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I- GİRİŞ
Sovyetler Birliği, Gorbaçov'un başlattığı yeniden yapılanma (Perestroyka) politikasıyla, tüm ekonomik ve toplumsal yapıyı kavrayacak
biçimde hızlı ve köklü bir değişim geçirmektedir. Açıklık (Glasnost) ilkesi
üzerinde temellenen yeniden yapılanma politikası, özellikle kemikleşmiş
ve aşırı m erkezileşm iş bürokratik çevreden yoğunlaşan engel ve
baskılarla zaman zaman bir duraklama göstermekle beraber, ödün ve
rilmeden kararlı bir biçimde yürütülmektedir.
Halen uygulanmakta olan reformların ana eksenini ekonomik re
formlar oluşturmaktadır. Bu alanda uygulamaya konan reformlar, te
melde tıkanan ve kendini yeniden üretemeyen aşırı merkeziyetçi gele
neksel ekonomik modele bir tepki olarak ortaya çıkmaktadır. Zira,
şimdiye kadar ülke ekonomisinde tüm karar alma süreci aşırı ölçüde
merkezileşmiş; ekonomik ilişkilere hiyerarşik bir yapı yön vermiş; üretim
ve dağıtım sistemi merkezden verilen direktiflerle işletilmiş; üretim he
defi yalnızca Merkezi Planlama Örgütü'nün öngürdüğü büyüklüklere
ulaşma gibi basit bir ölçüye indirgenmiş; üretimde verimliliği ve kaliteyi
arttırm a yönünde çaba gösterilmemiş ve en önemlisi teknoloji düzeyinin
yükseltilmesi ihmal edilmiştir.
Sonuçta, aşın merkezci ve bürokratik niteliğiyle hızla hantallaşan
ekonomik yapı özellikle 1980'lerin başından itibaren önemli d a r
boğazlarla k arşı karşıya kalm ıştır. Öyle ki; ekonomik büyüme
yavaşlamış, sınai ve tarımsal üretim sürekli gerilemiş, işgücü verimliliği
azalma göstermiş, kaynak dengesi bozulmuş, teknolojik alanda gelişme
sağlanamamış, bunun sonucunda Batılı ülkelerle olan teknoloji açığı
hızla büyüm üş ve en önemlisi halkın refah düzeyi büyük ölçüde
düşmüştür. Üstelik, bu sorunlar, olumsuz dış konjonktürel gelişmelerin
de etkisiyle daha da ağırlaşmıştır. Sonuçta, tüm bu olumsuzluklar mev
cut ekonomik yapıda köklü reorm ihtiyacını kaçınılmaz olarak gündeme
getirmiştir.
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E. DIŞ TİCARETTE FERESTROYKA İHTİYACI
Sovyet ekonomisinde son yıllarda yaşanan darboğazlardan en faz
la etkilenen alanların başında dış ticaret gelmektedir. Sovyetler Birliği
halen dünyanın en güçlü sanayi ülkelerinden biri olmasına karşın, bu
konumu dış ticaret kompozisyonuna pek az yansımıştır. Nitekim, Sov
yetler Birliği sınai üretiminin yüzde 20'sini oluşturmasına karşın, dünya
ticaretindeki payı hemen hemen yüzde 4 dolayındadır. Makina ve
teçhizatın toplam ihracat içindeki payı 1970'de yüzde 22 iken, bu pay
1986 yılı sonunda yüzde 15'e düşmüştür (1).
Buna karşılık, petrol ve diğer enerji kaynaklarının ihracatı hızla
artmıştır. Nitekim, GSMH'nın yüzde 4'ünü ve sınai üretimin de yüzde
ll'in i oluşturan petrol ve diğer enerji kaynaklarının ihracatı, toplam
ihraç gelirlerinin yüzde 80'ini karşlam aktadır (2). Bir paradoksu
yansıtan bu durum için bir Sovyet ekonomisti, "gelişmiş bir bilimsel
sektöre ve güçlü bir sanayie sahip Sovyet ekonomisinin bu konuma
rağmen, gelişmiş ülkelerin hammadde ihtiyacını karşılama rolünü oy
nadığını" belirtmektedir (3).
Ne var ki, son yıllarda petrol ve enerji sektörü de olumsuz seyred
en dış konjonktürden etkilenmiş ve döviz gelirleri önemli ölçüde gerile
miştir. Petrol fiyatlarının 1985 yılından bu yana yüzde 40’lara varan
düşüşü döviz gelirlerinde 8;5 milyar dolarlık bir azalmaya yol açmıştır
(4).
Üstelik hammadde ve birincil ürünlerin önemli bir üreticisi ve ihra
catçısı konumunda bulunan Sovyet ekonomisinin, dış ticaret hadlerinin
1986 ve 1987 yıllarında sırasıyla yüzde 40 ve 10 dolayında aleyhe
gelişmesi nedeniyle bu ürünlerin ihracatından sağladığı döviz gelirleri de
azalma göstermiştir (5). Bu eğilim, bugün de devam etmektedir. Dahası,
son yıllarda kötü hasad koşullarına bağlı olarak üretimde karşılaşılan
yetersizlikler nedeniyle tarımsal ürünlerin ithalatı da giderek artm ak
tadır. Bu olumsuz gelişmeler sonucunda dış ticaret bilançosu son
yıllarda sürekli açık vermekte ve bu açık hızla büyümektedir. Nitekim
dış ticaret açığı 1987 yılı sonunda 2.5 milyar dolarlık bir büyüklüğe
ulaşmıştır (6).
Sovyetler Birliği işte karşı karşıya kaldığı bu olumsuz gelişmeleri
aşabilmek için daha fazla petrol ihraç etmek, altın satmak ve bundan
da önemlisi dış krediye başvurmak zorunda kalmıştır. Ancak, petrol ve
diğer eneıji kaynaklarının giderek azalmaya başlaması ihraç kapasitesi
ni zorlarken -ki 1984 yılında 81 milyon ton olan petrol ihracatının 1990
yılı ortalarında 40 milyon tona ve 2000 yılında da 25 milyon tona
düşmesi beklenmektedir- bu arada dış borçların da ödeme gücünü
aşacak ölçüde a rtış göstermesi, ekonomiyi bu tü r kaynaklarla
büyütmenin artık olanaksızlığını ortaya koymaktadır.
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Bu nedenle de, ihracatın kompozisyonunun sınai ürünler lehine
değiştirilmesi, dış ticaret sorunlarının aşılmasının kalıcı tek pıkar yolu
olarak görülm ektedir. Nitekim, 1986-90 yıllarını kapsayan plan
döneminde makina ihracatının toplam ihracat içindeki payının yüzde
22’ye çıkarılması öngörülmüştür (7).
t

Stalin döneminden itibaren dış ticaret sistemi aşın merkeziyetçi
bir yapı kazanırken, bürokratik kanallar da hayli genişlemiştir. Planla
m acılar ve bürokratik çevreler denetim altında tutulam ayacağı
endişesiyle uluslararası piyasalarla fazlaca ilgilenmemişlerdir. Planla
ma Örgütü, dış ticareti imtiyazlı birkaç işletmenin tekeline bırakmıştır.
Ülkede dış ticaret genel olarak Dış Ticaret Bakanlığı'na bağlı Dış Tica
ret Kuruluşlan aracılığıyla gerçekleştirilmiş ve bu kuruluşlar imalatçı fir
malardan ihraç ürünlerini safin almış ve onlara ithal ettikleri ürünleri
kontrollü iç fiyatlarla satmışlardır.
Kuşkusuz Dış Ticaret .Kuruluşlarının bu şekildeki müdahalesi,
imalatçı firm alann yabancı m üşterilerle doğrudan temasını engellemiş
ve ihracata dönük olarak çalışan im alatçılara döviz kazançlarını elle
rinde tutm alarına izin verilmem iştir. En önemlisi, üretim de sayısal
hedeflere ulaşmayı esas alan m anagem ent sistemi, ürünün kalitesiyle
ve müşteri hizmetleriyle ilgilenmeyi tam am en gözardı etm iştir (8). Bu
durum, zaten büyük ölçüde dışa kapalı olan ekonominin dünya ekonomi
sinden izole olm asına yol açm ıştır. Özellikle üretim de teknoloji
düzeyinin yükseltilmesi yönünde hiçbir çabanın gösterilmemesi, ihraç
ürünleri için dış pazar şansını büyük ölçüde azaltılmıştır.
Gerçekten de, Sovyet ekonomisi halen teknoloji alanında oldukça
geri bir düzeyde bulunm akta ve Batılı ülkelerle olan arasındaki teknoloji
m akası hızla açılm aktadır. Gorbaçov'un da belirttiği gibi, bu durum,
Sovyet ekonomisinin yıllardır karşı karşıya kaldığı en büyük sıkıntı ol
m aktadır. Nitekim Gorbaçov son on yıldır ekonomide doğru dürüst bir
teknolojik gelişmenin gerçekleştirilemediğini, oysa bu iş için görevli olan
personelin haketm edikleri bir kazanç elde etmeye devam ettiklerini be
lirtm ektedir (9).
Teknolojik gerilik özellikle sanayi sektörü için geçerlidir. Sovyet sa
nayii teknolojide yenilik yaratm am akta ya da yarattığını bile kendi sa
nayiine uyarlam am aktadır. Bu nedenle de, sanayileşmiş ülkelerin
sürekli gerisinde kalm aktadır. Kuşkusuz bunun temel nedeni, hantal
olan ekonomisinin hızlı teknolojik gelişmeye uyum sağlayacak esnekliği
gösterememesinden kaynaklanm aktadır (10). Yapılan bir hesaplamaya
göre, B atıda sağlanan teknolojik bir yeniliğin Sovyet ekonomisine uyar
lanm ası hemen hemen 10-15 yıllık bir süreyi alm aktadır (11).
İşte özellikle teknolojik açığı kapatm ak, üründe kaliteyi ve
çeşitliliği arttırm ak, ihracatın kompozisyonunu sınai ürünler, lehine
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değişmesini sağlamak ve dış pazarlarda rekabet gücü yaratmak üzere
dış ticaret sisteminin yapılandırılması ve böylece ekonominin dışa
açılması hedef alınmıştır. Bunu realize etmek için de, doğrudan yabancı
sermayeden yararlanmayı ve Sovyet teşebbüslerinin yabancı firmalarla
ortak yatırım lar gerçekleştirmelerini sağlayacak geniş kapsamlı yasal
düzenlemelere gidilmiştir. Nitekim, oldukça iddialı olarak hazırlanan or
tak yatırım kararnamesi 26 Aralık 1986'da Politbüro'nun ve 13 Ocak
1987’de Yüksek Prezidyum'un onayından geçmesinden sonra, 27 Ocak
1987'de de yayınlanarak yürürlüğe konmuştur. (12)
m ORTAK YATIRIM MEVZUATI
O rtak yatırım kararnam esiyle b ak an lık lara ve Sovyet
teşebbüslerine doğrudan doğruya Batılı firmalar ile ortak yatırım lar
gerçekleştirme ve ticari ilişkiler kurma yetkisi verilmektedir. Bu yetki
1987 yılından bu yana ülke genelinde 65 bakanlığa ve 105 teşebbüse
verilmiş olup, bu sayının zamanla daha da artması öngörülmektedir.
(13).
Yabancı sermayeyi ülke sınırları içinde yatırım yapmaya
özendirmek amacıyla, geleneksel dış ticaret sistemi büyük ölçüde esnek
leştirilmiş ve ryid bürokratik kanalların kısaltılması yoluna gidilmiştir.
Savunma sanayinin dışında imalat, ulaştırma ve inşaat başta olmak
üzere hemen hemen tüm sektörlerde gerçekleştirilmesine izin verilen or
tak yatırım lara ilişkin mevzuatın içerdiği hükümler kısaca şu ana
başlıklar altında toplanabilir:
[
a) Ticari ve Mali Hükümler

Tüzel kişiliğe sahip olacak yatırımlar ayn bir bilançoya, maliyet
muhasebesine ve oto finansman ilkelerine tabii olacaklardır. Ortaklarca
belirlenecek ana sözleşmede ortak yatırımın konusu, amacı, çalışma
yeri, ortak sayısı, sermaye miktara, sermayenin dağılımı, yönetim organ
ları ve bu organların yetkilerine ilişkin hususlar yer alacaktır;
- Ortak yatırım, taahütlerinden doloya bütün mal varlığıyla so
rumlu olacaktır. Ancak faaliyetinda tamamıyla bağımsız kalacak ve bu
faaliyetlerini kendisi planlayacaktır. Diğer bir deyişle ortak yatırımın
kendine ötgü bir faaliyet planı bulunacaktır. Buna güne ortak yatırım ile
Devlet Planlama örgütü (Gosplan) arasında organik bir ilişki olmaya
caktır. Palanlama örgütühiçbir konuda müdahalede bulunmayacak ve
üretimle ilgili direktifler vermeyecektir.(14)
- Hazırlanan yasayla, başlangıçta ortak yatırım sermayesinde en
az yüzde 51'lik payın Sovyetlere ve geri kalan yüzde 49'un da yabancı
yatırım ların yoğun baskı ve eleştirileri karşısında 1988 Aralık ayı
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basında köklü bir değişiklik yapılmış ve bu koşul kaldırılarak yerine
"tarafların ortaklık paylarını aralarında anlaşarak saptayabilecekleri"
hükme bağlanm ıştır. Bu değişiklikle, yabancı yatırım cıların ortak
yatırım lara yüzde 80’e kadar varabilecek bir payla katılabilm eleri
mümkün olacaktır; (15)
- Ortak yatırım ın yabancı tarafı teşebbüs teçhizat, yedek parça,
know-how, lisans ve patent haklarını koyarken, Sovyet tarafı işletme ye
rini sağlam akla yüküm lü bulunm aktadır. Yabancı ortağa işletme bi
nasına, kullanılan teçhizata ve getirdiği teknolojiye sahip olma ya da
kullanm a hakkı tanınm aktadır;
- Teşebbüse bir kâr sınırlamasının getirilmesi sözkonusu değildir.
Diğer bir deyişle teşebbüse piyasa ekonomisi kurallarına bağlı olarak
çalışması sonucunda kârını maksimize etme olanağı verilmektedir.
Teşebbüsün yıllık toplam kârından yapılacak belirli indirimler verilmek
tedir. Teşebbüsün yıllık toplam kârından yapılacak belirli indirimler
İhtiyat Fonu'na depozit olarak bırakılacaktır. Bu durum, İhtiyat Fonu
toplamının ortak yatırım sermayesinin yüzde 25'ine eşit olana kadar de
vam edecektir;
- Toplam k â rd a n yapılacak indirim lerin m iktarı, yatırım
sözleşmesinde belirlenecektir. Teşebbüsün zarar etmesi durumunda,
zarar m iktarı İhtiyat Fonu'ndan düşülecektir;
- Ayrıca teşebbüs, indirim ler çıktıktan sonra kalan kârları
üzerinden yüzde 30 vergi ödeyecektir. Ancak teşebbüs, faaliyete geçtiği
tarihten itibaren ilk iki yıl vergiden m uaf tutulacaktır. Bununla birlikte
geçtiğimiz aylarda yapılan bir açıklamayla iki yılla sınırlanan vergi m ua
fiyetinin üç yıla çıkarıldığı açıklanmıştır (16);
- N et yatırım kârlarının dağıtımı, tarafların teşebbüs sermayesin
deki payları dikkate alınarak yapılacaktır. Yasa, yabancı yatırımcıya
k ân n ı yurtdışına serbestçe transfer edebilme garantisi vermektedir. An
cak bu k â r payı yurtdışına transferi sırasında yüzde 20 oranında bir sto
paja konu olacaktır; (17
- O rtak yatırım , Sovyet bankalarından ya da izin almak suretiyle
yabancı bankalardan ruble ya da döviz kredisi kullanabilecektir. Ancak,
Devlet Bankası ya da Dış Ticaret Bankası verdikleri kredinin amaca U3Tgun kullanılıp kullanılmadığını ve geri ödenmesini yakından izleyecektir.
Olum suz bir durum un varlığı halinde, kredi kesilebilecek ve kredinin
vadesinden önce ödenmesi talep edilebilecektir; (18)
- T araflar ortak yatırım a koydukları sermaye paylarını karşılıklı
anlaşm a ile üçüncü kişiye devredilebileceklerdir. Ancak devredenin ya
bancı ta ra f olması durum unda, Sovyet tarafı rüçhan hakkına sahip ola
caktır. Devir izni m utlak, Sovyetler Bakanlar Kurulu'ndan ya da ortak
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yatırımın gerçekleştirildiği yerel cumhuriyetin Bakanlar Konseyi'nden
alınması gerekecektir.

b) Yönetimle İlgili Hükümler %
Ortak yatırımın üst yönetimi organlarca seçilen temsilcilerden
oluşacaktır. Ancak, kararalma ana sözleşmede yer alacaktır. Mevzuata
göre yönetim kurulu başkanının Sovyet vatandaşı olması şarttır. Ya
bancılar ancak yönetim kurulu üyesi olabilecektir. Kural olarak
Başkanın, Yönetim Kurulunda diğer üyelerin oyu kadar ağırlığı ola
caktır. Yönetim Kurulu'nda oyların eşit bölünmesi durumunda Başkanın
görünüşü ve onayı alınmadan hiçbir konu karara bakğlanamayacaktır
(19);
- Yönetim Kurulu'nda kararlar ya oy çokluğu ile ya da oybirliğiyle
alınacaktır;
- Ortak yatırımın günlük yönetim faaliyetinden sorunlu olan tcra
Kurulu genel olarak üç ya da dört üyeden oluşacaktır. Bu üyelerin hepsi
de Yönetim Kurulu tarafından atanacaktır. Yine, bu üyelerin seçiminde
de Sovyet vatandaşlığı şartı aranacaktır (20);
- Ortak yatırımın tarafları arasında ya da ortak yatırım ile Devlet
yahut da diğer Sovyet organları arasında çıkabilecek herhangi bir
anlaşmazlığa Sovyet makamları bakacaktır. Bununla birlikte ortak
yatırım sözleşmesinde belirtilmesi koşuluyla anlaşmazlıkların çözümü
için hakem mahkemelerine başvurulabilecektir.
IV- ORTAK YATIRIMLARIYLA İLGİLİ GELİŞMELER
Birkaç yıl öncesine kadar dışa dönük büyük ölçüde kapalı olan dış
ticaret sistemi, Gorbaçov yönetimiyle yeni bir yapılanmaya gitmekte ve
geleneksel yapısından uzaklaşarak dışa daha fazla açılacak biçimde
hızlı bir değişiklik geçirmektedir. Dış ticaret sisteminde yapılanmanın
bir aracı olarak gündeme gelen ortak yatırım lara ilişkin yasanın
yürürlüğe girmesinden bu yana ülkeye yatırım amacıyla gelen yabancı
sermaye, hem sayısal hem de parasal büyüklük olarak hızla artış
göstermektedir. Nitekim Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre 1988 yılı
Eylül ayı sonuna kadar 110'dan fazla başvurunun tesçil edildiği 500'den
fazla başvurunun da müzakere aşamasından olduğu belirlenmiştir (21).
Kuşkusuz, tesçil edilen ortak yatırım sayısı arttıkça ülkeye gelen
sermaye m iktarı da büyümektedir. Halen, tesçil edilmiş ortak
yatırımların toplam sermaye büyüklüğü 500 milyon rubleyi (825 milyon
doları) aşmış olup, bunun üçte bir Batılı yatırımcılara ait durumdadır
(22). Y atırım lara en büyük ilgi Batı Alman, Fin ve İtalyan
yatırımcılardan gelmektedir. Nitekim toplam yatırımcıların yüzde 15'ini
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o uşturân Batı Alman yatınm cılar 27 ve yüzde 14'ünü oluşturan İtalyan
yatırım cılar da 15 yatırım gerçekleştirmişlerdir. Buna karşılık ABD ve
Japon y a tın m c ıla r h a la çok ilgisizdir. Bu yatırım cılar tarafından
gerçekleştirilen ortak yatınm adedi sırasıyla 12 ve 8'dir (23).
Halen Dış Ekonomik İlişkiler Komisyonu’nun gelecek yedi yıllık
süre içinde ortak yatm m lar yoluyla realize etmek üzere 320 proje belirle
miştir. Bu projelerin 60'ı tan m a dayalı sanayi, 60'ı kimya ve ağaç işleme
sanayiine, 50’si sosyal hizmetlere 49'i mekanik mühendisliği ve 33'ü de
inşaat sektörüne tahsis edilmiştir. Sözkonusu projelerden 140'mda ileri
teknolojinin kullanılacağı ve bunun ülke ekonomisi için başlı başına bir
olay olacağı belirtilm iştir (24).
Ancak ortak y atın m lan n sermaye büyüklüğüne bakıldığında, bek
lenilen düzeylere ulaşmadığı görülmektedir. Nitekim şu ana kadar tesçil
edilm iş o rtak y atırım ların hiçbirinin 50 milyon rublenin üzerinde
değildir. H atta, y a n sın a yakını 5 milyon rublenin altında, 10’unun ise
10 milyon rublenin biraz üzerindedir (25).
O rtak y atın m lan n kompozisyonunda gözlenen bir diğer özellik de,
yabancı y atınm cılann daha çok düşük ölçekli faaliyetleri tercih etmesi
dir. Bu faaliyetlerin başında da hizmetler sektörü gelmektedir. Büyük
ölçekli y a tın m faaliyetleri ise halen planlama aşamasında bulunmak
tadır. D aha çok kimya, petro-kimya , enerji ve metaluıji gibi alanlan ter
cih eden büyük yatınm cılar Sovyet yönetiminden yatıranlarla ilgili ola
ra k d ah a fazla esneklik talep ettiklerinden, faaliyetlerini ağırdan
alm akta ve "bekle gör" politikası izlemeyi yeğlemektedirler.
V-SONUÇ
Sovyetler Birliği dışa açılmayı ve yabancı sermayeyi ülkeye
çekmeyi sağlam ak üzere dış ticaret sisteminde köklü düzenlemeler
gerçekleştirmesine ve buna bağlı olarak Batılı yatınm cılann giderek ilgi
odağı olmasına karşın, hala hedeflenen sonuçlara ulaşılamamıştır. Gorbaçov yönetiminin ortak yatıranlar konusunda daha fazla esneklik
sağlamak üzere giriştiği revizyon çabalan bile, Batılı yatınm cılann ilgi
sini yeterince arttıramamaktadır. Her ne kadar, Batılı yatınm cılar Sov
yet pazannı cazip kabul etmekle beraber, sovyet yönetiminin bu konuda
ne mevzuat ne de uygulama yönünden hazır olmadığı düşüncesiyle
yatınm yapmaktan şimdilik kaçınmaktadırlar.

Gerçekten de, ortak yatınm mevzuatında hala açıklık taşımayan
hususlar bulunmaktadır. Kâr transferi, fiyatlama, ortak hesap denetimı»1Şgücü ve vergilemeyle ilgili yasal boşluklar ve iflas gibi konular po
tansiyel sorunları oluşturmaktadır. Özellikle Batılı yatınmcılann
üzerinde hassas olarak durdukları kâr transferi büyük bir sorun
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sayılmaktadır. Sovyet yetkilileri, bu konuda Batılı ortaklan tatmin et
mede yetersiz kaldıklarını kabul etmektedirler. Nitekim Sovyet yetkilile
ri, Helsinki'de geçtiğimiz aylarda düzenlenen uluslararası bir sempoz
yumda, Batılı ortakların kazandıkları rubleyi ne yapacakları
konusundaki soruyu cevapsız bırakmışlardır.
Öte yandan, ülkede geçmişten miras kalan bir deneyim birikimi
nin olmayışı da yatırım mekanizmasının işleyişini ağırlaştırmaktadır.
Ülkede herşey "yaparak öğrenme" ilkesine dayandığından ve dolayısıyla
hata ve eksiklerin uygulama sırasında düzeltilmesi esas alındığından
uygulamada sürekli sapmalarla karşılaşılmakta, sonuçta da yatırım
projesinde gecikmeler kaçınılmaz olmaktadır.
Halen mevcut bu olumsuz gelişmeler nedeniyle, Batılı yatırımcılar
yatırım yapmayı erken bulmakta ve bekle gör politikası izlemeyi ehven-i
şer görmektedirler. Bu nedenle, Sovyetler Birliği'nde uygun y a tırın
koşulları ve ortamı yaratılmadan beklenen sonuçların alınmasının kolay
kolay mümkün olmayacağı kabul edilmektedir. H atta bu olumsuz
gelişmelerin devamı halinde ortak yatırımların bir fiyaskoya dönüşmesi
ihtimalinden bile söz edilmektedir. Nitekim bir Batılı uzman, bugün
Batılı yatırımcıların bir rüyası olan Sovyetler Birliği'nin bir kabusa
dönüşmesinin güçlü bir olasılık olduğunu belirtmektedir (26).
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