11,4 olarak gerçekleĢirken tarım sektöründe yüzde 12,1, 

sanayide yüzde 6,9 inĢaatta yüzde 2,6 ve hizmetler sektöründe de yüzde 11,3 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

 27 Ocak 1999‟da yapılan nüfus sayımında 7.952.500 olan ülke nüfusu11 1 Ocak 

2001 tarihi itibariyle 8.081.000 kiĢiye ulaĢmıĢtır. 2000 yılında ülkede kiĢi baĢına düĢen 

milli gelir 2.761.800 Manat (618.6 $) olmuĢtur. 12 Ülkedeki resmi verilere göre 
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yokksulluk sınırı altındaki nüfusun oranı 1999 yılı rakamlarıyla % 60 civarındadır. 2000 

yılı baĢında Azerbaycan‟da asgari geçinme sınırı yaklaĢık 73 $ seviyesinde olmuĢ ancak 

buna karĢılık kiĢi baĢına aylık ortalama gelir 32 $ seviyesinde kalmıĢtır. Bu rakam 

asgari tüketim bütçesinin ancak % 45‟ini karĢılamaktadır. 

 

 2004 yılı sonu itibariyle sanayi ürünlerinin %57'si, tarım ürünlerinin %99'u, 

ulaĢım hizmetlerinin %57.8'i, haberleĢme hizmetlerinin ise %71.3'ü özel sektörün 

payına düĢmüĢtür. Ancak temel ve stratejik sektörlerde devletin tekel durumu ve ağırlığı 

devam etmektedir. Sovyetler Birliği'nden miras kalan devlet tekeli ekonomik 

kalkınmaya engel olmaktadır. Devlet tekellerinden kurtulmanın yolu ise büyük ölçekli 

iĢletmelerinözelleĢtirilmesidir.  

 

 Ancak, bu sürecin Azerbaycan'da yavaĢ iĢlemekte olduğu görülmektedir. Her ne 

kadar verilerden yola çıkarak ekonomide özel sektörün payının yüksek olduğu görülse 

de, bu görünüĢte devlet mülkiyetinde kalan iĢletmelerin, özellikle sanayi iĢletmelerinin, 

faaliyette bulunmaması etkindir. Ayrıca bazı özel sektöre ait iĢletmeleri, özel sektör 

olarak görmek tam da doğru değildir. Örneğin anonim Ģirketlerin (sehmdar 

cemiyyetlerinin) çoğu daha çok devlet iĢletmesi gibi faaliyet göstermektedir. Öte 

yandan enerji üretiminde özel sektörün formal karakter taĢıdığı, enerji satıĢında ayrı ayrı 

iĢletmelerin özel sektör tarafından iĢletilmesi yönünde giriĢimlerin olduğu, petrol ve 

doğal gazın üretiminde ise özel sektör olarak sadece yabancı müteĢebbislerin var olduğu 

dikkate alındığında, sanayi sektörünün temel bölümü olan enerji sektöründe özel 

mülkiyetin aslında olmadığını söylemek mümkündür. 

 

 2.13. Ekonomik Ve Ticaret Özgürlüklerinin AĢağı Düzeyde Olması 

 

 Ekonomik özgürlük kavramı, Ģahısların tercihlerin önemli olduğu, satınalmanın 

iradeye bağlı olduğu, ve piyasalarda serbestçe gerçekleĢtirilebildiği, piyasalara giriĢin 

ve yerleĢik firmalarla rekabet etmenin serbest olduğu, bireylerin ve bireysel mülkiyetin 

baĢkalarının taciz ve saldırılarına karĢı korunduğu bir durumu ifade eder. AnlaĢıldığı 

üzere bu tanımlama ekonomik özgürlüklerin hem rekabetçi piyasanın oluĢmasının hem 
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de rekabet kültürünün geliĢmesinin bir ön koĢulu olduğunu ima etmektedir.
149

 

Azerbaycan bu konuda emin adımlarla ilerlemekle birlikte, bugun hala yeterlilik 

sözkonusu değildir. 

 

 Ekonomik özgürlükler, giriĢimciliğin (arzın) ve tüketim kalıplarının (talep) 

toplumsal refaha katkı yapacak Ģekilde geliĢmesi için uygun bir zemin sağlamakta ve bu 

yolla hem piyasaların oluĢumunu hem de etkin iĢleyiĢini mümkün kılmaktadır. 

Ekonomik özgürlüklerin geliĢtirilmesi bir anlamda rekabetin korunması ve geliĢtirilmesi 

iĢlevini yerine getirmektedir. Çünkü rekabet süreci, bireysel tercihlerin kısıtlamasız 

yapılabilmesini, alıĢveriĢlerin gönüllülük esasına göre gerçekleĢtirilmesini, piyasalara 

giriĢin serbestçe yapılabilmesini ve piyasalarda etkin bir rekabetin yaĢanmasını garanti 

altına alan bir süreçtir.
150

 Fakat Azerbaycan'da belirli sektörlere giriĢde zorluklar ve bu 

konuda da dezavantajları ortaya koymaktadır. 

 

 Ekonomik özgürlükler, 1980 lerden itibaren ölçülmeye baĢlanmıĢ ve bu Ģekilde 

çeĢitli ülkeler arasında mukayese yapma imkânı doğmuĢtur. Bu ölçümler, ekonomik 

özgürlüklerinin etkilerinin değerlendirilmesi konusunda da önemli çalıĢmalar 

yapılmasına imkân vermiĢtir. Bu güne kadar yapılan çeĢitli çalıĢmalar, ekonomik 

özgürlük düzeyi ile ülkelerin refah düzeyleri ve sosyo-ekonomik performanslarıı 

arasında çok sıkı bir iliĢki olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede ekonomik 

özgürlüklerin geliĢtiği ülkelerde, yaĢam kalitesini ilgilendiren tüm göstergelerinin (kiĢi 

baĢına gelir, istihdam, eğitim, temel sağlık vs.) iyileĢtiği, rekabet gücünün 

arttığı, yolsuzlukların en az düzeye indiği de tespit edilmiĢtir.
151

 Bu sürecin 

Azerbaycan'da da gerçekleĢmesi Ģu anda zayıf yön olarak bilinen bu olguyu avantaja 

çevirecektir. 

 

 Ekonomik özgürlük endeksinin hesaplanmasında beĢ gurup ana değiĢkeni 

belirlemeye yönelik 42 gösterge değiĢken kullanılmaktadır. Kullanılan ana değiĢkenler: 

Devletin boyutu; hukuksal yapının etkinliği ve mülkiyet haklarının korunması, sağlam 

paranın varlığı, uluslararası ticaretin serbestliği ve iĢgücü piyasaları, sermaye piyasaları 
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ve iĢ yaĢamı ile ilgili düzenlemelerin özgürlükleri kısıtlayıcı yapısıdır. Bu değiĢkenlerin 

bir ülkede rekabetçi serbest piyasa düzeninin geliĢme derecesi göstergeleri olarak da 

değerlendirilmesi mümkündür
152

. Genel değerlendirme çerçevesinde bahsedilen bu 

kriterler bakımından Azerbaycan'daki yapı olumlu izlenim ortaya koymaktadır. 

 

 Ekonomik özgürlük endeksinde bir ülkenin aldığı reyting, sadece o ülkede 

rekabetçi piyasa ekonomisinin oluĢması ve giriĢimcilik ve rekabet kültürünün daha hızlı 

geliĢmesi açısından önemli değildir.  Bir ülkenin ekonomik özgürlük endeksi 

sıralamasındaki yeri, dünya piyasalarında sermaye çekebilmesi açısından da önemli bir 

rol oynamaktadır. Çünkü uluslar arası sermaye hareketlerini yönlendiren çeĢitli fonlar 

ve mali kuruluĢlar ve özellikle sabit sermaye yatırımı yapmak için uygun piyasa 

araĢtıran büyük kuruluĢlar, bu tür endekslerdeki sıralamaya büyük önem atfetmektedir. 

Dolayısıyla bir ülkenin ekonomik özgürlük endeksinde hızlı yükselmeler olması, o 

ülkenin uluslar arası yatırım cazibesinin artması sonucunu doğurabilmektedir. 

 

 Diğer taraftan ekonomik özgürlük endeksinde kullanılan 42 değiĢkenden büyük 

bir bölümü, uluslar arası karĢılaĢtırmalarda kullanılan diğer endekslerin 

hesaplanmasında da kullanılmaktadır. Örneğin rekabet gücü endeksi ile ekonomik 

özgürlük endeksinin hesaplanmasında kullanılan değiĢkenlerden önemli bir bölümü 

aynı değiĢkenlerdir. Bu çerçevede bu tür endekslerin değerini yükseltecek 

düzenlemelerin en kısa zamanda gerçekleĢtirilmesi büyük önem arz etmektedir
153

.  

 

 2.14. DıĢ Borçlar 

 

 Azerbaycan'nın dıĢ borcunun hacmi 2008 yılında %22,9 artarak 2009 Ocak 

itibarile yaklaĢık 3 milyon dolar olmuĢtur. Maliye Bakanlığı verilerine göre dıĢ 

borçların GSMH'ya oranı son bir yılda %8,2 den %6,4'e inmiĢtir. KiĢi baĢı dıĢ borç 

hacmi ise 283,8 dolardan 344,9'a dolara yükselmiĢtir 

 

 Devlet tarafından çekilmiĢ krediler büyük oranda çeĢitli yatırım projelerinin 

finansamnında kullanılmıĢ ve kullanılması planlanmaktadır. Nitekim, bu çeĢit kredileri 
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toplam hacmi yaklaĢık 2,7 milyar dolardır ve bu rakam toplam dıĢ borcun %88,5'ne 

tekabül etmektedir. Bu rakamın %40'ı (yaklaĢık 1,2 milyar dolar) elektrik enerjisinin 

geliĢimine %7,7'si (yaklaĢık 230,9 milyon dolar) tarımın geliĢimine, %22'si (659,9 

milyon dolar) yol yapımı ve ulaĢım problemlerinin çözümünde kullanılmıĢtır. 

Ekonomik reformların gerçekleĢtirilmesi için 344,9 milyon dollar kredi kullanımı soz 

konusudur. Bu kredi bedelinin 266 milyon doları Dünya Bankası, 78,9 milyon doları 

ĠMF kredilerinden oluĢmaktadır. 

 

 2008 yılında çekilmiĢ yabancı kredilerin hacmi %58 artaraq 697 milyon dollara 

ulaĢmıĢtır. Diğer yandan 286,3 milyon dolar yabancı borç ödenmesi gerçekleĢmiĢtir. 

Böylece son bir yılda %67,9 geçen yıla oranda daha fazla borç ödemesi sözkonusudur 

ki, bu rakamın %25'i ilgili borçların faiz ödemeleri için transfer edilmiĢtir. 

 

 Sonuç olarak ülke bütçesinden dıĢ borç ödemesine 117,9 milyon dolar kaynak 

aktarılmıĢdır.
154

 

 

 2.15. Bankacılık ve Sigortacılık Sisteminin, Menkul Kıymetler Piyasasının 

AzgeliĢmiĢliği 

 

 Serbest piyasa ekonomisine geçiĢin ilk yıllarında Azerbaycan‟da, banka 

sisteminin oluĢmamasından dolayı, bankalar üzerinde güçlü bir kontrol ve denetim 

olmadı. Hukuki boĢluklardan da yararlanan ticari bankalar hızla arttı. Kurulan bankalar 

genellikle spekülatif faaliyetlerde yoğunlaĢtılar.  

 

 1995 yılı sonunda 4 devlet bankası Agrobank, Sanayi Bankası, Emanet Bankası 

ve Uluslararası Banka, banka aktiflerinin %80‟ine, geri ödenmeyen kredilerin %85‟ine, 

mevduatların %75‟ine, Ģubelerin %65‟-ine ve banka sektöründe çalıĢanların %70‟ine 

sahiptiler. 
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 Yabancı bankaların sektördeki payı yaklaĢık %30-35‟dir. Bir çok ülke ile 

mukayese edildiğinde bu oranın yüksek olduğu görülmektedir. Yerli bankaların öz 

sermayelerinin zayıf olması ise, yabancı bankalarla rekabette zayıf kalmalarına neden 

olmaktadır. 

 

 Sovyetler Birliği‟nin dağılmasının ardından ilk zamanlarda yapılan iĢlerden biri 

de önceki sistemde yer alan Devlet Sigorta Kurumu‟nun Azerbaycan‟daki organı olan 

Azerbaycan Devlet Sigorta Ģirketinin yeniden örgütlenmesidir. 

 

 20 Eylül 1991 tarihinde “Azerbaycan Respublikası Devlet Sigorta Kommersiya 

(Ticaret) ġirketi”nin kurulması hakkında ferman çıkarıldı. Bu fermana esasen, Devlet 

Sigorta Kommersiya ġirketi bağımsız, Maliye Bakanlığı‟nın denetiminden serbest, 

kendi Ģartlarına ve tariflerine göre çalıĢabilen, kendi kendini finanse eden bir Ģirket 

olarak 22 Kasım 1991‟de tüzüğü onaylanarak faaliyete baĢladı. 24 Ocak 1994 tarihinde 

Ģirketin tüzüğü Bakanlar Kurulu tarafından değiĢtirildi ve yürürlüğe konuldu.
155

  

 

 2.16. Telekomünikasyon ġebekesinin Yetersizliği Ve Görece Pahalı Olması 

 

 Azerbaycan'ın en önemli sorunlarından birisini de açık denizlere çıkıĢının 

olmayıĢı ve karayolu bağlantılarındaki zorluklar oluĢturmaktadır. Azerbaycan özellikle 

Türkiye ile direk karayolu bağlantısının olmamasının sıkıntılarını çekmektedir. Zira 

Türkiye-Azerbaycan iliĢkilerinde bu bağlantısızlık, ekonomik ve politik iliĢkilerimizin 

üzerinde üçüncü ülkelerin ipoteğini her zaman olası hale getirmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında yıllardır planlamadan öteye geçemeyen Kars-Tiflis-Bakü demiryolu 

çalıĢmalarının önemi daha iyi anlaĢılmaktadır. Yine Dağlık Karabağ görüĢmeleri 

çerçevesinde gündeme gelen ve toprak değiĢimi anafikrinden hareket eden ve açılacak 

bir "koridor" ile direk karayolu bağlantısını sağlayacak olan "Gobl Planı" nın stratejik 

önemi ortaya çıkmaktadır. Azerbaycan'ın karayollarının toplam uzunluğu 24.900 km, 

demiryollarının toplam uzunluğu ise 2.120 km'dir ve bunun 1.278 km'sinde 

elektrifikasyon yapılmıĢtır. Azerbaycan ve Hazar'a kıyısı olan devletler arasında 

doğrudan ve düzenli deniz seferleri yapılmaktadır. Ülkenin en büyük limanı Bakü 
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Limanı'dır. Don ve Volga Kanalları ile yılın belirli dönemlerinde Karadeniz‟e çıkıĢ da 

sağlanabilmektedir. 

 Azerbaycan da 400.000 adedi Bakü‟de olmak üzere 1.000.000 adet PSTN 

telefon abonesinin olduğu, bunun yanında da yaklaĢık 500.000 GSM aboneliğinin 

satıldığı da belirtilmiĢtir. Azerbaycan da telefon servisleri 40 adedi Bakü de 60 adedi 

taĢrada toplam 100 adet 10.000 lik santral ile 65 adet küçük kapasiteli kırsal santral 

üzerinden verilmektedir.
156

 Azerbaycan TAI fiber projesine ortak olmakla birlikte Ġran-

Gürcistan-Rusya-Avrupa ve Türkmenistan-Gürcistan-Rusya Fiber altyapıları üzerinden 

geçmekte ve ortak bulunmaktadır. Bu durumda Türkiye nin de ortağı olduğu Uluslar 

arası TAI fiber altyapısının bir an önce verimli bir Ģekilde iĢletilir hale getirilmesinin 

diğer fiber projeleri ile rekabet edebilirliğimiz açısından çok büyük önem taĢıdığı da 

özellikle belirtilmiĢtir. Ayrıca TAI bünyesindeki kapasitenin de tümüyle boĢ olduğu 

belirtilmiĢtir. Bakanlık yetkilileri CumhurbaĢkanlığının da desteği ile ülkenin tüm 

uluslar arası platformlarda temsiline yönelik olarak çalıĢacak ve tüm kamu ve özel 

sektör temsilcilerini bünyesinde barındıracak Ġnternet Society adlı yeni bir oluĢumun 

kurulduğunu ifade etmiĢlerdir. KuruluĢun amacı bundan sonraki yasal düzenlemeler ve 

DNS hizmetlerinin tek elden yürütülmesini sağlamak olarak ifade edilmiĢtir. Ancak ISP 

ler bu oluĢuma yeterli katkıya ve DNS konusunda yetki devrine yanaĢmamaktadırlar. 

 Azerbaycan‟ın telekomünikasyon altyapısı henüz yeterince gelismemis olsa da 

bu alanda büyük yatırımlar yapılmaktadır. Sadece 2005 yılındayapılan yatırımın toplam 

miktarı 500 milyon dolardır. Diger yandan mevzuattan kaynaklanan bazı sıkıntıların 

sektörün istenen hızda gelismesini engellemekte oldugunuda söylemek mümkündür. 

 Azerbaycan‟da 100 kisiye 13 sabit telefon hattı düsmektedir. Bu oran Bakü‟de 

100 kisiye 28.9 hatta çıkarken, kırsal kesimlerdeoran son derece düsüktür. Devlete ait 

telekomünikasyon sirketi“Aztelekom”, sabit hatlarda ve telekomünikasyonun birçok 

alanındatekel konumundadır ve bu sirketin 2008 yılından önce özellestirme kapsamına 

alınması öngörülmemektedir. Aztelecom, Sovyet döneminden kalan sabit hat sisteminin 

modernizasyonu içiny atırımlarını artırmıstır. 
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 Mobil telefon sistemleri ise sabit hatlara göre daha gelismisdurumdadır. 

Azerbaycan‟da GSM sistemi kullanılmakta olup, 2000 yılında 420 bin olan abone sayısı 

(100 kisiye 5.2 hat) 2006 yılının sonu için 3,3 milyon olmus ve her 100 kisiye düsen cep 

telefonu sayısı 2005 yılı ile mukayesede yüzde 44,6 oranında artarak, 39 aboneye 

ulasmıstır.. Bu alanda özellestirmeler baslamıssa da devle tmevcut iki GSM sirketindeki 

stratejik payını devam ettirmistir. Bu sirketlerden birisi Türk sermayeli Azercell, digeri 

ise Bakcell‟dir 

 

 2.17. Altyapı Yetersizliği 

 Altyapı yetersizliyi Ģehrin yol, kanalizasyon, su ve elektrik hizmetlerinde 

yaĢadığı sorunlardır. Örnek olarak yolların bol çukurlu olması. hem araçlara zarar verir 

hem de tarfiğin stresini dahada arttırır. Kamu finansmanında vergilerin ağırlıklı paya 

sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Ayrıca vergi gelirlerinin toplam kamu gelirleri 

içerisindeki payının büyük olması da ülkeler arasında geliĢmiĢlik göstergesidir. 

GeliĢmiĢ ülkelerde bu oran % 90‟ların üzerinde iken geliĢme yolundaki ülkelerde bu 

oranın %70‟lerin altında olduğunu görmekteyiz. GeliĢme yolundaki ülkelerde ki bu 

durum kayıt dıĢılığın açık bir göstergesidir. Vergi gelirlerindeki yetersizlikler kamu 

harcamalarının finansmanında borçlanma ve para basımı yollarına gitmeyi zorlamakta 

bu da enflasyonist açığı sürekli geniĢletmektedir. Özellikle borçlanma yoluyla özel 

sektörün üretken yatırımlarına gidebilecek fonlarını kamu kesimine aktarmak ve bunları 

özel sektörden daha verimsiz kullanmak, büyüme hızlarını sürekli düĢürmekte ve 

ekonomik istikrarsızlıklara yol açmaktadır.  

 

 2.18. Yatırım TeĢviklerinin Yetersizliği 

 

 Eğitimli ve ucuz iĢgücü ile petrol dıĢı diğer zengin kaynaklara yatırımlar 

çekilebilmesi için, yatırım ikliminin daha elveriĢli olması gerekmektedir. Diğer 

geliĢmekte olan ülkelerle rekabetin yanı sıra, Azerbaycan‟ın çözmesi gereken Dağlık 

Karabağ problemi bulunmaktadır. Çözüm için yapılan görüĢmelerin çıkmaza girmesi, 
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toprakların kurtarılmasında askeri yöntemlere baĢvurulmasını gündeme getirmektedir. 

Ayrıca, vergi oranlarının yüksekliği, yolsuzluk ve monopollerin varlığı, mevzuat 

yetersizliği gibi olumsuzluklar müteĢebbisler açısından endiĢe edilen konuların baĢında 

gelmektedir. 

 

 2.19. UlaĢım ve HaberleĢme 

 

 Azerbaycan, Gürcistan ya da Rusya üzerinden Karadeniz yolu ve Ġran üzerinden 

olmak üzere iki uluslararası yoldan Batı‟ya açılmaktadır. Ülke, 2 809 km„lik demiryolu 

ağına sahiptir. Demiryollarının büyük kısmının yeniden inĢası gerekmektedir. 800 

vagondan, 350‟sinin tamirata ihtiyacı vardır. Ancak, Azerbaycan‟da bunun 

gerçekleĢtirilmesi mümkün olmadığından 20 milyon $ „lık yabancı yatırım 

gerekmektedir.  

 24 900 km‟lik karayolları ağı oldukça bakımsız ve kötü durumdadır. Deniz 

taĢımacılığı özellikle Ermenistan geçiĢli demiryolu hatlarının Ermenistan‟a uygulanan 

yaptırım nedeni ile kapatılması üzerine önem kazanmıĢtır. Deniz yolu ile, Orta Asya 

ülkeleri, Ġran ve Rusya ile yolcu ve yük taĢımacılığı yürütülmektedir  

 Bakü, Nahçıvan ve Gence‟de tamirat ve yenilemeye ihtiyacı olan uluslararası 

havaalanları bulunmaktadır. Bakü Ģehir merkezinde THY, Lufthansa ve British 

Airways‟e ait ofisler bulunmaktadır. Ülkeden BDT ülkelerine, Frankfurt, Ġsrail, Ġran, 

Ġstanbul-Ankara, Londra ve Dubai‟ye düzenli uçuĢlar devam etmektedir.  

 

 

3. FIRSATLAR 

 

3.1. Ġç Piyasanın GeliĢme Potansiyeli 

 

 Bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte Azerbaycan sürekli olarak geliĢmeye 

baĢlamıĢ, özellikle yabancı petrol Ģirketleriyle yapılan anlaĢmalardan sonra ise bu 

geliĢme daha da hızlanmıĢtır.  
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 Hernekdar bugün hemen her sektörde profesyonel anlamda faliyet gösteren 

iĢletmeler mevcut olsada bu iĢletmelerin batıda geliĢmiĢ ülkelerin çalıĢma 

standardlarına ulaĢmaları için daha yapılması gereken çok iĢin olduğu bir gerçektir. 

 

 Özellikle yabancı yatırımcıları bağımsızlığın ilk yıllarında yoğun olarak petrol 

sektörüne yatırım yapmıĢ olmaları diğer sektörlerin daha az geliĢmesine neden 

olmuĢtur. Petrol dıĢı sektörlere yatırım yapmıĢ yerli ve yabancı sermaye sahiplerinin 

ortaya çıkardıkları iĢletmelerin çalıĢma Ģekilleri ülkenin geliĢmesi ve uluslararası 

düzeyde çalıĢmalar yürütmesi ile bilrikte yetersizlik göstermektedir. 

 

 Ülkenin yabancı yatırım çekmede özellikle bu yönünün iyi pazarlanması yabansı 

direk sermaye yatırımları için bir fırsat oluĢturmaktadır. 

 

 3.2. Dünya Ticaret Örgütü‟ne Tam Üyelik Perspektifinde Gümrük 

Engellerinin Azalması 

 

 Azerbaycanın uluslararası ekonomik entegrasyon açısından önemli hedeflerinden 

biri Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) üye olmaktır. 

 

 Ülkenin ihracatının yaklaĢık olarak %90'ı petrol ve ve petrol ürünlerinden 

oluĢmaktadır. Bunların ise piyasası ve fiyatları WTO kurallarıyla belirlenmiyor. 

Dolayısıyla, bu teĢkilata üye olunması halinde ihracatın hacminin artması ve çeĢitliliği 

açısından bir kayıp olmayacaktır. Ancak WTO kurallarına uygun olarak iç piyasanın 

dıĢarıya geniĢçe açılması, yabancı ürünlerin üreticileri ile henüz rekabet yapma gücüne 

sahip olmayan ve varlığını devam ettirmek için adeta direnen Azerbaycan sanayisinin, 

tarım ve hayvancılık sektörünün daha da kötü duruma düĢmesine neden olabilir. Bu 

bakımdan, WTO ya üye olmanın zamanı ve Ģartları çok dikkatle hesaplanmalı ki, ülke 

ekonomisi için bu üyelikten maksimum fayda sağlanabilsin. 

 

 Günümüzde ise, Azerbaycan'ın gümrük tarif cetveli HS2002 sistemi üzre 97 

gruptan oluĢmaktadır və genel olarak 10661 mal cinsini göstermektedir. Uygulanan 
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rüsumların derecesi ise % 0-% 15 arasında değiĢmektedir. WTO ile yürütülen 

görüĢmeler ise üç kategoriye ayrılmaktadır: 

 

1. Tarım Ürünleri 

2. Tarım –dıĢı sektör ürünleri 

3. Sektörel GiriĢimler 

 

 Hazırda, Azerbaycanda ithal mallara uygulanan tarife oranının ortalaması % 10,6-

a eĢittir (spesifik tariflerin advalör oranının % 15 varsayılması koĢulu ile). WTO 

katipliyine sunulan pazara çıkıĢ belgelerinde gösterilen ilkin (üye olurken) boundların 

(teklif olunan maksimum oranları) ortalaması % 13.2-ye ve son (geçiĢ döneminden 

sonra) boundların ortalaması ise % 11.7-ye eĢittir. Teklifler hazırlanırken Azerbaycan 

ekonomisi için önem arz eden sektörlerin   korunması için yüksek tarif oranları 

müəyyən edilmiĢ, diğer sektörlerde tarif oranlarının indirilmesi ve böylece orta tarif 

dengesinin korunması prensipi esas götürülmüĢtür. 

 

 3.3. Hızla Öğrenen ĠĢgücü Potansiyeli 

 

 Eğitim konusunda adete bir genetik bağımlılık olduğunu yukarıda açıklamıĢtık. 

Bununla birlikte 1992 yılında kabul edilen "Azerbaycan Eğitim Kanunu" yükseköğretim 

kurumlarına bir takım kolaylıklar sağlamıĢtır. Yüksek öğretim kurumları bu yasayla 

özerk statüye kavuĢmuĢ, finansman ve yönetim konularında serbest kalmıĢlardır. 

  

 Eğitimin hızla entellektüel seviyeyi üst düzeye götürmesinde Azerbaycan'da altı 

yaĢında baĢlayan ilköğretim zorunlu olmasınan da rolü büyüktür. Günümüzde, 

Azerbaycan'da 50 yüksek öğretim kurumu, 100 bini aĢkın üniversite öğrencisi 

bulunmaktadır. Önde gelen yüksek öğretim kurumları Azerbaycan Devlet Üniversitesi, 

Petro-Kimya Enstitüsü, Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Azerbaycan Diller 

Üniversitesi, Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi ve Ġktisat 

Üniversitesi'dir
157

. 
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 Son dönemlerde ülkede uluslararası arenada saygın yere sahip üniversiteler de 

açılmaktadır. Bunlardan biri olan Hazar Üniversitesinin Ġngilizce eğitim vermektede 

olması önemli bir ayrıntıdır. 1993 yılında kurulan Kafkas Üniversitesi'nin eğitim dili ise 

Türkçe, Azerice ve Ġngilizcedir. Yüksek öğretim kurumlarının çoğunun Bakü'de 

bulunmakta olması eğitimin bölgesel anlamda olumsuz görüntü ortaya çıkarmasına da 

neden olmaktadır. 

 

 Artan petrol ve doğal gaz üretiminin istihdamı teĢvik etmesi sonucu, yeni altyapı 

yatırımları da gerçekleĢtirilmiĢ olacaktır. Yapılan petrol ve doğal gaz anlaĢmaları yerel 

iĢgücünün istihdamının gittikçe artmasını sağlayacak Ģekilde imzalanmıĢtır. Bu da genç 

nüfusun iyi bir gelecek ümidi ile daha yüksek motivasyonla çalıĢmasına neden 

olmaktadır.  

 

 Ülkede nüfusun genç olması gelecek için önemli avantajlar sağlamaktadır. 

Yukarıda da açıkladığımız üzere özellikle 1990 li yıllarla kıyasladığımızda ülkede 

yabancı iĢçilerin azaldığını görürüz. Nitekim ülkeye gelen yabancı yatırımlar kendileri 

ile birlikte iĢgücünü de dıĢarıdan getiriyorlardı. Çünkü yerli iĢçiler daha çok niteliksizdi 

ve yapılacak iĢlerde tecrübe eksikliği vardı. 2003 yılından itibaren ise ülkede yerli 

iĢçilerin kullanılması artmağa baĢlamıĢtır. Genel kültür ve çalıĢkanlık bu durumun 

ortaya çıkmasına ve istihdamın yerli potansiyele fırsat vermesine neden olmuĢtur. Genç 

nüfus aynı zamanda öğrenme potasiyelini de içinde taĢıyordu ve bu potansiyel hazırda 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Gelecekte de bu potansiyelin daha da yoğun kullanılmas için 

yapılacak anlaĢmalarda alınacak önlemlerle Azerbyacan ekonomisi  hem iĢsizlik 

sorununu çözmede baĢarı sağlayacak, hemde yabancı yatırımcılar daha ucuz olan yerli 

iĢçilerden yararlanacaklardır. 

 

 Bu açıklamaların tamamı eğitimin hızlı geliĢmesi ve genç nüfusun eğitime 

istekli olması ve yabancı sermaye yatırımlarının temel girdilerinden olan iĢçilik 

giderlerinin göreceli en düĢük düzeye gelmesi anlamını taĢımaktadır. Bu ise yabancı 

doğrudan sermaye yatırımlarının ülkeye gelmesi bakımından bir fırsat niteliğindedir. 
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 3.4. Son Yıllarda Petrol-DıĢı Sektörlerde Gözlenen GeliĢmeler 

 

 Petrol dıĢı üretim alanlarının geliĢimini hızlandırmak amacıyla 1999 yılında özel 

giriĢimciliğe devlet teĢviki ile ilgili yasa ve tarım sektöründe reformlarla ilgili yasa 

kabul edilmiĢtir. Bu yasalara esasen hükümet yetkilendirdiği bankalar aracılığı ile küçük 

ve orta büyüklükteki iĢletmelerin geliĢimine 100 bin dolar tutarında avantajlı ve düĢük 

faizli krediler vermiĢtir. 2002–2007 yılları arasında bu program çerçevesinde 48 

iĢletmeye 31 milyon dolar tutarında kredi verilmiĢtir. Yukarıda söz edilen yasalara 

esasen tarım sektöründeki üreticiler 5 yıl süre ile  9 çeĢit vergiden muaf tutulmuĢtur. 

Vergi ile ilgili yasalarda giriĢimciliğin bölgelerde temin edilmesi amacıyla sübvansiyon 

uygulanmıĢtır. Bu tür sübvansiyon bölgelerinin oluĢturulmasının mevcut özel 

iĢletmelerin vergi kaçırmasına olanak sağlayacağı düĢüncesini savunanlar da vardı. 

Yolsuzluk vergisinin kaçınılmazlığı Azerbaycan‟ın sürdürülebilir ekonomik geliĢmesi 

için hayati önem taĢıyan petrol dıĢı ekonominin geliĢimini yavaĢlatır. Yabancı 

yatırımlar üzere danıĢmanlık hizmeti veren bir kurumun Azerbaycan‟da petrol dıĢı 

sektörde çalıĢan 555 yabancı firma arasında yaptığı anketten iki farklı yatırım ortamının 

mevcutluğunu ortaya çıkarmıĢtır. Bunlardan bir tanesi petrol sektörü için, diğeri ise 

petrol dıĢı sektörler için. Petrol sektörüne yatırım ortamı petrol dıĢı sektörle kıyasla 

daha fazla uygundur. Anket katılımcılarının %30‟u özellikle vurgulamıĢlar ki, yolsuzluk 

ülkede esas problemlerden biri olarak kalmaktadır. ĠĢ çevreleri tarafından Azerbaycan 

ekonomisine yatırım yapılmamasına esas neden olarak yolsuzluğun yüksek düzeyi sık 

sık söylenilmekte ve daha büyük önem arz etmektedir. 

 

 Yüzlerce giriĢimcinin onlarca alanda faaliyet gösterdiği ve burada bir ĠĢverenler 

Konfederasyonu kuracak ölçüde geniĢlediği Azerbaycan‟da Haziran 2006 itibariyle 

Türk sermayesinin toplam tutarı 4,5 milyar dolara ulaĢmıĢtır. Bu yatırımların 2,2 milyar 

doları petrol dıĢı sektörlere yapılmıĢ, 440 milyon doları ticarette yoğunlaĢmıĢtır. Bu 

bağlamda Azerbaycan, Türkiye'den dünyaya yapılan sermaye ihracında Hollanda‟dan 

sonra Türk sermayesinin en fazla gittiği ülke haline gelmiĢtir.
158

 Diğer yandan 

Azerbaycan‟daki Türkiye kaynaklı sermayenin geliĢmesine paralel olarak, özellikle 

petrol güzergâhının BTC‟nin faaliyete geçmesinden sonra Türkiye aracılığıyla Batı 
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pazarlarına yönelmesi ile birlikte Azerbaycan‟dan Türkiye‟ye yönelik sermaye 

akımlarının baĢladığına dair iĢaretler de alınmaya baĢlamıĢtır. Azeri yetkililerin 

Ceyhan‟da 10 milyar dolarlık yatırım değerine sahip bir ham petrol rafinerisi kurmak 

için hazırlık yaptıklarını belirtmesi bu bağlamda önemli bir geliĢmedir
159

. 

 

 3.5. Yasal Bazda Yapılan ĠyileĢtirmelerin Siyasal Ġrade Ve Uygulamalarla 

BütünleĢtirilmesi Halinde Ülkenin Yabancı Sermaye Açısından Çekici Hale 

Gelmesi 

 

 Karabağ savaĢında ateĢkesin ilan edilmesi ile birlikte, iĢ istikrarına yönelik 

çalıĢmaların hızlandırılması, petrol anlaĢmalarının imzalanması, dıĢ ticaretin 

serbestleĢtirilmesi yönündeki uygulamalar, Azerbaycan dıĢ ticaretinde engellerin 

kalkacağı ve artıĢ meydana geleceği beklentisini daha da artırmıĢtır. 

 

 Azerbaycan, ileride yatırıma dönüĢecek tasarruf açığı problemini genel olarak 

dıĢ krediler yanında, petrol sektörüne yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıyla 

finanse etmeye yönelmiĢtir. BirleĢmiĢ Milletler Örgütü‟nün Ticaret ve GeliĢme 

Konferansı tarafından açıklanan 2005 ve 2006 yılı raporlarında Azerbaycan Doğrudan 

Yabancı Yatırım Performans Endeksi sıralamasında ilk yeri tutmuĢtur. Ülkelerin 

ekonomik ve yapısal göstergeleri esasında hazırlanan raporlarda, kiĢi baĢına düĢen milli 

gelir, telekomünikasyon altyapısı, kiĢi baĢına ticari amaçlı enerji kullanımı, Ar-Ge 

harcamalarının milli gelire oranı, yüksek eğitim gören öğrencilerin genel nüfusa oranı, 

ülke riski, doğal kaynak ihracının dünya toplamı içerisindeki payı, otomobil ve 

elektronik ürünlerin ithalinin dünya toplamı içerisindeki payı, hizmet ihracının dünya 

toplamına oranı ve nihayet, doğrudan yabancı yatırım stoklarının dünya toplamı 

içindeki yüzdesi gibi göstergeler kullanılmaktadır. Raporlara göre, Azerbaycan‟ın 

doğrudan yabancı yatırım performansı çok yüksek olsa da, doğrudan yabancı yatırım 

potansiyelinin arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

                                                 
159

 Osman Balcı & Ali Akçoban “BTC ile Akdeniz`e Ġnen Petrolü Haydar Aliyev Tankeri TaĢıyacak,” 

Zaman Gazetesi, (10.01.2008) 
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 3.6. Ülkede Yatırım Ortamının ĠyileĢtirilmesi Yönündeki Çabaların 

Yoğunluğu 

 

 Bağımsızlığın kazanılması ile birlikte Azerbycanda serbest piyasa ekonomisine 

geçiĢin hukuki altyapısını oluĢturmaya yönelik çalıĢmalar baĢlamıĢtır. Ġlk addım 15 

ocak 1992 yılında kabul edilen “Yabancı Yatırımnların Korunması” hakkında kanunla 

atılmıĢtır. Bu kanunla ülke arazisinde yabancı yatırımların hukuki ve iktisadi esasları 

belirlenmiĢ ve korunması için devlet garantisi verilmiĢtir. Daha sonraki yıllarda bu 

kanunda yapılan ilave ve değiĢiklikler ile hükümet yabancı sermayeye; kanunların 

değiĢmesi, millileĢtirme, istimlak, tazminat, zararın ödenmesi, transfer ve gelirini 

kullanma gibi hususlarda devlet garantisi vermiĢtir. 

 

 1995 yılında kabul edilen “ Yatırım Faaliyetleri Hakkında” kanun, 19 nisan 2005 

de bazı değiĢikliklerle yeniden Milli Meclisde kabul edilmiĢtir. Bu kanun, ülke 

ekonomisine yabancı sermayenin teĢviki, uluslararası ekonomik iliĢki ve iĢbirliklerinin 

geliĢtirilmesi ve bütün yabancı yatırımların güvence altına alınmasını kapsamıĢtır. 

 

 Yabancı Ģirketler 1994-2000 yıllarında yaklaĢık 5.9 milyar dolar hacminde bir 

sermayeyi Azerbaycan ekonomisine yatırmıĢlardır. Bu yatırırmların %77.2 sini 

doğrudan yatırımlar, %22.8 ini ise mali krediler oluĢturmuĢtur. Doğrudan yatırımların 

%73 ü ise petrol sanayisine yönelmiĢtir. Yabancı yatırımların toplam yatırımlar içindeki 

oranı 2001 yılında %70, 2002 de %80.9, 2003de %80.5, 2004de %73.7 olmuĢtur. 

 

 KıĢı baĢına düĢen yabancı sermaye hacmine göre, Azerbaycan BDT ülkeleri 

arasında ilk sırada yer almıĢtır. Ülkeye yapılan yabancı sermaye akımı; uluslararası 

finans kuruluĢlarının kredilerinden, doğrudan konulan sermayelerden, petrol 

primlerinden ve diğer sermaye ve kredilerden oluĢmuĢtur. 

 Azerbaycan'da mevcut rezervlerin geliĢtirilebilmesi, ekonomilerin teknolojik 

yapılarının yenilenmesi, üretim yapılarının çeĢitlendirilmesi, yeni haberleĢme ve ulaĢım 

ağlarının oluĢturulabilmesi için gerekli olan yabancı sermayenin artarak ülkeye 

gelmesinin sağlanması gerekmektedir. 
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 3.7. Petrol DıĢı Sektörlerin GeliĢimi Konusunun Ülkenin En Önemli Gündem 

Maddesini OluĢturması 

 

 CumhurbaĢkanının son donemlerde vermiĢ olduğu demeçlerin büyük 

coğunluğunda bu konu temel gündem maddesi olarak belirlenmekte ve devamli altı 

çizilen plan olarak ortaya konmaktadır. Bu dönemde ülkedeki en önemli sorunlardan 

birisi petrol sanayisi dıĢındaki sektörlerin geliĢmemiĢ olması ve bunun da yabancı 

sermaye sahiplerinin ülke çekmede kullanlıabileceği açıktır. 

 

 Hemen her stratejik pazarlıklarda Azerbaycan için önem arz eden petrol 

sektörüne yapılan yatırımların diğer sektörlere yapılan yatırımlardan farklı önemli bir 

özelliği vardır. Bu sektöre yatırım yapan yabancı Ģirketlerin Azerbaycan hükümetiyle 

yaptıkları sözleĢmeler ülke parlamentosu tarafından onaylanarak kanun statüsü 

kazanmakta, bu da petrol sektöründe faaliyet gösteren Ģirketlere özel güvence 

sağlamaktadır. 

  

  IMF‟nin de ülkede yoksulluğun azaltılması yönündeki esas taleplerinden birisi 

petrol sanayisi dıĢındaki sektörlerin geliĢtirilmesi olmuĢtur. Bu bakımdan bahsedilen 

dönemde iki önemli Devlet Programı – “Yolsuzlukla Mücadele Üzere Devlet Programı” 

(2004–2006 yılları) ve “Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢimi Üzere Devlet Programı” 

(2004–2008 yılları) – kabul edilmiĢtir. Ne var ki, 2007 yılı sonu itibarıyla yolsuzlukla 

mücadelede önemli bir ilerleme kaydedilememiĢtir. Bölgelerin sosyo-ekonomik 

geliĢimiyle ilgiliyse sadece küçük çaplı ilerlemelerden söz edilebilir. 

 

 Azerbaycan 2006 yılında yüzde 34,5 oranında ekonomik büyüme sergilemiĢtir. 

Petrol-dıĢı sektörün büyüme oranıysa, son birkaç yılda ortalama olarak yüzde 10‟un 

üzerinde gerçekleĢmiĢtir. 2007 yılında çeĢitli projeksiyonlara göre büyüme beklentisi %  

29,7, 2008 yılındaysa %  20‟nin üzerindedir. 

 

 



 136 

 3.8. Serbest Ekonomik Bölgelerin Ve Teknoparkların Kurulması, Bilgi-

ĠletiĢim Teknolojileri Sektörünün Öncelikli Sektör Olarak GeliĢtirilmesi 

Konusundaki ÇalıĢmalar 

 

 Bölgesel ekonomik kalkınmanın en verimli kayanaklarından biri serbest ekonomik 

bölgelerin oluĢturulmasıdır. Ülkede yerli yatırımcıların finansal imkanlarının sınırlı 

olması da Azerbayca'nın bazı bölgelerinde serbest ekonomik bölgelerin yaratılmasını 

zorunlu kılmaktadır. Bu problem son bir kaç yılda birçok defa hükümet seviyesinde 

farklı görüĢmelere ve tartıĢmalara konu olmakla birlikte, Bakü, ġeki, Zakatala, Guba, 

Haçmaz, Lenkeran ve Nahçivan ekonomik bölgelerinde serbest ekonomik bölgelerin 

kurulması için yeteri kadar elveriĢli Ģartlar olduğu vurgulansa da, bu doğrultuda atılan 

adımlar ve yapılan çalıĢmalar bir hayli zayıf olmuĢtur. Bunun sebeplerinden en esası ise 

bu bölgelerin enerji kaynakları ve diğer altyapı ile temin olunmaması olmuĢtur. Bu 

doğrultuda hükümet ilk olarak bu bölgelerin altyapısını geliĢtirmek için çalıĢmalar 

baĢlatmıĢtır. 

 

 Önemli baĢarılardan biri de bilgi-iĢlem teknolojileri alanında olmuĢtur. Özellikle 

bağımsizlıktan sonra kurulan Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı bu konuda önemli 

rol oynamıĢtır. 

 

 3.9. Turizmin GeliĢimi Bakımından ElveriĢli Doğal, Tarihsel Ve Kültürel 

Zenginliklerin Varlığı 

 

 Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Azerbaycan, Kafkas Dağları, ovaları, nehirleri, 

gölleri, 825 km‟lik Hazar Denizi sahil Ģeridi, zengin mineral suları, birçok iklim tipinin 

bir arada yaĢanması ve zengin tarih hazinesi ile turizm potansiyeli oldukça yüksek bir 

ülkedir. Dünyanın çeĢitli bölgelerinde görülen 11 iklim tipinden 9‟nun Azerbaycan‟da 

bulunması, turizm etkinliklerinin çeĢitliliğini sağlamaktadır. 

 

 Azerbaycan‟da turizm etkinlikleri daha çok dinlenmeye yönelik olup, Hazar 

Denizi kıyıları ile kaplıcaların bulunduğu yerleri içine almaktadır. Bu durumda 

rekreasyona dayalı iç turizmin üstünlük taĢıdığı ve kıyı-deniz turizmi ile kaplıca 
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turizminin yaygınlık kazandığı görülmektedir. Bu da sağlık turizmini 

canlandırmaktadır. Azerbaycan‟da çok fazla Ģifalı su kaynağının, volkan çamurlarının, 

tuzlu göl tedavi çamurlarının, Ģifalı çamur petrollerinin bulunması ülkenin sağlık 

turizmi açısından ne kadar elveriĢli koĢullara sahip olduğunu ortaya oymaktadır. Öte 

yandan, Azerbaycan‟ın Büyük Kafkas, Küçük Kafkas ve TalıĢ Dağları gibi yüksek 

rölyef alanlarına sahip olması, dağ ve av turizmi yönünden yüksek potansiyel de 

taĢımasını sağlamıĢtır. Görüldüğü gibi Azerbaycan‟da turizm etkinlikleri oldukça 

çeĢitlidir. 

 

 Ancak önemli olan bu çeĢitliliğin etkin bir Ģekilde kullanılarak ülke ekonomisine 

büyük katkı sağlayabilen bir sektör haline getirilmesidir. 

  

 Sonuçta, Azerbaycan‟ın çok çeĢitli turizm olanaklarına ve bölgelerine sahip 

olması ülke ekonomisinin geliĢimine zamanla daha hazla katkı yapabilecek potansiyel 

arz etmektedir. 

 

 3.10. Petrol-Kimya Sanayinin GeliĢimi Ġçin Gereken Hammadde Ve Bilgi 

Düzeyinin Mevcutluğu 

 

 Doğrudan yabancı yatırımların yüzde 70‟inin petrol sanayisine yatırılması, 

ihraçta petrol ve petrol ürünlerinin yaklaĢık yüzde 90‟dan fazla pay almasına rağmen, 

petrol sektöründe toplam 65 bin kiĢi çalıĢmaktadır. Bu rakamın toplam istihdamdaki 

payı sadece %  2 civarındadır. Fakat bu çalıĢan sayısı bile dünya ortalamasıyla 

kıyaslandığında çok fazladır. ġöyle ki, dünya tecrübesinde milyon ton petrol hâsıla 

baĢına ortalama 1000 çalıĢan düĢmektedir. Buna göre, SOCAR dünya standartlarından 

iki kat daha fazla iĢçi çalıĢtırmaktadır. 

 

 Asrın AnlaĢması ve takip eden süreçte yapılan sözleĢmeler petrol ve petrol dıĢı 

sektörlerde ciddi dönüĢümler sağlamak potansiyeline sahiptir. GerçekleĢen veya 

beklenen geliĢmeler aĢağıdaki gibi sıralanabilir: 
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- SözleĢmelerin uygulandığı dönemde petrol sanayisinin altyapısı önemli ölçüde 

yenilenecektir; 

- Ülke ekonomisinin diğer alanlarına sermaye akımı sağlanabilecektir; 

- Azerbaycan yeni, modern teknolojiler elde etme imkânına kavuĢacaktır; 

- Ülkede büyük ölçekli yeni müesseseler kurulacak ve onlar yabancı petrol Ģirketlerine 

hizmet göstereceklerdir; 

- Banka ve sigortacılığın geliĢmesine elveriĢli ortam yaranacaktır; 

- Sivil toplumun bel kemiğini oluĢturan burjuvazi tabakası oluĢacaktır; 

- Yabancı Ģirketlerin ödediği vergiler hesabına bütçe gelirleri artacaktır; 

- ÇeĢitli sanayi ve hizmet alanlarında binlerce yeni iĢ yeri açılacaktır; 

- Azerbaycan petrol satıĢından milyarlarca dolar elde edecektir ki, bu da geniĢ sosyal 

programları hayata geçirmeye, ücretleri ve emekli maaĢlarını 

artırmaya, yoksullukla etkin mücadele etmeye olanak sağlayacaktır. 

 

 3.11. UlaĢım-HaberleĢme, Bankacılık-Finans, ĠnĢaat, Endüstriyel Tarım vb. 

Sektörlerin Yüksek GeliĢim Potansiyeli 

 

 Azerbaycan, Gürcistan ya da Rusya üzerinden Karadeniz yolu ve Ġran üzerinden 

olmak üzere iki uluslararası yoldan batıya açılmaktadır. DıĢ dünya ile kara ve demiryolu 

bağlantısı önce Rus ablukası ve 1996‟ya kadar süren birinci Çeçen SavaĢı nedeni ile 

daha sonra 1999 yılında Çeçenistan SavaĢı süresince kesintiye uğramıĢtır. Rusya en 

önemli ticari ortak konumundadır. Bununla birlikte Azerbaycan ihracatta tek pazara 

bağımlılığı azaltmak üzere, baĢta petrol ihracatı için, yeni pazarlar yaratma 

çabasındadır. 

 

 Nahçıvan özerk bölgesine ulaĢım Ġran üzerinden ya da Gürcistan ve Türkiye 

üzerinden kara ya da hava yolu ile yapılmaktadır. AB, Azerbaycan üzerinden Avrupa 

pazarlarına ulaĢım hatlarının geliĢtirilmesine yönelik projeleri desteklemektedir. 

 

 Devlet istatistik Komitesi verilerine göre 2006 yılında ülkede 18 800 km. 

uzunluğunda altyapısı tamamlanmıĢ karayolu bulunmaktadır. Dünya Bankası‟na gore 

2006 yılı baĢları itibarı ile ülkedeki yolların yaklaĢık yarısının acil bakıma gereksinimi 
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bulunmaktadır. Dünya Bankası belli baĢlı yolların yeniden yapılandırılması ve 

iyileĢtirilmesi için Azerbaycan‟a finansman sağlamıĢtır. Ülkenin hızla büyüyen 

ekonomisi karayolları altyapısının rehabilitasyonunu bir zorunluluk haline getirmiĢtir. 

Örneğin 2000-2006 yılları arasında yük taĢımacılığı hacmi, boru hatlarının kullanımının 

iki katına çıkması ile birlikte % 81 oranında artmıĢtır. 

 

 Ülke, 2.122 km‟lik demiryolu ağına sahiptir. Demiryollarının %60‟ı elektrikle 

iĢlemektedir. Demiryollarının büyük kısmının yeniden inĢası gerekmektedir. Hane halkı 

gelirlerindeki hızlı artıĢ, otomobil sayısının artmasına neden olmuĢtur. 2006 itibarı ile 

1000 kiĢi baĢına düĢen binek otomobili sayısı 65‟e yükselmiĢtir. Bu rakam 2000 yılı 

itibarı ile 42‟dir. Özel binek otomobillerinin sayısı % 65 artmıĢtır. Ray ve demiryolu 

araçlarının önemli bölümünün yenilenmesi ya da tamir edilmesi gerekmektedir. Sonuç 

olarak, yük taĢımacılığında demiryollarının payı azalmaya baĢlamıĢtır. Yük 

taĢımacılığında demiryollarının payı 1990‟da % 29 iken, bu oran 2006‟da % 20‟ye 

gerilemiĢtir. Yük taĢımacığında karayollarının payı ise 2000‟de % 50 iken, 2006‟da % 

51‟e yükselmiĢtir. 

 

 Azerbaycan‟ın Hazar Denizi‟ne kıyısı olan devletler ile deniz yolu bağlantıları 

bulunmaktadır. Bakü, Hazar Denizi‟ndeki en büyük limandır. Türkmenistan, güney 

Rusya ve Kazakistan‟a Hazar Denizi üzerinden ulaĢılabilmesine rağmen bu ülkelere 

ihracatta deniz taĢımacılığı çok düĢük düzeydedir. Bununla birlikte Kazak ve Türkmen 

petrolünün Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi‟nin karĢı yakasına ulaĢtırılmasına ve 

daha sonra Karadeniz‟de, Gürcistan ve Rusya‟daki petrol istasyonlarına iletilmesine 

iliĢkin transit iĢlemlerden bir miktar ihracat geliri elde edilmektedir. Kazakistan‟ın 

Hazar Denizi‟ndeki offshore yatakları geliĢtikçe Azerbaycan‟ın petrol sevkıyat 

hacminin de artması beklenmektedir. Ülkeden eski Sovyet Cumhuriyetlerine ve 

Almanya, Hollanda, Ġsviçre, Ġsrail, Ġran, Türkiye, Ġngiltere ve BirleĢik Arap 

Emirlikleri‟ne uçuĢlar bulunmaktadır. 

 

 Yasal ve kurumsal engeller telekomünikasyon sektörünün geliĢimini 

geciktirmiĢtir. Ancak hidrokarbon sektöründeki büyümenin yarattığı yayılma etkisi ile 

yeni teknolojiler ülkeye hızla girmiĢtir. Sektörde rekabet hala sınırlı düzeydedir. Kamu 
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telefon iĢletmesi olan Aztelecom, sabit hat telefon iletiĢiminde tekeldir. Internet 

kullanıcılarının sayısı Dünya Bankası tarafından 1000 kiĢide 81 olarak tahmin 

edilmektedir. Bu sayı Kazakistan‟da 1000 kiĢide 27, Rusya‟da ise 1000 kiĢide 152‟dir. 

Yüksek telefon kullanım fiyatları nedeni ile evden internet eriĢimi düĢük düzeydedir. 

Internet kullanımı Ģehir merkezlerinde yoğundur.
160

 

 

 Azerbaycan‟da 2004 yılında kabul edilmiĢ yeni Bankalar Kanunu ile birlikte, 

bankaların sayısı 230‟dan (1994) 43‟e inmiĢtir. Bankaların konsolidasyonu politikasının 

uygulanması, Bankacılık sektöründe yabancı sermaye iĢtirakini engelleyen 

sınırlamaların ortadan kaldırılması, Milli (Merkez) Bankasının denetim fonksiyonlarının 

iyileĢtirilmesi sektörde yaĢanan geliĢmelerdir. 

 

 Azerbaycan‟da döviz ihaleleri Bakü Interbank Döviz Piyasası‟nda (BIDP) 

gerçekleĢtirilmektedir. Ancak, yabancı bankaların BIDP üyesi olmalarına izin 

verilmemektedir. Bu nedenle, bir çok ticaret bankası döviz iĢlemlerini Azerbaycan Halk 

Bankası aracılığı ile yürütmek zorunda kalmaktadır. Azerbaycan Merkez Bankası döviz 

rezervlerini tutarken, Beynelhalk Bankası ihracat-ithalat finansmanı, döviz ticareti ve 

diğer uluslararası finans aktivitelerinde uzman banka haline gelmiĢtir.
161

 

 

 ĠnĢaat ve müteahhitlik hizmetleri faaliyetleri petrol ve gaz sektörlerindeki 

geliĢmeye yakından bağlıdır. Petrol ve gaz boru hatları ve hidrokarbona bağlı altyapı 

inĢaatları sektörün canlanmasında önemli rol oynamıĢtır. Müteahhitlik hizmetleri 

sektörü Bakü-Supsa petrol boru hattının inĢa edildiği 1997-1998 döneminde GSYĠH‟da 

% 12 paya sahip olmuĢtur. Ancak petrol sektöründe çok az faaliyetin olduğu 2001 

yılında sektörün GSYĠH‟daki payı % 5,8‟e gerilemiĢtir. Ülkenin batıya açılan petrol ve 

gaz boru hatlarındaki çalıĢmalar 2002-2005 döneminde inĢaat faaliyetlerinde önemli 

artıĢ sağlamıĢtır. Sektörün GSYĠH‟ya katkısı bu dönemde % 15 ve % 20 arasında 

olmuĢ, ancak inĢaat iĢlerinin önemli kısmının tamamlanması ile birlikte 2006 yılında % 

10‟a gerilemiĢtir. Sektörün en önemli müĢterisi kamu sektörü olagelmiĢtir. Ancak son 

yıllarda petrol sektöründeki hızlı büyüme özel sektörün inĢaat faaliyetlerindeki 

büyümede en önemli aktör olması sonucunu doğurmuĢtur. BaĢkent Bakü‟deki inĢaat 
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faaliyetleri özellikle yeni apartman blokları ve ofis binalarının yenilenmesine bağlı 

olarak artıĢ göstermiĢtir. Devlet istatistik Komitesi verilerine göre 2006 yılında inĢa 

edilen konutların yüzey alanı 1,2 milyon metrekareye ulaĢmıĢtır. Söz konusu rakam 

2002 yılı değerinin iki katından fazladır. 

 

 Tarım Azerbaycan ekonomisinin petrolden sonra ikinci önemli sektörüdür. 

Toplam iĢgücünün %39‟u tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Ġklimi tarımsal 

üretime oldukça elveriĢli olan Azerbaycan‟ın baĢlıca tarım ürünleri pamuk, tütün, çay, 

zeytin, sebze ve meyvedir. Ham ipek üretimi ve buna bağlı olarak dut ağacı tarımı da 

oldukça yaygındır. Ġyi kalitede zeytin üretilmesine rağmen zeytinyağı ve sabun üretimi 

Ermenistan‟da gerçekleĢtirilmektedir. Petrolden sonra ihracatta en önemli ikinci sektör 

olmasına rağmen tarım sektörünün ihracat gelirlerindeki payı Devlet Ġstatistik Komitesi 

verilerine göre 2006 yılında yalnızca %5,7 olmuĢtur. Söz konusu istatistiklerin ülkenin 

en büyük konsorsiyumunun petrol ihracatına iliĢkin verileri kapsamaması nedeni ile 

tarımın ihracat gelirleri içindeki payı gerçekte çok daha düĢüktür. 1990‟lar boyunca 

önemli üretim kaybı yaĢayan sektör, 1998‟den itibaren pozitif büyümeye geçmiĢ ve 

2002- 2006 dönemi boyunca ortalama %5 civarında yıllık büyüme göstermiĢtir. Sektör 

ülkenin gıda ihtiyacını karĢılayamamakta ve hala büyük ölçüde devlet sübvansiyonları 

ile ayakta durmaktadır. Sektörün toplam üretime katkısı 1990‟ların baĢında %30 iken, 

2006 yılında %9,7‟ye gerilemiĢtir. Bunun baĢlıca nedeni sektördeki yapısal verimsizlik 

ve aynı zamanda petrol sektöründeki hızlı geliĢmedir.
162

 

 

 Toprak Reformu kapsamlı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. Hükümet kollektif 

Ģirketler (Kolhozlar) ve devlet çiftliklerini (Sovhozlar) büyük ölçüde tasfiye etmiĢtir. Bu 

durum, sektörde küçük holdinglerin hakim hale gelmesine neden olmuĢtur. Özel 

çiftliklerin ortalama büyüklükleri 8 hektarın‟ biraz üzerindedir. Bununla birlikte özel 

çiftliklerin sayısı sektördeki birleĢmeler sayesinde azalmaya baĢlamıĢtır. Özel çiftlikler 

iç pazarın ihtiyaçlarına göre üretim yapmaktadır. 2006 yılında sektördeki toplam 

üretimin % 96‟sı özel çiftlikler tarafından yapılmıĢtır. Bu oran 1995 yılında % 60‟tır. 

Finansman sorunları nedeni ile modern ekipman, gübre ve diğer gerekli girdilere 

ulaĢımda sorunlar bulunmaktadır. Bu da sektörün büyümesine engel olmaktadır. Kırsal 
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altyapının yetersiz olması da büyümenin önündeki diğer bir engeldir. Altyapı 

eksiklikleri nedeni ile çiftçiler perakende pazarını geliĢtirmemektedir. YetiĢtirilen ürün 

çeĢitleri de bağımsızlık sonrasında değiĢime uğramıĢtır. Pamuk üretimi 1990-1991 

döneminde 540 000 ton iken, 2002‟de 80 000 tona gerilemiĢtir. Pamuk üretimi 

2002‟den sonra dalgalı bir seyir izlemiĢtir. 2006 yılında 196 000 ton olan pamuk üretimi 

2006‟da 130 100 tona yükselmiĢtir. Pamuk üretiminin bağımsızlık öncesi döneme göre 

düĢüĢünde ekili topraktaki azalma ve meyve, sebze ve tahıl üretimine ağırlık verilmesi 

rol oynamıĢtır. 1990‟Iarın ikinci yarısında dünya fiyatlarının aniden düĢüĢü çiftçilerin 

pamuk üretiminden kaçınmasına da neden olmuĢtur. Tahıl üretimi 1990 yılında 14 

milyon ton; 2006 yılında ise 2 milyon ton olmuĢtur. Azerbaycan halihazırda tahıl 

tüketimi ihtiyacının büyük çoğunluğunu kendisi karĢılamaktadır. Ġthal edilen tahılın 

büyük bölümü hayvancılıkta yem olarak kullanılmaktadır.
163

 

 

 

4. TEHDĠTLER 

 

 4.1. Ekonominin Bütünüyle Ham Petrol Ve Petrol Ürünlerine Bağımlı Olması 

 

 Bağımsızlık sonrasında daha çok petrol ve doğalgaz üretimine iliĢkin olarak enerji 

sektörü yabancı ve yerli yatırımcı açısından dikkat merkezinde olmuĢtur. Yeni kalifiye 

iĢgücü de daha çok bu sektörde iĢ bulmaya çalıĢmıĢtır. Hem yatırım hem de kalifiye 

iĢgücünün tek bir sektöre yönelmesi sonucunda diğer sektörlerde arz edilen ciddi bir 

geliĢme olmamıĢdır. 

 

 Ülkenin ticari iliĢkilerinde petrolün bu denli büyük payı Azerbaycan 

ekonomisini petrol fiyatlarındaki keskin değiĢmelere karĢı çok hassas bir duruma 

getirmiĢtir. 1998–1999 yıllarında petrol fiyatı bir varil için 10,9 dolar olduğu zaman 

Azerbaycan‟ın ödemeler bilânçosu açığı GSYĠH‟nın % 29,6‟sını oluĢturmuĢtu. Hem 

gelire hem de giderler önceki yıla oranla keskin biçimde azaldığına göre beklenen 

gelirlerin azalması hemen bütçede etkisini göstermiĢti. 
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 4.2. Ar-Ge Harcamalarının GSYĠH‟ya Oranının Yüzde 0,5‟in Altında Olması 

 

 Ar-Ge, ürün, maddi sermaye (makine-teçhizat) ve üretim sisteminde planlı 

yenilik yapma faaliyetleridir. Yenilikçi firmalar verimliliklerini, ürün kalitesini, pazar 

paylarını ve kârlılıklarını artırmak amacıyla Ar-Ge faaliyetlerinde bulunurlar. Firma 

yaptığı yenilik sayesinde monopol gücü kazanıp aĢırı kâr elde ederek Ar-Ge 

harcamalarını fazlasıyla finanse edebilir. Rakip firmalar da aynı iĢi yaptıkları zaman 

piyasa mekanizmasının etkinliği artabilir. ġimdiki Ar-Ge faaliyetleri bilgi birikimini 

artırarak gelecekteki Ar-Ge faaliyetlerine olumlu katkı yapabilir. 

 

 Ar-Ge Harcamaları/GSYĠH oranının geliĢmiĢ ülkeler ortalaması %1,5-2 olurken, 

geliĢen ülkeler ortalaması % 0,5‟in altında kalmıĢtır. Dünya Ar-Ge harcamalarının 

yaklaĢık % 95‟ini geliĢmiĢ, %5 ‟ini ise geliĢen ülkelerin yapmakta olduğu tespit 

edilmiĢtir (Soyak, 1995: 49-58). 1997 yılında ilgili yaĢ grubundaki nüfusun ikinci 

kademe eğitime kayıt olma oranı, dünya ortalaması % 68, düĢük gelirli ülkeler 

ortalaması % 51, orta gelirli ülkeler ortalaması % 71, yüksek gelirli ülkeler ortalaması 

% 96 ve Türkiye % 58 olmuĢtur.  

 

 4.3. Yetersiz Teknolojik Altyapı 

 

 Azerbaycanda tarım ve hayvancılık için gereken altyapı yetersizdir.Öte yandan 

tarım ve hayvancılık için gereken teknoloji hem eski hem de yetersizdir. Turizim 

sektörü için de gereken yol, ulaĢım araçları ve konaklama tesisleri hem yetersiz hem de 

eksiktir. 

 

 Sanayi sektörüne iliĢkin altyapının da yetersiz ve eski teknolojiye sahip olduğu 

görülmektedir. Bu da günümüz modern teknolojisi ile hem ucuza hem de kaliteli olarak 

üretilen dünya piyasasında üretim yapmaya imkan vermemektedir. 
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 4.4. Teknik Eğitim Düzeyinin AĢağı Olması
164

 

 

 Azerbaycan‟da, yükseköğretimdeki okullaĢma oranları geliĢmiĢ ülkelere 

göredüĢük olmasına karĢın, geliĢmekte olan ülkelerin büyük bir kısmından yüksektir. 

Nitekim günümüzde yükseköğretim çağındaki nüfusun belirli bir kısmı yüksek öğretime 

devam edebilmektedir. Yani yükseköğretimde okullaĢma oranı genel öğretime nazaran 

düĢüktür. 

 

 Azerbaycan‟da bağımsızlık sonrası üniversite ve fakülte sayısı hızla artmaktadır. 

Böylece yeni yükseköğretim kurumlarının açılması ve öğretimin sürdüğü üniversitelerin 

kapasitelerinin artırılması ile ilgili çalıĢmalar devam etmektedir. Günümüzde 

Azerbaycan‟da akademik unvanı olanların toplam sayısı10.000 dolayındadır.  

 

 Fakat bunlarla yanaĢı ülkede en önemli sorunlardan biri de teknik eğitim 

düzeyinin düĢük olmasıdır. Teknik eğitim düzeyinin düĢük olması özellikle yeni 

teknolojilerin ülkede kullanılmasını sınırlamaktadır.Yabancı Ģirketler bu sorunu çözmek 

için genellikle teknik eğitim gerektiren iĢleri yurtdıĢından getirdikleri iĢçiler araciliği ile 

gerçekleĢtirmektedirler. Bu ise yurtdıĢından getirilien iĢçilerin ücretlerinin yerli iĢçi 

ücretlerinden daha fazla olması sonucunu doğurmaktadır. Diğer taraftan iĢsizlik 

sorunuyla karĢı karĢıya kalan ekonomi için yurt dıĢından iĢçi transferi ülkedeki isĢsizlik 

seviyyesini daha da artırmaktadır.  

 

 4.5. Ülkede Yüksek Yolsuzluk Seviyesinin Mevcutluğu 

 

 Her yıl dünya genelinde ülkelerin “Yolsuzluk Algılama Endeksi”ni (Corruption 

Perception Index) hesaplayan Uluslararası Saydamlık Örgütünün (Transparency 

International), son bir kaç yılda sunduğu raporların değerlendirilmesi gösteriyor ki, 

Azerbaycan bu göstergeye göre dünyada ilk on ülke sıralamasındadır ( Transpaency 

International, 2005). Onu da belirtmemiz gerekiyor ki, bu kurum kendi raporlarını, 

genellikle ülkelerde çalıĢan yabançıların görüĢleri doğrultusunda hazırlamaktadır.
165
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 Azerbaycan‟da genel ekonomik faaliyetlerin hacimi, o kadar da büyük 

boyutlarda olmadığından, kayıtdıĢı ekonomi ile yolsuzluk arasındakı karĢılıklı iliĢki de 

üst seviyelerdedir ve adeta biri diğerine ortam hazırlıyor. Bu bakımdan ülkemizde 

kayıtdıĢı ekonomik faaliyetlerin kontrol altına alınması istikametinde yolsuzlukla 

mücadele büyük önem arz etmektedir.
166

 Son bir kaç on yılda kayıtdıĢı ekonomi ve 

yolsuzlukla ilgili yapılan araĢtırmaların sayında önemli bir biçimde artıĢ gözlemlense 

de, her iki sorunu karĢılıklı bir biçimde ele alan araĢtırmalara rastlamak zordur. 

 

 Artık ülke ekonomilerinin önemli bir parçası haline gelmiĢ kayıtdıĢı ekonomi ve 

bu çerçevede yürütülen faaliyetlerin ülkenin genel sosyo-ekonomik durumuna yapdığı 

etkiler konusunda farklı görüĢler ileri sürülse de, neqatif etkilerinin daha çarpıcı Ģekilde 

ortaya çıkdığı göz önünde tutularak, onunla mücadele edilmesi gereği önemli biçimde 

vurgulanmaktadır. 

 

 KayıtdıĢı ekonomi ile mücadele ilk önce bu faaliyetlere sebep olan faktörlerin 

bertaraf edilmesini ve ya tamamen ortadan kaldırılmasını öngörüyor ki, bunların da 

baĢında yolsuzluk ve rüĢvetçilik gelmektedir. 

 

 Biri diğerinin temel etmenlerinden olan yolsuzluk ve kayıtdıĢı ekonomi 

Azerbaycan Cumhriyetinde de önemli boyutlardadır. Bu bakımdan son yıllar, 

Azerbaycan hükümetinin gündeminde, özellikle yolsuzlukla mücadele önemli yer 

almaktadır. Artık Azerbaycan‟da yolsuzlukla mücadelenin yasal ve kurumsal altyapısı 

tamamlanmıĢ ve icra yönünden gerçek adımların atılmasına baĢlanmıĢtır. 

 

 Zengin yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen, Azerbaycan 

bugün, ekonomik, askeri ve siyasi bakımdan ciddi bir geliĢme kaydetmemiĢtir. Bu kadar 

önemli kaynağa sahip olan ve 1997‟den itibaren önemli ölçüde petrol ihracatı yapan 

ülkenin ekonomik göstergelerinin Ermenistan ve Gürcistan‟ın göstergelerinden çok az 

bir farkla önde olması (bazı kalemlerde hatta geridedir) baĢarısız bir yönetimin 

sonucudur. Yolsuzluk ve rüĢvet ülkenin kalkınmasının önünde önemli psikolojik ve 
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toplumsal bir problemdir. Maalesef hükümet ve devlet yetkilileri yolsuzluk ve rüĢvetle 

mücadele edeceklerini her fırsatta ifade etseler de beklenen sonuç elde edilmemiĢtir.  

 

 4.6. Ermenistan‟la SavaĢ Olasılığı 

 

 Bağımsızlığın kazanılmasıyla birlikte Azerbaycan için en önemli konuların 

baĢında gelen “Karabağ Sorunu” son yıllarda batılı arabulucuların yoğun çabalarına 

rağmen çözümünü bulamamıĢtır. Özellikle Azerbaycanın son yıllardaki geliĢimi 

Kafkaslarada tekrar savaĢ yaĢanacağı endiĢesini artırmaktadır. Bu gün Azerbaycan'ın 

politik imkanları hem de uluslararası desteği çok güçlüdür. Azerbaycan ekonomisi ise 

Ermenistan ekonomisiyle kıyaslanmayacak düzeyde iyi durumda. Askeri güce gelince 

de, Azerbaycan ordusu bölgenin en güçlü ordusudur ve askeri gücünü arttırmaya devam 

ediyor. Bu durum büyük finansal kaynak gerektirse de ama bunu karĢılayacak güçtedir. 

Çünkü ülke hala savaĢ halindedir. SavaĢ daha bitmedi. SavaĢın sadece ilk aĢaması 

tamamlanmıĢ ve Azerbaycan her an savaĢa hazır olmalıdır  ki iĢgal altındaki 

topraklarını geri alsın. Bu anlatılanların ülkenin cumhurbaĢkanı tarafından her koĢulda 

dile getirilmesi durumun hangi boyutlarda olduğunu gözler önüne sermektedir. 

 

 Ülkenin savunma bakanı da konunun Azerbaycan lehinde çözümlenmemesi 

durumunda iki ülke arasında savaĢın kaçınılmaz olacağını söyledi. Savunma Bakanının 

bu  sözleriyle birlikte Dağlık Karabağ sorununda ilk kez açıkça savaĢ olasılığı 

tartıĢılırken Azerbaycan, NATO rehberliğinde askeri dönüĢüm sürecine giriyor. 

Gürcistan ve Rusya arasında Güney Osetya ve Abhazya sorunu nedeniyle yaĢanan 

çatıĢmada bölgede keskinleĢen ABD-Rusya çekiĢmesi Azerbaycan‟ın NATO‟yla 

görüĢmesiyle Ģekillenmeye devam ediyor.
167

 

 

 4.7. Küresel Mali Krizden Olumsuz Etkilenme 

 

 Küresel mali krizin oluĢmasındaki ana konu, “kredi”dir. Bunu “mortgage sorunu 

ile baĢlayan likidite sorunu” olarak ifade edelim. Bankacılık ve finans sektöründen 
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doğan bu kriz, son dönemlerde çatlakların geniĢlemesi ile finans sektöründen beslenen 

reel sektörü de etkilemiĢ ve kabuk kırılmıĢtır. 

 

 ABD‟de baĢlayan kriz, sadece ABD‟de kalmayıp, tüm dünyayı etkileyen bir kriz 

halini almıĢtır. Yine özellikle bankacılık ve finans sektöründe Avrupa da bu krizden 

önemli derecede olumsuz yönde etkilenmiĢtir.  

 

 Avrupa‟ya sıçrayan kriz, Ekim ortalarında EUR kullanan ülkelerin kriz için 

kurtarma planı oluĢturmasına önayak olmuĢtu. Bu duruma istinaden, EUR-bölgesi 15 

ülke baĢkanı ve AB Merkez Bankası baĢkanı Trichet, Fransa‟da toplandı. Bu toplantının 

amacı, bankaların ve finans kuruluĢlarının sermaye yapılarını kuvvetlendirmek ve nakit 

akıĢını düzenlemek olarak açıklanmıĢtır. Bankaların sermaye yapılarını 

kuvvetlendirmekteki amaç, ABD‟de olduğu gibi, olası bir kredi piyasasının hızlı 

büyümesinde bankaların borçlanma oranlarının artıĢı karĢısında aktif büyümelerinin 

oranının az olmasını engellemek ve güçlü sermaye yapılarıyla da sarsılmamalarını 

sağlamaktır. Nakit akıĢını düzenlemekteki amaç ise herhangi bir likidite krizinin önünü 

kesmektir. 

 

 Kısa zaman sürecinde krizin yarattığı dalga, an itibariyle Azerbaycanı da aĢmıĢ ve 

Asya‟ya kadar ulaĢmıĢtır. 

 

 Genel olarak baktığımızda kriz Azerbaycan ekonomisini diğer ülkelerle kıyasla 

daha az etkilemiĢtir. Burda dünya ekonomisne Azerbaycan ekonomisinin daha az 

entegre olmasının temel faktör olmasının altı çizilmekle birlikde, durum çeĢitli 

uluslararası kuruluĢların raporlarında da gösterilmiĢ, hatta kriz döneminde Azerbaycan 

ekonomisi % 9 büyüme göstererek herkesi ĢaĢırtmıĢtır. 

 

 Birçok geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülke geçen yılı resesyonla geride bırakırken, 

Bakü'den gelen açıklama uzmanları bile ĢaĢırtmıĢtır. Azerbaycan Devlet BaĢkanı Ġlham 

Aliyev, 2009 yılında gayrısafi yurtiçi hasılanın (GSYĠH) %  9.3 artıĢ kaydettiğini 

açıkladı.Bu rekor büyümede özellikle petrol alanında yapılan yatırımların etkili olduğu 

belirtiliyor. Her ne kadar bu oran oldukça yüksek gelmiĢ olsa da, 2008'deki % 11‟lik 

büyümenin altında kaldı. Azerbaycan ekonomisi, 2003 ve 2007 yılları arasındaki 
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süreçte, petrol ihracatının etkisiyle toplamda % 21'lik bir büyüme oranı kaydetmiĢti. 

Dünya ekonomisinin bir parçası olan Azerbaycan, küresel mali krizi küçük sıyrıklarla 

atlatmayı bildi. Uygulanan ciddi sosyal ve ekonomik reformlar Azerbaycan‟ın kapsamlı 

bir kalkınma sürecine girmesini sağladı. Ülkesinin GSYĠH oranında yaĢanan  % 9.3‟lük 

büyümenin bu ekonomik Ģartlarda tarihi bir olayolduğu dikkat çekici olmuĢtur.  

Ülkede aynı zamanda, 74 bin yeni iĢ imkanının yaratıldığını, fakirlik oranının % 11 

oranına düĢtüğünü ve ülkenin stratejik para kuru rezervlerinin 20.4 milyar dolara 

yükseldiğini belirtilmiĢtir.
168

 

 

 Ancak analistler, petrol ve doğal gaz zengini olan ülkenin, dünyanın son yıllarda 

gördüğü derin finansal mali krizden petrol ihracatından ziyade, elindeki yabancı 

varlıklar, güçlü mali tasarruflar ve küresel mali akıĢla bağlantılı olan ülke içindeki 

bankalara çok fazla bağımlı olmamasından kaynaklandığını söylüyorlar.  

Azerbaycan, 2010‟da petrol fiyatlarının varil baĢı 45 dolar seviyesinde olacağı 

tahminiyle, yeni yıl için  % 6.8 gibi bir büyüme hedefi belirledi. Ülkede GSYĠH‟nın % 

3.9‟una denk gelecek bir bütçe açığı beklenirken, yıllık enflasyonun % 3 oranında 

olması hedefleniyor.
169

  

 

 4.8. Rekabetçi Bir Ekonominin Olmaması 

 

 Rekabet politikaları perspektifinde geliĢmekte olan ülkeler kavramı, piyasa 

ekonomisinin kaynak tahsisinde etkinliği sağlayabilecek Ģekilde rekabetçi bir yapıda 

oluĢamadığı ve küresel ekonomi ile etkin bir bütünleĢmenin sağlanamadığı ülkeler 

olarak tanımlanabilir. Bu tanımda küresel ekonomi ile bütünleĢme, piyasa ekonominsin 

varlığının ve iĢlerliğinin önemli bir boyutunu oluĢturmaktadır. Bu tanım, özü itibariyle 

küreselleĢme öncesi yapılan korumacı varsayımlara dayalı tanımlardan farklıdır. Bu 

tanım, az geliĢmiĢliğin temel nedenlerinin etkin, iĢleyebilir ve küresel ekonomiye 

bütünleĢmiĢ  bir rekabetçi piyasa mekanizmasının oluĢamamıĢ olmasında aranabileceği 

temel varsayımına dayanmaktadır.
170
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 GeliĢmekte olan ülkelerde korumacı ve devletçi politikalar çok sayıda fiili ve 

yasal tekel oluĢumunu desteklediği gibi bu tekellerin ve diğer hâkim durumdaki 

teĢebbüslerin hâkim güçlerini kötüye kullanmaları olasılığı da çok yüksektir. Pazar 

darlığı ve sermaye yetersizliği, teĢebbüsleri çok yüksek karlarla çalıĢmaya zorlayıcı 

etkiler yapmaktadır. Diğer bir ifade ile bu ülkelerde hâkim gücün kötüye kullanımı, 

önemli ve bir anlamda vazgeçilmez bir “ilkel sermaye birikimi”  yöntemidir. Ayrıca bu 

teĢebbüslerin pazar güçlerini korumak için çeĢitli giriĢ engelleri yaratmaları da söz 

konusu olabilmektedir. Bazı hallerde ise özellikle kamu giriĢimleri aracılığıyla izlenen 

sosyal amaçlı politikalar, özel kesim açısından yıkıcı fiyat uygulaması niteliğini 

kazanabilmektedir. Aynı Ģekilde kamuya gelir temini amacıyla kamu teĢebbüslerinin 

çok yüksek fiyat uygulaması yapmaları, giriĢi engelleyici tedbirleri de gerekli 

kılabilmektedir.
171

 

 

 Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde geliĢmekte olan ülkelerde rekabet 

otoritelerinin diğer ülkelerin karĢı karĢıya olduğundan çok farklı sorunlarla ve kısıtlarla 

karĢı karĢıya olduğu açıktır. GeliĢmekte olan ülkelerde rekabet politikalarını geliĢmiĢ 

ülkelerden farklılaĢtıran dört özellik mevcuttur. Bunlardan birincisi bu ülkelerde henüz 

korunacak bir rekabetin olmaması ve rekabetin geliĢtirilmesi sorunlarının rekabetin 

korunması sorunlarından daha önemli ve ön planda olmasıdır. GeliĢmekte olan 

ülkelerde rekabet politikalarının geliĢmiĢ ülkelerinkinden farklı olmasına neden 

olabilecek ikinci konu, bu ülkelerde rekabete yönelik tehditlerin birinci kaynağının özel 

kesimden çok bizatihi kamunun olmasıdır. Üçüncü olarak geliĢmekte olan ülkelere 

kamu, özel kesimin ihlallerini kolaylaĢtırıcı hatta bazen teĢvik edici bir rol 

oynayabilmektedir. Dördüncü olarak bu ülkelerde tasarruf potansiyelinin düĢüklüğü ve 

kamunun mevcut kaynaklardan çok büyük bir bölümünü kullanması, özel kesimi 

rekabetle bağdaĢmayan ilkel sermaye birikimi yöntemlerine baĢvurmaya mahkûm 

edebilmektedir. Bu çerçevede geliĢmekte olan ülkelerde Ģu veya bu biçimde oluĢturulan 

rekabet otoritelerinin geliĢmiĢ ülkelerin önceliklerini esas alarak hareket etmesi 

beklenemez. Bu bağlamda Ģüphesiz en temel öncelik kamunun rekabeti köstekleyen 

değil destekleyen bir kurum olması yolunda mesafe alınmasıdır. Bunun için de rekabet 

savunuculuğuna çok büyük önem verilmesi gerektiği ortadadır. GeliĢmekte olan 
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ülkelerde rekabet savunuculuğunun nasıl ve hangi konulara öncelik verilerek yapılacağı 

her ülkenin somut tarihsel, kültürel ve ekonomik özelliklerine göre farklı 

olabilecektir. R. C Singleton tarafından önerilen giriĢ bazlı yaklaĢım  asında geliĢmekte 

olan ülkelerin karĢı karĢıya oldukları özellikleri dikkate alan anlamlı ve tutarlı bir 

yaklaĢım olarak görünmektedir.  

 

 GeçiĢ süreci yaĢayan ülkelerde rekabet politikası esas unsurlardan biri olarak 

kabul edilmektedir. Ekonomide aynı Ģartların olmaması iĢ adamlarının faaliyetlerini 

engellemekte, iktisadi geliĢmeyi geciktirmektedir. Azerbaycan hükümeti tarafından 

ekonomide eĢitsizlik ortamının giderilmesine iliĢkin bazı önlemler alınmaya 

çalıĢılmaktadır. Yolsuzlukla mücadele programıın kabulü buna örnek gösterilebilir. 

Rekabetçi bir ekonominin ülkede oluĢturulabilmesi için özellikle ülkedeki tekelleĢme 

eğiliminin de önüne geçmek gerekmektedir. TekelleĢme sonucunda özel teĢebbüsün 

bazı alanlara girmesi engellenmekte, hatta bazı durumlarda o alandaki iĢ yerlerinin 

kapatılmasına neden olmaktadır. Tekelcilikle birlikte baĢgösteren haksız rekabet ülkede 

özel teĢebbüsün de geliĢmesine engel olmaktadır. Tekeller ve haksız rekabet sonucunda 

ülkede özel teĢebbüs eğilimi azalmakta, bu da dahili yatırımların da azalmasına neden 

olmaktadır. Ülkede yapılan yatırımların yalnızca %20-%30 unun yerli sermayeye 

dayanması tekelleĢme ve haksız rekabetin Azerbaycan boyutunu gözler önüne 

sermektedir. 

 

 4.9. Ġç Piyasanın Küçüklüğü 

 

 Piyasa kavramı liberal ekonomi için vazgeçilmez bir kavramdir. Nitekim 

Azerbaycan'da da yeni sisteme geçiĢi piyasa ekonomisine geçiĢ olarak adlandırmaktalar. 

Piyasa ekonomisine geçiĢ süreci yaĢayan Azerbaycan ekonomisi çeĢitli sorunlarla karĢı 

karĢıya kalmıĢtır ki, bu sorunlardan biri de iç piyasanın küçüklüğü olmuĢdur. Nitekim 

ihracat sektörünün geliĢmediği ülkede üretim sadece iç piyasa için yapılmıĢdır. Ġç 

piyasanın küçüklüğü ise üretim hacminin düĢük kalmasına neden olmuĢdur. Üretim 

hacminin düĢüklüğü aynı zamanda yatırımların düĢüklüğü, rekabetin az olması ve 

üretilen malların kalitesiz olmasına sebeb olmuĢtur. Yabancı yatırımcılar açısından ise 

iç piyasanın küçük olması istenmeyen bir durumdur. Çünkü günümüzde kitle üretim 
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tekniği ile üretilen malllar daha geniĢ piyasalar için üretim yapılmasını kaçınılmaz 

etmektedir. Küçük pazarlara giriĢ yabancı yatırımcılar için karlı bir yatırım olarak 

genellikle kabul edilmemektedir. Odur ki iç piyasanın küçük olması nedeniyle yabancı 

yatırımcılar Azerbaycan bazarını değil kafkas bazarını yatırımları için daha rasyonel 

hesap etmekteler. Fakat karabağ sorunu nedeniyle Ermenistanla bütün iliĢkilerin 

kesilmesi, ayarıca Gürcüstan pazarının da istikrarsız olması kafkas pazarında yatırım 

yapmak isyeyen yabancı yatırımcılar için problem oluĢturmaktadır.Oysa Rusya gibi 

geniĢ iç pazara sahip ülkelere yatırım yapmak tercih sebebi olmaktadır. 

 

 4.10. Yasal Mevzuatın Çok Sık DeğiĢmesi 

 

 Sözlük anlamıyla Mevzuat, bir ülkede yürürlükte olan kanun, tüzük, karar, 

yönetmelik, tebliğ ve benzeri yasal düzenlemelerin bütünü demektir. Yasama Organının  

ve Yürütme Organının ve diğer kuruluĢların (Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar, 

MüsteĢarlıklar, Genel Müdürlükler, Diğer Kamu Kurumları, Üniversiteler vb.) 

kendilerine Anayasa ile tanınan yetkiler doğrultusunda yaptıkları yasal düzenlemeler 

Ģeklinde de tanımlanabilir. 

 

 Hukukun genel yapısının çok kapsamlı ve karmaĢık olması ve ayrıca ülkemizde 

mevzuat değiĢikliklerinin çeĢitli nedenlerle çok yoğun ve sık olması mevzuat takibini 

zorunlu hale getirmektedir.  

 

 Azerbaycanda da mevzuat değiĢikliklerinin çok sık yaĢanmasının çeĢitli sebepleri 

vardır. Bu sebeplerin baĢında piyasa ekonomisinin yasal altyapısının hazırlanması 

nedeniyle kabul edilen yeni yasaların yeterli seviyyede olmaması ve geliĢime ayak 

uyduramaması olmuĢdur. SSCB dönemindeki yasaların yenisiyle değiĢtirilmesinin bir 

zorunluluk olarak ortaya çıması yasa yapıcıları zor durumda bırakmıĢtır. Bu durum ise 

ekonomik kararların alınmasında ve yabancı sermayenin ülkeye gelmesinde 

olumsuzluklar doğurmaktadır. Nitekim ülkeye gelmek isteyen yabancı sermayenin 

kendisini güvende hiss etmesi için ilk baĢta mevcut kanunların değiĢilmeyeceyi 

varsayımından hareket etmektedir. Eger ülkede kanunlar çok sık değiĢilerse bu yabancı 

sermayeni, aynı zamanda yerel giriĢimcileri de endiĢelendirmekte, istikrarlı bir 
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ekonmini bile istikrarsız bir durumdaki gibi göstermektedir.Azerbaycanda ise bu durum 

çok sık yaĢandığı için özellikle yabanci yatırımcılar için negatif etki doğurmaktadır. 

 

 4.11. Ülkenin Tanıtım Eksikliği 

 

 Ülkenin tanıtım eksikliği de yabancı yatırımların Azerbaycan'a gelmemesinde en 

önemli etkenlerden biridir. Özellikle Azerbaycan'ın sadece petrol ülkesi olarak 

bilinmesi diğer sektörlere yatırım yapmak isteyenler için çekici gelmemektedir. Bu 

sektörlere yatırım yapmak isteyenler ülkenin petrol sektörü dıĢında kalan sektörler 

hakkında önemli bilgilere ulaĢamamaktalar. Nitekim günümüzde bu sorun internet 

kullanımının yayılması ve devletin ülkenin tanıtımı için yeterli kaynak ayırması 

nedeniyle önemli ölçüde giderilmiĢdir. 

 

4.12. Ġhracat Gelirleri Ġçerisinde, Bütçe Gelirlerinin OluĢumunda Ham 

Petrolün Mutlak Üstünlüğe Sahip Olmasının Ülkeyi Petrolün Dünya 

Piyasalarındaki Fiyat Konjonktürüne Oldukça Duyarlı Hale Getirmesi 

 

 Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ekonomik açıdan en önemli tehdittir. Her ne 

kadar fiyatlarda son yıllarada yükselme gözlenmekle birlikte özellikte 2008 den itibaren 

petrol fiyatlarının hızla düĢmeye baĢlaması (140 dolardan 75 dolara) Azerbaycan 

ekonomisi için bir dehdit oluĢturmuĢtur. Nitekim 2009 bütçesine oranla 2010 butçesinde 

de bu kendini göstermiĢ, ülkede yatırımlar durma noktasına gelmiĢtir.Petrol fiyatlarının 

yüksek olduğu dönemlerde ise ülkenin ekonomik perfonmans düzeyi düĢmüĢ, bu da 

petrol dıĢı sektörlerin kalkınması için gereken dikkatin verilmemesine neden olmuĢtur. 

1994 yılından baĢlayarak ülkede istikrarın sağlanması sonucu yeni petrol anlaĢmalarının 

imzalanması ile ekonominin canlanması ve bütçe gelirlerinin arttığı gözlemlenmektedir. 

1997 yılına kadar sürekli artıĢ gösteren bütçe gelirleri, 1998 senesinde petrol fiyatlarının 

düĢmesi ve vergilerin toplanmasında yaĢanan kronik yolsuzluk sonucu tekrar azalmıĢtır. 

1998–1999 yıllarındaki tecrübe, bütçe gelirlerinin petrol fiyatlarına ne kadar bağlı 

olduğunu bir daha ispatladı. 
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 Böylelikle, Azerbaycan bütçe gelirlerinin yaklaĢık %30-%50‟sinin petrol 

kaynaklı olması nedeni ile petrol fiyatlarındaki değiĢme bütçe gelirlerini de önemli 

ölçüde etkilemektedir. 2002 yılı bütçe gelirlerinde petrol sektörünün ağırlığı %48,8 

olmuĢtur. Parlamentonun ekonomik politika komisyonunun sunduğu bilgilere göre 

2003‟de petrol gelirleri bütçenin %30,6‟sını oluĢturmuĢtur. 2004 yılında söz konusu 

oran %38,4, 2005 yılında ise %43,9 olmuĢtur. 2006 yılında Devlet Bütçesinin gelirlerini 

incelemiĢ olursak petrol gelirlerinin bütçe gelirlerinin %49,7 gibi büyük bir kısmını 

oluĢturduğunu görmekteyiz. 

 

 Diğer ülkelerde olduğu gibi, bütçe gelirlerine petrolün etkisi petrol fiyatları 

düĢtüğü zaman tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Yakın birkaç yılda üretim arttığı zaman 

bütçeye etkisi daha da artacaktır. Petrol Fonunda bütçenin istikrar mekanizmasının 

olmaması riski daha da arttırmaktadır. 

 

 Petrol gelirleri merkezi hâkimiyeti elinde toplandığı ve çokuluslu Ģirketlerin 

ülkede saygın yönetim ile çalıĢmaya üstünlük verdiyi için çoğu zaman petrol üretimi 

yönetimin güçlenmesine neden olmuĢtur. 

 

 Petrol ve doğalgaz gelirleri arttıkça bütçe planlaması ve düzenlemesinin 

Azerbaycan için önemli olacaktır. Gelirlerin yönetilmesine yönelik stratejilerin 

hazırlanması hükümet komisyonunun oluĢturulması uzun vadeli bütçe planlamasında 

olumlu adım olmuĢtur. Bu komisyon çalıĢmıĢtır ki, bütçe petrolün beklenen fiyatları ile 

uyumlu olsun ve aynı zamanda komisyon yoksulluğun azaltılması üzere devlet 

programındaki öncelikleri de incelemiĢtir. Komisyon bütünüyle yönetim 

temsilcilerinden oluĢmaktadır ve güçlenmesi amacıyla sivil toplum kuruluĢlarından da 

gözlemcilerin dâhil edilmesi ve belgelerin açık hale getirilmesi önerilmiĢtir. Büyük 

hacimli yabancı yatırımlar ortamında ekonomide gerilimin yükselmesine yol vermemek 

amacıyla sıkı maliye politikası izlenerek yatırım harcamalarının toplam hacmi ciddi 

biçimde kontrol altında tutmaktadır. 
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4.13. Petrol Gelirleriyle Ġlgili Büyük Beklentilerin Devletin Ekonomideki 

Ağırlığını Artıracak ġekilde Yatırım Faaliyetlerine Özendirmesi 

 

Petrol fiyatlarının her geçen gün artmasını bazı uzmanlar, petrole olan talebin 

artması ile açıklamaktadır. ġöyle ki, 2002 yılında petrolün bir varili 19 dolar olduğu 

halde 2004‟de 37,8 dolar, 2006 yılında 48,8 ve nihayet Haziran 2008 tarihinde 

görülmemiĢ zirveye ulaĢarak bir varili 138 dolar olmuĢtur. Fiyatların yükselmesinde 

gösterilen diğer bir neden geçen yıllarda petrol ihracatçısı olarak tanınan Ġngiltere‟nin 

Ģimdi petrol ithalatçısı olmasıdır. ABD‟nin petrol ve doğal gaza olan talebinin 

durmadan artması da sebeplerden biri olarak gösterilmektedir 

 

4.14. Artan Petrol Gelirlerine Bağlı Olarak Ulusal Para Biriminin 

Değerlenmesi Ve DıĢ  Ticaret Hadlerinin  Bundan Olumsuz Etkilenmesi  

 

 Ġstenilen ürünün satıĢından tahsil edilen büyük tutarda yabancı para veya döviz 

ulusal paraya dönüĢtürüldüğü zaman “Hollanda Sendromu” ortaya çıkmaya baĢlar. 

Böylelikle ulusal paraya olan talep artar ve bu ulusal para kurunun yükselmesine neden 

olur. Sonuçta ithalat ucuzlar, ihracat yapmak ise problem hale gelir. Rekabet gücünün 

bu Ģekilde azalması emek yoğun üretim alanlarını zayıflatır. Ekonominin genel olarak 

canlanmasına rağmen üretim alanlarını büyük bir bölümü çalıĢmamaktadır. 

Azerbaycan‟ın en büyük ticaret partnerlerinden biri olan Rusya‟ya yaptığı ihracat 1997 

yılında 180,5 milyon dolarken, 2002‟de 95,7 milyon dolara düĢmüĢtür. 2007 yılında ise 

artarak 527 milyon dolar olmuĢtur.  

 

 Ulusal para birimi Manat‟ın dolara karĢı değer kazanması sonucu ithalatın cazip 

hale gelmesi (2004‟de %0,4 değer kazanmıĢtır) Azerbaycan Uluslararası Operasyon 

ġirketi‟nin ihracat hacmindeki artıĢ da petrol ihracatı gelirlerinin artmasına neden 

olmuĢtur. Petrol fiyatlarındaki ve petrol ihracatındaki artıĢın yanısıra petrol dıĢı 

sektörleri geliĢtirmekte arzu edilen baĢarıya ulaĢılamaması petrolün ihracattaki payını 

korumasına neden olmuĢtur. 2004 yılında petrol ürünlerinin ihracattaki payı % 80‟I 

aĢmıĢ, gıda sektörü ise çok iyi bir hasat yılı olmasına rağmen % 22 artıĢ ile % 4,3 pay 

alabilmiĢtir. 2004 yılında toplam ihracatta kimyasalların payı % 2,1, metallerin payı 
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%2,7, taĢımacılık sektörünün payı %4,0, makina ve teçhizat ihracatının payı % 0,6 

olmuĢtur. Bu ürünlerin bir yıl önceki payları ise sırasıyla %2,0, %2,1, %0,3 ve 1,3 

olmuĢtur. 

 

 2005 yılında ülkenin ihracat gelirleri 2004 yılı ihracat gelirlerinden yaklaĢık iki 

kat fazla olmuĢtur. 2005 yılından baĢlayarak ihracat gelirlerinin giderek artan petrol 

ihracatı miktarı ve petrol fiyatlarındaki göreceli artıĢa bağlı olarak arttığı 

gözlemlenmektedir. 2007–2008 Yıllarında hidrokarbon sektöründeki geliĢmeler 

paralelinde sermaye malları ithalatının artıĢ göstermesi beklenmektedir. 
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SONUÇ 

 

 Yabancı sermaye yatırımlarının ülke ekonomisine olan olumlu etkileri herkes 

tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir. Yeni bağımsızlığını elde etmiĢ 

Azerbaycan bu olumlu etkileri içte hissedebilmek için belirli adımlar atmak 

zorundadır. 

 

 Yabancı sermaye yatırımcıları rekabet Ģartlarının en Ģeffaf olduğu ülkeleri 

seçmektedirler. Bu nedenle Azerbyacan‟nın bu yatırımları kendine çekebilmesi için 

onlara rekabet gücünü arttırma imkânları sunma zorunluluğu vardır. Bölgesel 

avantajları yatırımcılara ve çokuluslu Ģirketlere açan yerli yönetim iç ekonomide 

dengesizliklerin olmamasına da dikkat etmelidir. En akıllıca yapılması gereken ise 

ülke ekonomisinin kalkınmaya en çok muhtaç olan tarafına yabancı sermaye 

yatırımlarının yönlendirilmesidir. Özellikle ileri teknoloji kullanılarak yapılması 

gereken yatırımlara yönelik, yabancı sermaye yatırımlarının kullanımı ve ilgili alanda 

tekelleĢme imtiyazlarıının verilmesi akıllıca olacaktır. Aksi takdirde yerli iktisadi 

teĢebbüslerin rekabet Ģansının azalmasına bağlı olarak rahatsızlıklar ortaya çıkacaktır.  

 

 Azerbaycan‟da global piyasalara uyum sağlanması için ekonomide 

libaralleĢmeye gidilmelidir. Bunun en önemli göstergelerinden biride 

özelleĢtirmelerdir. Yabancı sermaye yatırımlarının da bu özelleĢtirmelerden yeterince 

faydalanmaları için gereği yapılmalıdır. Bu gün hâla devletin sırtında yük olarak 

kalmaya devam eden ve kamu harcamalarını gereksiz yere artıran, çeĢitli kamu 

iktisadi teĢebbüslerinin bu yolla daha verimli hale getirilmeleri mümkündür. 

ÖzelleĢtirmelerin yanısıra yap iĢlet devret modeli de kullanılabilir.  

 

 Özellikle yap iĢlet devret modelinde son dönemlerde yaĢanan olumsuz 

tecrübelerden ders çıkarmak ve bu gibi orta ve uzun vadeli yatırımların ülke 

ekonomisine reel etkisi periyodik olarak hükümetler tarafından denetim altında 

tutulmalıdır. Nitekim yap iĢlet devret modeli ile Azerbaycan‟da iĢletilmeye açılmıĢ 

Bakü Elektrik Dağıtım Kurumu, yatırım yapıldıktan bir süre sonra çeĢitli yollarla 

yatırımcı Ģirketin ana Ģirketine kaynak aktarması sonucu tekrar devletleĢtirilmiĢtir. 
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Çoğu zaman danıĢmanlık ve benzeri adlar altında aktarılan bu kaynakların yatırımların 

olumlu değil, olumsuz etkilerini ortaya koyduğunu görüyoruz. 

 

 Doğal kaynakların avantaj, fakat uzun dönemde tek sektöre bağımlı olma adına 

dezavantaj olduğunu biliyoruz. Petrol ve doğal gaz dıĢı sektörlerin çeĢitli imt iyazlarla 

yabancı doğrudan yatırımlara açmanın Azerbaycan‟ı uzun dönemde petrol 

kaynaklarının azalması ve hatta bitmesi durumunda bile yardımı olacaktır. Yaptığımız 

analizden de anlaĢıldığı üzere her ne kadar doğal kaynakların güçlü yön olduğunu 

söylemiĢ olsakta, bunun uzun dönemde ekonomiyi tehdit eden bir unsur olduğu da 

söylenebilir. 

 

 Yabancı sermaye yatırımlarının Azerbaycan ekonomisini cazip ekonomi olarak 

kabul etmesi için vergi, bankacılık, sigortacılık sisteminin uluslararası sisteme entegre 

olması kaçınılmazdır. Analizde zayıf yön olarak ortaya konulmuĢ bu faktörün devlet 

tarafından devamlı dikkat merkezinde tutulması ve gerekli giriĢimlere gidilmesi de 

vazgeçilmezdir.  

 

 Swot Analizinde avantaj veya güçlü yön olan siyasi istikararın mevcut olması 

en büyük avantajımızdır. Bu siyasi istikrarın, ekonomiyi olumlu etkilemesi komĢu 

ülkelerle mukayesede açık bir Ģekilde görülmektedir. Zira Gürcüstan‟daki son 

olayların kısa bir sürede ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını biliyoruz. Jeopolitik 

konum itibari ile Azerbaycan‟da ekonomik istikararın ve kalkınmanın, ne kadar büyük 

ölçüde Gürcistan topraklarında ki siyasi istikarara bağlı olduğunu da son olaylar 

ortaya koydu. Bu nedenle dengeli bir siyasetin jeopolitik konumumuzun her zaman 

güçlü taraf olarak analize yansımasına hizmet etmesi gerekmektedir. Genel olarak 

siyasi istikarar olarak bahsettiğiimiz bu konu ekonomik avantajlar ne kadar bol olursa 

olsun yabancı sermaye sahiplerinin ilk olarak dikkat edecekleri husus olacaktır.  

 

 Yabancı sermayeyle ilgili yasal altyapı yatırımcının gelmeden önce ilk olarak 

ele alarak inceleme yaptığı konu olarak karĢımıza çıkmaktadır ki, bunun mevcut 

olması ciddi bir avantaj ortaya koymaktadır. 
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 Görece düĢük oranlı vergiler de yabancı sermayenin ülkeye geliĢinde 

belirleyici bir faktördür ve Azerbaycan ekonomisine yapılan yatırımların tarihine 

baktığımızda uygulamada çok önemli olduğunu görmekteyiz. 

 

 ĠĢgücü piyasasının esnekliği ve yerel mobilizesinin yüksekliği, ucuz iĢgücü 

kaynakları, enerji fiyatlarının görece düĢüklüğü, ucuz doğal kaynaklara, genç nüfusa ve 

iĢgücüne sahip olması, makroekonomik açıdan istikrarlı bir ortamın olması, temel 

girdiler bakımında yabancı sermaye yatırımın yolunu açmakta ve istikrarlı bir 

büyümenin olmasıda ayrıca avantajlar sağlamaktadır. 

 

 Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız zayıf yönlerden Etkin olmayan 

mahkeme sistemi gerçekte de yatırım kararı almada engel teĢkil eden faktörlerdendir. 

Bu sorunun en kısa zamanda giderilmesi ve etkin mahkeme sistemi kriterinin ortaya 

çıkması bu maddenin güçlü yöne dönüĢerek ekonomiye katkıda bulunmasını 

sağlayacaktır. 

 

 Bunun dıĢında, devasa kayıt-dıĢı ekonominin varlığı, telekomünikasyon 

sisteminin yetersizliği ve görece pahalı olması, menkul kıymetler piyasasının 

azgeliĢmiĢliği, altyapı yetersizliği, yüksek düzeyde yolsuzluk ve kayıt dıĢı ekonominin 

varlığı, ekonomik ve dıĢ ticaret özgürlüklerinin aĢağı düzeyde olması ve diğer yukarıda 

ayrıntılı açıkladığımız faktörlerin devletin desteği ile yabancı sermayeye daha cazip 

hale getirilmesi gerek istihdam düzeyi, gerekse de dıĢ ödemeler dengesini olumlu 

yönde etkileyerek, genel olarak ekonomiye katkıda bulunacaktır. 

 

 Fırsatlar kısmında ele aldığımız özellikle iç piyasanın geliĢme potansiyeli ciddi 

anlamda yabancı sermaye yatırımına yönelik karar almada etkin olmaktadır. 

 

 Bunun dıĢında genç ve hızla öğrenen iĢgücü potansiyeli, petrol-dıĢı sektörlerde 

gözlenen geliĢmeler, eksiklerin mevcut olduğu yasal düzenlemeleri devletin 

gündeminden hiç düĢürmeden bunların adaleti sağlayacak Ģekilde yeniden düzenlemesi 

ve petrol dıĢında kalan sektörlerin geliĢmesinin en önemli gündem maddesi olarak 
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devletin belirtmesi yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye çekilmesinde fırsat 

niteliğindedir. 

Diğer yandan yabancı sermaye yatırımları ve genel ülke ekonomisini tehdit 

eden temel faktörlerden Ekonominin bütünüyle ham petrol ve petrol ürünlerine bağımlı 

olmasıdır. Fakat, bu tehditin fırsata dönüĢmesi için petrol dıĢı sektörlere devletin 

vereceği destek ekonomiye önemli katkı sağlayacaktır. 

Yetersiz teknolojik altyapı, teknik eğitim düzeyinin aĢağı olması, ülkede yüksek 

yolsuzluk seviyesinin mevcutluğu, Ermenistan‟la savaĢ olasılığı, küresel mali krizden 

olumsuz etkilenme, rekabetçi bir ekonominin olmaması, iç piyasanın küçüklüğü, yasal 

mevzuatın çok sık değiĢmesi, ülkenin tanıtım eksikliği yabancı sermaye yatırımına 

yönelik alınan kararlarda önemli dezavantaj sağlamaktadır. Bu dezavantajların avantaja 

dönüĢmesi için ise bazı kalemlerde uzun dönemli yatırımlar önemli olacak iken, bazı 

faktörler ise global ekonomik sorunlardan kaynaklanmaktadır.  
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