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152/2016 sayılı Tavsiye Kararı*
"KEİ Üye Devletlerindeki Uluslararası Yatırımlar"
1.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), güçlü bir uluslararası
yatırım işbirliğinin günümüz küresel ekonomik ilişkilerinin gelişiminde kilit rol
oynayan unsurlardan biri olduğunun altını çizmektedir. Uluslararası yatırım işbirliği,
ulusal ekonomilerin küresel ekonomik sistemde yakın ilişki halinde olması
gerekliliğine dayalı olup, olası sosyoekonomik gelişimin de belirttiği gibi her devletin
kendi ulusal yatırım politikalarını önceliklendirmesi gerekmektedir.

2.

KEİPA, KEİ hedeflerini uygulama ve bölgede ekonomik gelişime ön ayak olma
sürecinin yabancı yatırımların lehinde koşullar yaratmayı gerektirdiğinin farkındadır.
Bu tarz bir yatırımı hayata geçirmek için her devlet yalnızca şeffaflığı garanti altına
alıp yabancı yatırımları mümkün kılacak düzenlemelere erişmekle kalmamalı, fakat
aynı zamanda yabacı yatırımcılara adil ve eşit bir yaklaşım sergilemelidir.

3.

KEİPA, bölgedeki yatırım ortamının iyileştirilmesini garanti altına almak için ticaret
ve serbest sermaye hareketinin daha mümkün kılınması gerektiğinin farkındadır. Bu
amaç doğrultusunda, Asamble daha yakın bölgesel işbirliğini öne çıkarmak, uygun bir
yatırım ortamı yaratmak ve uluslararası yatırıma ilişkin yasal çerçeveyi geliştirmek
konusunda atılımlar yapmaktadır.

4.

KEİPA, Karadeniz Bölgesinde Yatırımların Teşviki ve Korunması üzerine 38/1999
sayılı Tavsiye Kararı ile KEİ Üye Devletlerinde Yabancı Yatırımlar üzerine 101/2008
sayılı tavsiye Kararını tekrar hatırlatmakta ve bu belgelerin maddelerine olan
bağlılığını göstermektedir.

5.

KEİPA, uluslararası yatırımda KEİ ülkelerinin çalışmalarını desteklemekte ve iki
bölgesel projenin başarılı bir şekilde uygulanması gerekliliğinin altını çizmektedir:
Karadeniz Çevre Otoyolunun Koordineli Gelişimi için Mutabakat Anlaşması ve KEİ
Bölgesinde Deniz Yolunun Gelişimi üzerine Mutabakat Anlaşması. Bu projeler bölgeler
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arası ticaretin güçlendirilmesine ve bölgedeki yatırımın öne çıkarılmasına katkıda
bulunmaktadır. Asamble'de öne çıkan bir başlık da uluslararası yatırımı çekmenin KEİ
gündeminin önceliği olduğu yönünde olup, bu 2012 KEİ Ekonomi Gündemi – Güçlü
bir KEİ Ortaklığına Doğru çalışmalarının tam bir uygulamasını gerektirmektedir.
6.

KEİPA, KEİ İş Konseyi’nin (KEİ İK) yatırım projelerinde özel ve kamu sektörleri
arasındaki işbirliğini artırma konusundaki çabalarının farkındadır. Asamble, daha
pozitif bir yatırım ortamı yaratmada KEİ İK'nın öneminin altını çizerken, bölgedeki iş
toplulukları arasındaki işbirliğinin de önemine değinmektedir.

7.

KEİPA, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın (KTKB) inisiyatifini ve finansı ele
alan, ekonomik altyapıda yatırımı kapsayan, bölgesel işbirliği ve gelişime üzerinde
pozitif etki yaratan katılımını içtenlikle karşılamaktadır.

8.

İlerici gelişmelere rağmen, KEİPA bölgedeki jeopolitik durumun problem yaratmaya
devam edeceğinin de altını çizmektedir. Bazı ülkelerde yaşanan belirsiz ekonomik
gelecek, yabancı yatırım hacminde düşüşe sebebiyet vermektedir. Bu ülkelerin
hükümetleri yabancı yatırım girişimlerini yeniden canlandırmak için uygun politikalar
geliştirmeli ve gerekli önlemleri almalıdır.

9.

KEİPA, uluslararası yatırımları öne çıkarmak için gerek her üye devletinin çabalarını,
gerekse bölgesel kolektif çabayı KEİ çerçevesi kapsamında desteklemektedir.
Asamble, yerli ve uluslararası finans kaynaklarının hareketliliğinde ve sürdürülebilir
bir ekonomik gelişme ve ekonomik iyileşmenin elde edilmesinde ulusal sorumluluğun
gerekliliğine inanmaktadır.

10. Bu sebeple Asamble, KEİ üyesi devletlerin parlamentolarına ve hükumetlerine
aşağıdaki hususları önermektedir:
i.

uluslararası yatırımı hareketlendirmek için kamu politikalarını güçlendirmek ve
bu politikaları belli bir program çerçevesinde gerçekleştirmek;

ii.

yasal çerçeveyi geliştirme sürecini hızlandırmak ve böylelikle uygun yatırım
ortamını oluşturmak;

iii.

kamu sektörünü etkili bir şekilde düzenlemek ve yabancı yatırımların artan
ilgisi karşısında bürokratik engelleri ortadan kaldırmak;

iv.

Ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişmeler ve yaşam standartlarının
iyileştirilmesi için kaynakların daha etkili kullanılması amacıyla kamu-tüzel
ortaklık mekanizmasını harekete geçirmek;

v.

herhangi bir ülkenin yurttaşının tüm anlaşmazlıkları bağımsız mahkemelerde
çözüme ulaştırmasını sağlayacak yasal sistemi geliştirmek;

vi.

yabancı sermaye girişini destekleyen ve uluslararası rekabeti güçlendiren uygun
bir yatırım rejimini yaratmak için gerekli koşulları hazırlamak;

vii.

özelleştirme, bozulmaya karşı alınan önlemlerin güçlendirilmesi ve bilgiye
serbest erişimin garanti altına alınması için net bir süreç belirleyerek yabancı
yatırım sürecinin şeffaflığını sağlayacak olası tüm önlemleri almak;
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viii.

Üye devletlerle yatırım ilişkisi kurmak adına ilgilenen ülkeler ile çift taraflı
anlaşmalar imzalamak;

ix.

Üye devletlerin ekonomik güvenliği açısından erişimin yalnızca yabancı
yatırımcılarla sınırlı tutulduğu stratejik ekonomik sektörleri belirlemek, ve eğer
gerekiyorsa özel kanun ve düzenlemelerle uygun değişiklikleri gerçekleştirmek;

x.

KEİPA bölgesinin rolünü artırma amacıyla işbirliğinin öncelikli alanlarında
yatırım projeleri tasarlamak ve geliştirmek;

xi.

yatırım çevresinde ve gelecekte ortak bir veri tabanı kurmayı sağlayabilecek
olan faaliyetlerde üye devletler ve diğer ortaklar arasındaki kapsamlı bilgi
alışverişini artırmak;

xii.

yatırım politikasını hazırlarken ve bölgedeki finansal yatırım projelerinde
KTKB’nin daha aktif katılımını sağlarken KTKB ve KEİ İK ile işbirliğini
güçlendirmek;

xiii.

var olan finansal araçları kullanabilecek öncelikli yatırım projelerinin
finansmanı ve koordinasyonunda uluslararası finans kurumları ile işbirliği
içinde olmak.

11. Asamble, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi’ni bu Tavsiye Kararını değerlendirmeye
davet etmektedir.
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