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 ÖZET 
 

 1970’li yıllardan itibaren dünyada hız kazanan serbestleşme ve 
küreselleşme süreci ile birlikte birçok ülke, ülkeler arası mal, hizmet ve 
sermaye hareketleri üzerindeki kısıtlamaları azaltmıştır. Bunun sonucunda 
dünyada doğrudan yabancı sermaye yatırımları önemli miktarda artmıştır. 
Bu çalışmada panel eşbütünleşme ve nedensellik testleri kullanılarak 1995-
2017 döneminde AB geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının istihdam üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının kısa dönemde istihdam üzerinde 
anlamlı bir etkiye sahip olduğu, ancak doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının istihdam üzerinde uzun dönemde anlamlı bir etkiye sahip 
olmadığı belirlenmiştir. 

 
 Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Ticari 

Açıklı, İstihdam, Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizleri 
 

IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON THE 
EMPLOYMENT: EVIDENCE FROM EUROPEAN UNION 

TRANSITION ECONOMIES  
 

ABSTRACT 
 

Many countries reduced the constraints on the international flows of 
goods, services and capital together with the accelerating liberalization and 
globalization in the world as of 1970s. As a consequence foreign direct 
investments have been raised considerably in the world. This study 
investigated the impact of foreign direct investments on the employment in 
EU transition economies during the period 1995-2017 through panel 
cointegration and causality tests. We revealed that foreign direct 
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investments had significant effects on the employment in the short term, but 
foreign direct investment had no significant effects on the employment in 
the long term. 

 

 Keywords: Foreign Direct Investments, Trade Openness, 
Employment, Panel Cointegration and Causality Analyses 

 
 GİRİŞ 
 

 1980’lerden itibaren hızlanan küreselleşme ile birlikte ülkeler arası 
mal, hizmet ve sermaye akışı üzerindeki engellerin gevşetilmesi sonucu 
dünyada doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında önemli miktarda artış 
olmuştur. Uluslararası doğrudan yabancı yatırım girişleri 2007 yılında 3,111 
trilyon dolara kadar yükselmiş, daha sonra küresel finansal krizinin etkisiyle 
doğrudan yabancı sermaye yatırımında daralma olmuş ve 2017 yılında 
dünyada doğrudan yabancı sermaye girişleri 1,95 trilyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir (Dünya Bankası, 2019a). 

 

 Dünyada doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artması ile birlikte, 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkelerin ekonomileri üzerindeki 
etkilerini tespit etmeye yönelik çok sayıda teorik ve ampirik çalışma 
yapılmıştır. Söz konusu çalışmalar özellikle doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının ekonomik büyüme, ihracat, istihdam, işsizlik, teknolojik 
gelişme, rekabet gücü, finansal gelişme ve çevre üzerine etkilerine 
yoğunlaşmışlardır (Bkz. Girma, 2005; Rizvi ve Nishat, 2009; Lipsey, 2010; Balsvik ve 
Haller, 2011; Bandick ve Karpaty, 2011; Mucuk ve Demirsel, 2013, Sghaier ve Abida, 
2013). 

 

 Bu çalışmada panel eşbütünleşme ve nedensellik testleri kullanılarak 
1980’li yılların sonlarından itibaren kurumsal ve ekonomik bir dönüşüm 
geçiren AB geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile 
ticari serbestleşmenin istihdam üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Çalışmanın 
gelecek bölümünde ilgili literatür özetlenecek, daha sonra veri seti ile 
ekonometrik yöntem üzerinde durulacaktır. Üçüncü bölümde ampirik analiz 
ve bulgular sunulacak, çalışma sonuç bölümü ile tamamlanacaktır. 

 

 I. Literatür İncelemesi  
 Dünyada serbestleşme ve küreselleşme sürecinin hız kazanması ile 

birlikte uluslararası doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki önemli 
miktardaki artış, araştırmacıları doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 
makroekonomik ve mikroekonomik etkilerini araştırmaya yönlendirmiştir. 
Bu kapsamda birçok araştırmacı doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 
ekonomik büyüme, işsizlik, vergi gelirleri, finansal gelişme, teknolojik 



 
 
 
 
 

                  
                 Kamu-İş; C:14, S:4/2019 | 23 

 

 
 

gelişme, ekonominin rekabet gücü ve çevre gibi değişkenler üzerindeki 
etkilerini araştırmışlardır. Bu çalışmada doğrudan yabancı sermaye 
yatırımları ile ticari serbestleşmenin işsizlik üzerindeki etkisi araştırılmıştır.  

 
 İlgili ampirik literatürde çalışmaların çoğunda doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarının istihdamı artırdığı/işsizliği azalttığı bulgularına 
ulaşılmıştır (Bkz. Craigwell, 2006; Jayaraman ve Singh, 2007; Karlsson vd., 2009; Palát, 
2011; Shaari vd., 2012; Habib ve Sarwar, 2013; Zeb vd., 2014; Kurtovic vd., 2015; Strat 
vd., 2015; Onanuga ve Onanuga, 2018; Dritsakis ve Stamatiou, 2018; Nguyen, 2019). 
Bununla birlikte bazı çalışmalarda ise doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının istihdam veya işsizlik üzerinde anlamlı bir etkiye sahip 
olmadığı tespit edilmiştir (Bkz. Chang, 2005; Aktar vd., 2009; Saray, 2011; 
Djambaska ve Lozanoska, 2015; Chella ve Phiri, 2017; Zdravković vd., 2017; Mohamed, 
2018). Az sayıda çalışmada ise doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 
işsizliği artırdığı sonucuna ulaşılmıştır (Bkz. Çiftçioğlu vd., 2007; Mucuk ve 
Demirsel, 2013; Bayar, 2014; Jaouadi, 2014; Bayar ve Şaşmaz, 2017). 

 
 Craigwell (2006) 20 İngilizce ve Flemenkçe konuşan Karayip 

ülkesinde 1990-2000 döneminde doğrudan yabancı sermaye ile istihdam 
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışması sonucunda doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarının istihdamı artırdığını belirlemiştir. Diğer yandan 
Jayaraman ve Singh (2007) zaman serisi analizini kullanarak Fiji’de 1970-
2003 döneminde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile istihdam 
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmaları sonucunda doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarının istihdam üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu 
belirlemişlerdir. 

 
 Karlsson vd. (2009) 1998-2004 döneminde doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının Çin imalat sektöründe istihdam üzerindeki etkisini 
araştırmışlardır. Çalışmaları sonucunda doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının istihdam üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu 
belirlemişlerdir. Palát (2011) regresyon analizini kullanarak Japonya’da 1983-
2009 döneminde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının işsizlik 
üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çalışması sonucunda doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarının işsizliği azalttığını belirlemiştir.  Bir başka çalışmada 
Shaari vd. (2012) regresyon analizini kullanarak Malezya’da 1980-2010 
döneminde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının işsizlik üzerindeki 
etkisini araştırmışlardır. Çalışmaları sonucunda doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının işsizliği azalttığını belirlemişlerdir. 
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 Habib ve Sarwar (2013) eşbütünleşme analizini kullanarak 
Pakistan’da 1970-2011 döneminde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 
istihdam üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Çalışmaları sonucunda 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının istihdam üzerinde pozitif etkiye 
sahip olduğunu belirlemişlerdir. Zeb vd. (2014) regresyon analizini 
kullanarak Pakistan’da 1995-2011 döneminde doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının işsizlik üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Çalışmaları 
sonucunda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının işsizliği azalttığını 
belirlemişlerdir. 

 

 Kurtovic vd. (2015) eşbütünleşme ve nedensellik testlerini kullanarak 
Batı Balkan ülkelerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile işsizlik 
arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmaları sonucunda 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının işsizlikteki düşüşe katkı sağladı-
ğını belirlemişlerdir. Strat vd. (2015) nedensellik analizini kullanarak 7 AB 
ülkesinde 1991-2012 döneminde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile 
işsizlik arasındaki nedensellik ilişkisini incelemişlerdir. Çalışmaları 
sonucunda sadece Bulgaristan, Estonya, Macaristan ve Malta’da doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarının işsizlik üzerinde anlamlı bir etkiye sahip 
olduğunu belirlemişlerdir. 

 

 Onanuga ve Onanuga (2018) panel regresyon analizini kullanarak 23 
yükselen piyasa ekonomisinde 1991-2016 döneminde doğrudan yabancı 
sermaye yatırımları ile işsizlik arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 
Çalışmaları sonucunda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının işsizlik 
üzerinde negatif etkiye sahip olduğunu belirlemişlerdir. Dritsakis ve 
Stamatiou (2018) nedensellik analizini kullanarak 15 AB ülkesinde 1970-
2015 döneminde makroekonomik değişkenler ile doğrudan yabancı sermaye 
yatırımları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmaları sonucunda 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının işsizlik üzerinde anlamlı bir etkiye 
sahip olduğunu belirlemişlerdir. 

 

 Nguyen (2019) eşbütünleşme analizini kullanarak 5 Orta Asya 
ülkesinde (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan) 
1997-2016 döneminde doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ekonomik 
büyüme ve işsizlik arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışması sonucunda 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının işsizliği azalttığını tespit etmiştir. 

 

 Chang (2005) zaman serisi analizini kullanarak Tayvan’da 1996-2003 
döneminde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile makroekonomik 
değişkenler arasındaki etkileşimi araştırmıştır. Çalışma sonucunda doğrudan 
yabancı sermaye yatırımları ile işsizlik arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 
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sonucuna ulaşmıştır. Diğer yandan Aktar vd. (2009) VAR analizini 
kullanarak Ocak 2000 ile Nisan 2007 arası dönemde Türkiye’de doğrudan 
yabancı sermaye yatırımları, işsizlik ve GSYH arasındaki etkileşimi 
incelemişlerdir. Çalışmaları sonucunda doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının işsizliği azaltmada herhangi bir katkı sağlamadığını 
belirlemişlerdir. 

 

 Saray (2011) ARDL eşbütünleşme analizini kullanarak Türkiye’de 
1970-2009 döneminde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının işsizlik 
üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çalışma sonucunda doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarının işsizlik üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığını 
belirlemiştir. Djambaska ve Lozanoska (2015) regresyon analizini kullanarak 
Makedonya Cumhuriyetinde 1999-2013 döneminde doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarının işsizlik üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Çalışma 
sonucunda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının işsizlik üzerinde 
anlamlı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.  

 

 Chella ve Phiri (2017) ARDL eşbütünleşme analizini kullanarak 
Güney Afrika’da 1970-2014 döneminde doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının işsizlik üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Çalışmaları 
sonucunda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının işsizlik üzerinde 
anlamlı bir etkiye sahip olmadığını belirlemişlerdir.  Zdravković vd. (2017) 
panel eşbütünleşme analizini kullanarak 17 geçiş ekonomisinde 2000-2014 
döneminde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile işsizlik arasındaki 
ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmaları sonucunda doğrudan yabancı sermaye 
yatırımları ile işsizlik arasında genellikle anlamlı bir ilişki olmadığı 
sonucuna ulaşmışlardır. Mohamed (2018) VAR ve nedensellik analizlerini 
kullanarak Sudan’da 1990-2016 döneminde doğrudan yabancı sermaye 
yatırımları ile işsizlik arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışması sonucunda 
iki değişken arasında anlamlı bir ilişki tespit etmemiştir. 

 

 Çiftçioğlu vd. (2007) regresyon analizini kullanarak 9 Orta ve Doğu 
Avrupa ülkesinde 1995-2003 döneminde doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının ekonomik etkilerini araştırmışlardır. Çalışmaları sonucunda 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının işsizliği artırdığını 
belirlemişlerdir. Mucuk ve Demirsel (2013) panel eşbütünleşme ve 
nedensellik analizlerini kullanarak 7 gelişmekte olan ülkede (Arjantin, Şili, 
Kolombiya, Filipinler, Tayland, Türkiye ve Uruguay) doğrudan yabancı 
sermaye ile işsizlik arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmaları 
sonucunda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının Arjantin ve Türkiye’de 
işsizliği artırdığını, Tayland’da ise işsizliği azalttığını belirlemişlerdir. 

 



 
 
 
 
 
 
Kamu-İş; C:14, S:4/2019 | 26 

 

 
 

 Bayar (2014) ARDL eşbütünleşme testini kullanarak Türkiye’de Ocak 
2000-Mart 2013 döneminde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 
işsizlik üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çalışma sonucunda doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarının işsizliği artırdığı belirlenmiştir. Diğer 
yandan Jaouadi (2014) eşbütünleşme analizini kullanarak Suudi 
Arabistan’da 1991-2012 döneminde doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının işsizlik üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çalışma sonucunda 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının işsizliği artırdığını belirlemiştir. 
Son olarak Bayar ve Şaşmaz (2017) eşbütünleşme analizini kullanarak 
yükselen piyasa ekonomilerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 
işsizlik üzerindeki etkisini araştırmışlar ve çalışmaları sonucunda doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarının uzun dönemde işsizliği artırdığı bulgusuna 
ulaşmışlardır. 

 
 II. Veri ve Ekonometrik Metodoloji 
 
 Bu çalışmada panel eşbütünleşme ve nedensellik analizleri 

kullanılarak 1995-2017 döneminde 11 Orta ve Doğu Avrupa Birliği geçiş 
ekonomilerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının istihdam 
üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. 

 
 2.1. Veri 
 
 Çalışmada bağımlı değişken olarak istihdam oranı, açıklayıcı 

değişkenler olarak doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının GSYH’ye oranı 
ile ticaret hacminin GSYH’ye oranı kullanılmıştır. Bütün değişkenler yıllık 
olup, Dünya Bankası veri tabanından alınmıştır. 
 
Tablo 1: Veri Setinin Tanıtımı 

Değişken Tanımı Veri Kaynağı 
EMP Çalışan nüfusun çalışabilir nüfusa oranı (%) Dünya Bankası 

(2019a) 
FDI Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 

GSYH’ye oranı (%) 
Dünya Bankası 
(2019b) 

TO Toplan ticaret hacminin GSYH’ye oranı (%) Dünya Bankası 
(2019c) 

 
 Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya çalışmanın 
örneklemini oluşturmaktadır. Çalışma dönemi ise verilerin mevcudiyeti 
dikkate alınarak 1995-2017 olarak belirlenmiştir. Stata 14.0 ve Gauss 10.0 
yazılımları kullanılarak ekonometrik analizler gerçekleştirilmiştir. Veri 
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setinin tanımlayıcı istatistikleri Tablo 2’de sunulmuştur. Örneklemde 
istihdam ortalama olarak % 51 düzeyinde, doğrudan yabancı sermaye 
yatırımları ortalama olarak GSYH’nin %4,96’sı düzeyinde, toplam ticaret 
hacmi ise ortalama olarak GSYH’nin %110’u düzeyindedir. 
 

Tablo 2: Veri Setinin Tanımlayıcı İstatistikleri ve Korelasyon Matriksi 

Değişkenler Ortalama Std. Sapma Minimum Maksimum 

EMP 51.0884 4.276598 41.358 62.871 

FDI 4.961819 6.612529 -15.98922 54.83506 

TO 110.656 33.26816 43.67839 190.6793 
 

 2.2. Ekonometrik Metodoloji 
 

 Çalışmada ilk olarak veri setinin zaman ve yatay kesit boyutları 
dikkate alınarak değişkenler arasındaki yatay kesit bağımlılığı Breusch ve 
Pagan (1980) LM (Lagrange Multiplier) ile Pesaran (2004) CD LM testleri 
ile eğim katsayılarının homojenliği ise Pesaran ve Yamagata (2008)’nın 
düzeltilmiş delta tilde testi ile sınanmıştır. Daha sonra paneli oluşturan 
seriler arasında yatay kesit bağımlılığı olması sebebiyle serilerin 
durağanlıkları yatay kesit bağımlılığını dikkate alan Pesaran (2007) CIPS 
(Cross-Sectionally Augmented IPS) ikincil nesil panel birim kök testi ile 
sınanmıştır.  

 
 Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi Westerlund ve Edgerton 

(2008) tarafından geliştirilen panel eşbütünleşme testi ile sınanmıştır. İki 
farklı versiyona sahip olan bu test, yatay kesit bağımlılığı ve yapısal 
kırılmaları dikkate aldığı gibi, aynı zamanda değişen varyans ve serisel 
korelasyona da izin vermektedir. Ayrıca bu test sabit terimde ve eğimde 
(trend) her bir ülke için farklı tarihlerdeki kırılmalara da olanak 
sağlamaktadır. Boş hipotezi, eşbütünleşme yoktur olarak geliştirilen testin 
istatistiği aşağıdaki gibidir. 
 

𝑦!,! = 𝛼! + �!𝑡 + 𝛿!𝐷!,! + 𝑥!,!
! 𝛽! + 𝐷!,!𝑥!,!

!𝛾! + 𝑧!,!          (1) 
𝑥!,! = 𝑥!,!!! + 𝑤!,!                                                                                                                                      (2) 

 
i=1,2,…,N paneli oluşturan yatay kesitleri, t=1,2,…,T ise panelin zaman 
boyutunu göstermektedir. 1 numaralı denklemde yer alan 𝐷!,! kukla 
değişkeni 3 numaralı eşitlikte verildiği gibidir.  Ayrıca  𝛼! ve 𝛽! kırılmadan 
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önceki sabit ve eğim katsayılarını gösterirken, 𝛿! ve 𝛾! kırılma sonrası 
değişimi göstermektedir. 𝑤!,! ise hata terimini göstermektedir. 
 

𝐷!,! =
1,                                    𝑡 > 𝑇!
0,                                  𝐷𝑖ğ𝑒𝑟                                                                                                       (3) 

 
1 numaralı denklemdeki  𝑧!,! hata terimi, ortak faktörleri kullanılması ile 
yatay kesit bağımlılığına izin veren aşağıdaki denklemden türetilmiştir. 

 
𝑧!,! = �!

!𝐹! + 𝑣!,!                                                                                                            (4) 
𝐹!,! = 𝜌!𝐹!,!!! + 𝑢!,!                                                                                              (5) 
∅! 𝐿 ∆𝑣!,! = ∅!𝑣!,!!! + 𝑒!,!                                                                  (6) 

 
Yukarıdaki denklemlerde 𝐹! ve 𝐹!,! k boyutlu ortak vektörü (j=1,2,…,k), �! 
ise faktör yüklerinin uyumlu vektörünü göstermektedir. Bütün j’ler için 
𝜌! < 1 varsayımı altında 𝐹! durağandır. Böylelikle ∅! < 0 koşulu altında 1 
numaralı denklem eşbütünleşiktir. 
 
  Yatay kesit bağımlılığının olması durumunda 𝑆!,! aşağıdaki gibi 
hesaplanmaktadır: 

 
𝑆!,! = 𝑦!,! − �!𝑡 − 𝛿!𝐷!,! + 𝑥!,!

! 𝛽! + 𝐷!,!𝑥!,!
!𝛾! − �!

!𝐹!                (7) 

∆𝑆!,! = 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 + ∅!𝑆!,!!! + ∅!∆𝑆!,!!!

!!

!!!

+ ℎ𝑎𝑡𝑎                                                (8) 

 
  Westerlund ve Edgerton (2008) yukarıdaki hesaplamalar çerçevesinde 
test istatistiklerini aşağıdaki gibi hesaplamaktadır: 

 

𝐿𝑀∅ 𝑖 = 𝑇∅!
𝑤!
𝜎!

                                                                                                                                                                  (9) 

𝐿𝑀! 𝑖 =
∅!

𝑆𝐸(∅!)
                                                                                                                                                                  (10) 

 
  9 numaralı eşitlikteki ∅!, 8 numaralı eşitlikteki ∅!’nin EKK tahminidir 
ve 𝜎! tahmini standart hatasıdır. Ayrıca 𝑤!, ∆𝑣!,!’nin tahmini uzun dönem 
varyansıdır. 12 numaralı eşitlikteki 𝑆𝐸(∅!) ise ∅!’nin tahmini standart 
hatasıdır. 
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  Westerlund ve Edgerton (2008), 𝐿𝑀∅ 𝑖  ve 𝐿𝑀! 𝑖  istatistiklerine 
dayanan aşağıdaki iki testi önermiştir. 
 

𝐿𝑀∅ 𝑁 =
1
𝑁 𝐿𝑀∅ 𝑖

!

!!!

                                                                                (11) 

𝐿𝑀! 𝑁 =
1
𝑁 𝐿𝑀! 𝑖

!

!!!

                                                                                (12) 

 

  Standartlaştırılmış test istatistikleri de aşağıda olduğu gibidir: 
 

𝑍∅ 𝑁 = 𝑁 𝐿𝑀∅ 𝑁 − 𝐸 𝐵∅                                               (13) 
𝑍! 𝑁 = 𝑁 𝐿𝑀! 𝑁 − 𝐸 𝐵!                                             (14) 

 

 Son olarak doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ticari serbestleşme 
ve istihdam arasındaki nedensellik ilişkisi Dumitrescu ve Hurlin (2012) 
tarafından geliştirilen panel nedensellik testi ile incelenmiştir. Söz konusu 
test, Granger nedensellik testinin heterojen modeller için geliştirilmiş bir 
şeklidir. Test N > T ve T > N durumlarında da kullanılabilir. Testin sıfır 
hipotezi, iki değişken arasında nedensellik olmadığını öne sürmektedir. 

 
 III. Ampirik Analiz 
 

 Bu çalışmada panel eşbütünleşme ve nedensellik analizleri 
kullanılarak doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile ticari serbestleşmenin 
11 AB geçiş ekonomisinde istihdam üzerindeki etkisi analiz edilmiştir.  

 

 Çalışmada kullanılan seriler arasındaki yatay kesit bağımlılığının 
tespit edilmesi, doğru birim kök ve eşbütünleşme testlerinin seçilmesi 
aşamasında önem taşımaktadır. Çalışmada yatay kesit bağımlılığı Breusch 
ve Pagan (1980) LM testi, Pesaran (2004) LM CD testi ve Pesaran vd. 
(2008) düzeltilmiş LM testi ile sınanmış, test sonuçları Tablo 3’te 
sunulmuştur. Test sonuçlarının p değerleri %5’ten küçük olduğu için yatay 
kesitler bağımsızdır şeklindeki sıfır hipotezi red edilir. Dolayısıyla 
değişkenler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğu sonucuna ulaşılır. 
 
Tablo 3: Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 

Test Test istatistiği P değeri 
LM 268.4 0.0000 

LM adj* 50.2 0.0000 
LM CD* 12.12 0.0000 
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Çalışmada eşbütünleşme denkleminde yer alan eğim katsayılarının 
homojenliği Pesaran ve Yamagata (2008)’nın düzeltilmiş delta tilde testi ile 
sınanmış, test sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur. Testlerin p değerleri %5’ten 
küçük olduğu için “eğim katsayıları homojendir” şeklinde boş hipotez 
reddedilmiştir. Dolayısıyla eğim katsayıların heterojen olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 
 
Tablo 4: Homojenlik Testi Sonuçları 

Test Test istatistiği P değeri 
Delta_tilde 6.340 0.000 
Delta_tilde_adj 6.946 0.000 

 
 Değişkenlerin bütünleşme dereceleri yatay kesit bağımlılığını dikkate 

alan Pesaran (2007) CIPS panel birim kök testi ile sınanmış ve test sonuçları 
Tablo 5’te sunulmuştur. Test sonuçlarına göre bütün değişkenlerin 
bütünleşme derecelerinin I(1) olduğu belirlenmiştir. 
 
Tablo 5: Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişken Pesaran (2007) CIPS Testi 
Sabit Sabit + Trend 

EMP 0.417 2.123 
D(EMP) -2.236** -1.370* 
FDI -1.499* -0.736 
D(FDI) -4.080*** -2.558*** 
TO -2.124 0.938 
D(TO) -3.818*** -1.824** 

Not: Optimum gecikme uzunluğu Schwarz ve Hannan-Quinn bilgi kriterleri dikkate 
alınarak 2 olarak belirlenmiştir. 

 
 Serilerde mevcut yatay kesit bağımlılığı ve çalışma döneminde 

mevcut krizler dikkate alınarak değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi 
Westerlund ve Edgerton (2008) panel eşbütünleşme testi ile sınanmış, test 
sonuçları ve kırılma tarihleri Tablo 6’da sunulmuştur. Test sonuçlarının 
olasılık değerleri %5’ten büyük olduğu için değişkenler arasında 
eşbütünleşme ilişkisi yoktur şeklindeki sıfır hipotezi kabul edilmiş ve 
değişkenler arasında uzun dönem bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Tablo 
6’da aynı zamanda düzeyde kırılma (levelshift) ve rejim kayması 
(regimeshift) durumları için her bir ülke için belirlenen kırılma tarihleri 
sunulmuştur. Kırılma tarihleri küresel finansal kriz ile Avro Bölgesi borç 
krizinin bazı ülkelerde etkili olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 6: Panel Eşbütünleşme Testi Sonuçları 
Model 𝑍!(𝑁) P değeri 𝑍!(𝑁) P değeri 
No shift 1,092 0,863 1,158 0,877 
Level shift 0,308 0,621 0,004 0,502 
Regime shift 2,533 0,994 0,998 2,940 
Ülke Düzeyde kırılma (level shift) Rejim Kayması (regime shift) 
Bulgaria 2009 2008 
Croatia 2010 2013 
Czech 
Republic 

1998 1998 

Estonia 2008 2008 
Hungary 2013 2013 
Latvia 2008 2008 
Lithuania 2008 2008 
Poland 1998 1999 
Romania 2001 2001 
Slovakia 1998 1999 
Slovenia 2003 2003 
Not: 1- Ortak faktör sayısını belirlemede Bai ve Ng (2004) tarafından geliştirilen bilgi 
kriteri kullanılmış ve maksimum 5 olarak belirlenmiştir. 
2- *,** ve *** simgeleri sırasıyla %10, %5 ve %1 seviyelerinde anlamlılık düzeylerini 
göstermektedir. 
3- Westerlund ve Edgerton (2008) kırılma tarihlerini belirlemede Bai ve Perron (1998)’un 
çalışmasındaki yöntemi izlemiştir. 
 

 Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ticari serbestleşme ve istihdam 
değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişki olmadığı belirlendiği için, 
eşbütünleşme katsayıları tahmin edilmemiştir.  

 
 Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Dumitrescu ve Hurlin 

(2012) nedensellik testi ile sınanmış ve sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 
Test sonuçlarına göre doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından istihdam 
doğru tek yönlü, istihdam da ticari serbestleşmeye doğru tek yönlü 
nedensellik olduğu belirlenmiştir. 
 
Tablo 7: Nedensellik Analizi Sonuçları 
 Sıfır Hipotez W-Stat. Zbar-Stat. P değeri 
 DFDI ↛DNEMP 4.68486 2.92570 0.0034 
 DEMP ↛DFDI 2.67124 0.44743 0.6546 
 DTO ↛DEMP 2.18458 -0.15153 0.8796 
 DEMP ↛DTO 4.29441 2.44515 0.0145 
 DTO ↛DFDI 2.22428 -0.10266 0.9182 
 DFDI ↛DTO 3.15015 1.03685 0.2998 
Not: Schwarz ve Hannan Quinn bilgi kriterleri dikkate alınarak uygun gecikme uzunluğu 2 
olarak belirlenmiştir. 
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 Analiz sonuçları doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının kısa 
dönemde istihdam üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir. Çalışmanın bulguları, benzer ülke grubu için yapılan Strat 
vd. (2015) ile Dritsakis ve Stamatiou (2018)’nun sonuçları ve teorik 
beklentiler ile örtüşmektedir.  

 
SONUÇ 
  
 Dünyada 1970’li yıllardan itibaren serbestleşme ve küreselleşmenin 

hızla artması ile birlikte uluslararası doğrudan yabancı yatırımlar önemli 
miktarda artmıştır. Bu nedenle çok sayıda araştırmacı doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarının ekonomik, kurumsal ve sosyal etkilerini 
araştırmışlardır. 

 

 Bu çalışmada panel eşbütünleşme ve nedensellik analizleri 
kullanılarak 1995-2017 döneminde doğrudan yabancı sermaye yatırımları 
ile ticari serbestleşmenin AB geçiş ekonomilerinde istihdam üzerindeki 
etkisi analiz edilmiştir. Eşbütünleşme analizi sonuçlarına göre değişkenler 
arasında uzun dönemli anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmemiştir. Diğer 
yandan doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ticari serbestleşme ve 
istihdam arasındaki kısa dönemli etkileşim Dumitrescu ve Hurlin (2012) 
nedensellik testi kullanılarak incelenmiştir. Nedensellik testi sonuçlarına 
göre doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının kısa dönemde istihdam 
üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu bulgu 
ilgili teorik ve ampirik literatür ile örtüşmektedir. Çalışmamız ve ilgili 
ampirik literatür dikkate alındığında doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının istihdam üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle 
kurumsal ve ekonomik politikalar ile doğrudan yabancı sermaye yatırımı 
çekilmesinin istihdam açısından da yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 
Bununla birlikte, gelecekte doğrudan yabancı sermaye türlerinin (sıfırdan 
yatırım ve kahverengi alan yatırımları) istihdam veya işsizlik üzerindeki 
etkisini tespit etmeye yönelik ampirik çalışmalar yapılması, kurumsal ve 
ekonomik politikaların belirlenmesi açısından yararlı olacağı 
değerlendirilmektedir. 
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