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Özet 

Küreselleşen ve gün geçtikçe sınırların azaldığı dünyamızda doğrudan yabancı 
sermaye yatırımları, başta ekonomik büyüme ve işsizlik olmak üzere, ülkelerin birçok 
farklı makro verisini etkilemektedir. Mevcut araştırmalar, doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının ekonomik büyümeyi etkilemesi yönünde güçlü bir nedensellik ilişkisi 
olduğunu desteklemektedir. Ekonomik büyümenin doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarınıetkilemesi yönünde ise, daha zayıf bir pozitif nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir. Böylece, ekonomik büyümenin bir sonucu olarak, işsizlik oranlarında bir 
azalma beklenebilir. Bu çalışma, yedi Avrasya ülkesinin (Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan) 1995 yılından 2011’e 
kadar çekmiş olduğu doğrudan yabancı sermaye yatırımları trendini, hem bu ülkeler 
arasında hem de dünya trendi ile karşılaştırmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, Avrasya ekonomileri, 
ekonomik büyüme.  

Abstract 
The world which rapidly globalizes and where the boundaries diminish day by 

day, the foreign direct investments affect many diverse macroeconomic variables, 
specifically economic growth and unemployment. Most current studies support that 
there exists a strong causality relationship between foreign direct investments and 
economic growth.On the other hand, there exists a weaker positive causality 
relationship between economic growth and foreign direct investments. Moreover, it is 
an undeniable fact that the economic growth leads to a decline in unemployment. This 
study aims to compare the foreign direct investment trends of seven Eurasian countries 
(Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan and 
Uzbekistan) in the period of 1995 and 2011. The results are compared to both the world 
foreign direct investment trend and the other Central Asian countries.  
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