UNCTAD “DÜNYA YATIRIM RAPORU”NU YAYIMLADI.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) “Dünya Yatırım Raporu”nu yayımladı.
“Sürdürülebilir Toparlanmaya Yatırım” temasıyla hazırlanan Rapor’a göre;
•

Covid-19 pandemisinin etkisi ile mevcut yatırım projeleri yavaşladı, yeni yatırım projeleri
beklemeye alındı.
2020 yılında uluslararası doğrudan yatırımlar %35 daraldı. 2019’da 1,5 trilyon dolar olan
yatırım değeri 1 trilyon dolara geriledi. Bu, 2005’ten bu yana görülen en düşük seviye ve
2009 küresel mali krizindeki dip noktasının neredeyse %20 altında.

•

Grafik 1. Doğrudan Yabancı Yatırımlar, 2007-2020
Milyar Dolar, %

Kaynak: UNCTAD; FDI, MNE veritabanı
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Gelişmiş ekonomilere doğrudan yabancı yatırım akışı %58 azalarak 312 milyar dolara
geriledi.
Avrupa’ya doğrudan yabancı yatırım akışı %80 azalarak 73 milyar dolara düştü.
Asya ise %4’lük büyüme ile pozitif gelişme gösteren tek bölge oldu. Bilişim sektöründeki
birleşme ve satın almalar, Asya ülkelerinde artışı olumlu etkiledi.

Grafik 2. Bölgelere Göre Doğrudan Yabancı Yatırımlar, 2019-2020
Milyar Dolar, %
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2020’de gelişmiş ülkelerdeki çok uluslu şirketler yurt dışındaki yatırımlarını %56
azaltarak 347 milyar dolara düşürdü, bu 1996’dan beri görülen en düşük seviye.
Türkiye’ye yapılan yatırımlar ise bir önceki yıla göre %15 azalarak 7,9 milyar dolara
geriledi. 2020’nin son çeyreğindeki yatırım artışı daha keskin bir düşüşü önledi (Son
çeyrekte 2,3 milyar dolar).
Türkiye’nin serbest bölge programını yazılım ve bilişim ile diğer yüksek katma değerli ve
teknoloji yoğun faaliyetlere odaklanarak genişletmesi dikkat çekici.
2021'in ilk yarısında, aşının yaygınlaşmasıyla birlikte pandemiyi kontrol altına alan
büyük ekonomiler iyileşme yoluna girdi.
Birleşme ve satın almalar ile uluslararası proje finansmanında önemli bir iyileşme
görülse de sıfırdan yatırımlarda aşağı yönlü trendin 2021'de de devam etmesi
bekleniyor.

Grafik 3. Küresel Doğrudan Yabancı Yatırımlar, 2015-2020; 2021-2022
Tahminleri
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Yatırımlarda, önümüzdeki dönemde dayanıklılık ve sürdürülebilirlik gibi temaların öne
çıkması bekleniyor.
Küresel tedarik zincirlerinde bölgeselleşmenin artma eğilimi nedeniyle, Asya’nın önemli bir
bölgesel üretim merkezi olma özelliğini koruyacağı öngörülüyor.
Küresel tedarik zincirlerinin dayanıklılığının güvence altına alınabilmesi için yatırımların yer
değiştirmesi, bölgeselleşme ve çeşitlendirme yoluyla üretim ağlarının yeniden yapılanması
öne çıkanlar trendler.
Önümüzdeki dönemde altyapı yatırımlarının verimlilik odaklı yatırımlara göre daha hızlı
büyümesi bekleniyor.
Türkiye için aşılamanın hızlanması olumlu bir gelişme olsa da Türkiye verimlilik arayan
yatırımlar için daha uygun. Türkiye, AB’ye yakınlığının da etkisiyle küresel tedarik zincirinde
verimlilik odaklı yatırımlar kapsamında sanayi yatırımları çekebilir.
Tahminlere göre, pandemi döneminde sürdürülebilirlik temalı finansal ürünlerin sermaye
piyasalarındaki büyüklüğü 2019'a göre %80 artışla 3,2 trilyon dolara ulaştı. Bu ürünler
arasında; sürdürülebilirlik fonları, yeşil bonolar, sosyal bonolar ve karma-sürdürülebilirlik
bonoları yer alıyor.

•

•

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında AB, Afrika Kalkınma Bankası gibi kuruluşların
öncülüğünde çıkan bonolar; sosyal ve sürdürülebilirlik temalı bono piyasasının
büyümesine büyük katkı vererek toplumsal kriz ve “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ne
yönelik finansman olanaklarının önünü açtı. Önümüzdeki dönemde, yatırımların artan
oranda sürdürülebilirlik odağına yönlendirilmesi bekleniyor.
Sürdürülebilirlik odaklı fon imkanlarına özel bazı planlamalar yapılarak bu yatırımlardan
pay alınması Türkiye için de değerlendirilebilecek bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Detaylı bilgi için:
https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2021

