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Sovyetler Birliği (SSCB) 1990’da yıkılana kadar Rusya çoğu 
Türk için düşmandı.  Sol düşüncede olanlar, sosyalistler 
sürekli Moskova’ya davet edilirdi. 1990’da SSCB yıkılıp 
içinden 15 devlet çıktıktan sonra Türkiye-Rusya ilişkileri 

birden bire korkudan, sevgiye dönüştü. Sosyalistleri Moskova’ya 
davet edenler, ilk Moskova’ya gidenler oldu. Rusya Türkiye’nin 
en çok turist çektiği ikinci ülke konumuna geldi (2013 yılında 4 
milyon 209 bin Rus Türkiye’yi ziyaret etti). Türkiye’de enerji üre-
timi (doğalgaz ve petrol ile çalışan santraller sayesinde) nerede ise 
Rusya’ya bağımlı hale geldi.  

Bu güzel hava, Ukrayna’da başlayan kriz sonrası, Kırım’ın Rusya 
tarafından ilhak edilmesi ile kısmen bozuldu, en azında bazı Türk-
lerin kafası karıştı. Kendi kendilerine sormaya başladılar. Ruslar 
yeniden başa bela mı oluyorlardı? Aslında bu soruyu AB ülke va-
tandaşları da soruyor. Bu yazıda Ukrayna krizi bağlamında benzer 
sorulara yanıt arayacağız. Bu arayışda kilit unsur Rusya ekonomi-
sinin mevcut durumu olacak.

Ukrayna krizi ve rUsya

2014 yılının ilk dört ayında dış dünyada öne çıkan olguların başında 
Ukrayna’daki olaylar ve ardından Rusya’nın Ukrayna’ya müdaha-
lesi geliyordu. Ukrayna’da halk hükümete karşı demokratik haklar 
için direnişe geçtiğinde Rusya hükümetin yanında yer alırken, AB 
ve ABD direnişçilerin yanında yer aldı. Hükümet çöktü, ancak batı 
dünyası zaferini ilan edemedi. Çünkü Rusya Kırımı işgal edip, ülke-
sine bağladı. Üstelik Rusya bununla da yetinmedi. Rus asıllı 
Ukraynalıların yaşadığı bölgelerde milis güçler oluş-
turdu, hükümet binalarına saldırıları örgütledi, yeni 
Ukrayna hükümetine bu bölgelerin de Rusya’ya 
bağlanabileceği tehdidinde bulundu. Buraya kadar 
yazdıklarımız son üç ayın bir özeti. Asıl önemli olan 
bu yaşananların nedenine ilişkin yanıtlar bulmak.
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Ukrayna’da Rusya yanlısı hükümete karşı çıkışlar 
yeni değil. 2010 yılında iktidara geldiği günden 
bu yana, Viktor Yanukoviç başkanlığındaki Rusya 
yanlısı yönetime direniş vardı. Direnenlerin ortak 
özelliği AB yanlısı olmaları ve daha fazla özgürlük 
istemeleri. Şunu söylemeden geçmemeliyiz, Uk-
raynalılarla konuştuğunuzda, Rus asıllı olanların 
dışında hiçbirinin Rusya’ya sempati ile bakanını 
bulmanız pek mümkün değil. Onları Ruslardan bu 
kadar nefret ettiren ise, J. Stalin’in II. Dünya Sava-
şı öncesi ve sonrasında Ukraynalılara yaptıklarıdır 
(ayrıntısı için okuma yapılmalı). 

Tekrar yakın döneme dönersek, Viktor Yanukoviç’in 
geçen Kasım’da AB ile imzalanacak olan ortak-
lık anlaşmasından vazgeçip, masadan kalkması 
Ukrayna’da olayları ateşledi. Hiç şüphesiz, gös-
tericilerin iktidarı devirmesinde yönetimin baskıcı 
tutumu ve yolsuzluklara bulaşmış olması da önem-
li etken oldu.

Rusya gelişen olaylara seyirci kalmadı. Bunun ana 
nedenleri şöyle sıralanabilir:

 � Ukrayna’da Rus asıllı bir nüfus var, ve bunlar 
Rusya’ya bağlanmak istiyor.

 � Ukrayna Batıya açılan bir enerji koridoru, bu 
koridoru Rusya elinde tutmak istiyor.

 � Kırım’da Rusya’nın en büyük deniz filosu ba-
rınıyor.

Tüm bunların yanında 1990 sonrası kapitalizm ile 
barışan, hatta en vahşi kapitalizmi seçen (devlet ka-
pitalizmi) Rusya, yine de Batıyı kendisine rakip ola-
rak görüyor. Çünkü hem o eski imparatorluk günle-
rini özlüyor, hem de Batının ekonomik ve kültürel 
gücünün kendisini yok etmesinden korkuyor.

rUsya ekonomisi Tekliyor

Rus yönetimi (Putin-Medvedev ikilisi) yaklaşık 
20 yıldır bu özlemi ve korkuyu canlı tuttular. Rus 
halkını birlikte tutmak için bunlar adeta yapıştırıcı 

 n Tablo 1: Temel Ekonomik Göstergeler

2012 2013 2014 2015

GSYH, Büyüme (%) 3,4 1,3 1,1 1,3

Tüketim, Büyüme (%) 6,9 3,4 2,2 2,0

Brüt Sermaye, Büyüme (%) 1,4 -3,4 -1,8 0,4

Bütçe Dengesi, (GSYH’nin %) 0,4 -1,3 -0,5 -0,2

Cari Denge (Milyar Dolar) 72,0 33,0 26,8 24,1

GSYH’nin Yüzdesi 3,6 1,6 1,3 1,2
Kaynak: Dünya Bankası, 2014, Russian Federation Economik Outlook.
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 n Grafik 1: Rusya’da GSYH Büyüme Oranı ve Petrol Fiyatları

Kaynak: OECD; 2014, OECD Economic Surveys  Russian Federation.
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oldu. Bu sayede Putin, Rusya’da oligarşik bir yö-
netim kurdu. Kendisi siyasi oligark olarak başta, 
ekonomik oligarkları da şirketler yoluyla, bir bir-
liktelik oluşturdular. Rusya’da bu yönetime karşı 
(geleneğinde devrimci kimliği olmasına karşın) 
halkın direniş göstermemesinin altında  ise orta sı-
nıfın göreli olarak güçlendirilmiş olması yatıyor. 
OECD ve Dünya Bankası verilerine göre Rusya 
bir çok yükselen ekonomiye göre (Türkiye’de da-
hil) orta sınıfı  güçlü bir ülke.

Ancak Rusya ekonomisi 2009’dan bu yana tekli-
yor ve yapısal sorunlar yüz üstüne çıkmaya baş-
ladı. Rusya ekonomisinin ana özellikleri, aynı za-
manda ekonomideki  sorunların neler olduğunu da  
açıklıyor.

 � Rusya ekonomisi enerji üretimine, (doğal gaz 
ve petrol üretimine) bağımlı bir ülke. Aşağı-
daki grafikten de izleneceği üzere Rusya’da 
GSYH Büyüme oranı, petrol fiyatları ile tam 
bir pozitif yönlü korelasyon içerisinde. 

 � GSYH’ın bu kadar Petrol ve doğalgaza bağlı 
olması makro ekonomik iç ve dış dengeyi de 
belirliyor. Dünya bankası ve OECD verilerine 
göre federal bütçe gelirlerinin hemen her yıl ya-
rısı petrol gelirlerinden oluşuyor. Dolayısıyla bu 
gelirlerin düşmesi bütçe açığına neden oluyor.

 � Ekonomi, enerji üretimine çok bağımlı olunca 
sanayi sektörü geri plana düştü. Sabit sermaye 
yatırımları 2013 yılında küçük bir oranda da 
olsa (%0,1) azaldı. Rusya işgücü verimliliğin-
de, inovasyonda gerilerde kalan bir ülke oldu.

 � GSYH’ya baktığımızda mal üretiminde yük-
sek teknolojinin payı %3,6, hizmet sektöründe 
%11,2’dir. Mal üretiminde 1995’den bu yana 
hiçbir gelişme olmamıştır.

 � Rusya’da  GSYH’ya katkısı olan ilk kalem pet-
rol ve doğal ihracatı, ikincisi ise yurtiçi tüke-
timdir.  GSYH’nın %1,3 büyüdüğü 2013 yılın-
da hanehalkı tüketim harcamalarındaki artış, 
bu oranın üzerinde %2,5 büyüdü. 

 � Rusya’nın bir türlü şeffaf, kurallara ve kurum-
lara dayalı ekonomik yapı kuramaması ulus-
lararası sermayeyi ürküttü.  2008 krizi ile bu 
sermaye daha hızlı ülkeyi terk etmeye başladı. 
Geçen yıl ülkeden 63 milyar dolar çıktı. 

 � Rusya bu süreçte ciddi bir borçlanmaya da 
gitti. Ocak 2014 itibari ile 652,8 milyar doları 
özel sektöre ait olmak üzere, 732 milyar doları 
bulan bir dış borca sahip.  

 � Dünya’nın en önemli petrol ve doğalgaz ihra-
catçı ülkesi olmasına karşın 2008 yılında 103,9 
milyar dolar olan cari fazla, 2013 yılı sonunda 
33,0 milyar dolara geriledi. 
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sonUç

Rusya’nın Ukrayna müdahalesinin altında sadece 
yeni imparatorluk hevesleri yatmıyor. Putin’in, tek-
lemeye başlayan ekonominin yaratacağı olumsuz-
lukları gizlemek için bir dış düşmana ihtiyacı vardı. 
O da Ukrayna ekseninde AB ve ABD oldu. Putin, 
üstelik bu saldırganlığına karşı, enerji bağımlılığı 
nedeni ile kendisine karşı sert bir çıkış olmayacağı-
nı düşünüyor. Şimdiye kadar ki, gelişmeler Putin’i 
yanıltmadı. Ancak olası bir petrol fiyatı düşüşü ile 
bütçe dengesini kaybetmesi ya da yaşayacağı bir 
borçlanma krizi, şimdilerde kaynak aktardığı için 
sessiz duran orta sınıfı hareketlendirebilir.  

Türkiye bu süreçten iki farklı şekilde etkilenebi-
lir. Baştan belirtmekte fayda var, Kırım konusunda 
Türkiye’nin hiçbir atakta bulunmasına imkan yok-
tur. Çünkü dış politika da Suriye nedeni Rusya ile 
ciddi bir ayrışma yaşanmıştır.

Önce olumlu senaryodan başlayalım. Türkiye 
ekonomisi 2014 yılında da cari açık vermeye de-
vam ediyor. Yani kısa süreli sermaye girişine ih-
tiyacı var. Seçimler öncesi bu yapıyı değiştirecek 
bir politika üretemeyeceği için, kısa erimde kriz-
den kaçmanın yolu sermaye çekmekten geçiyor. 
Rusya’dan ise sermaye çıkışı var. Türkiye bu ser-
mayeyi çekip, kısa dönemde rahatlayabilir.

Olumsuz senaryo ise kriz sürecinde petrol fiyat-
larının artması ile birlikte, Türkiye’nin ara malı 
ithalatı yükünün artmasıdır. Bu maliyet yükselişi 
ile didişen reel sektörün üretim ve rekabet gücünü 
zayıflatır. Diğer yandan enerji üretiminde kullan-
dığımız ara malı fiyat artışları cari açığı büyüte-
ceği için döviz kurları üzerinde bir baskı oluşur. 
Bu ise özellikle 2013’ün ikinci yarısından bu yana 
döviz kuru riski ile karşı karşıya kalan ülke de, be-
lirsizliklerin daha da artmasına kaynaklık edebilir. 

 n Tablo 2: Ödemeler Bilançosu (2007-2013) Milyar Dolar

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cari Denge 103,9 50,4 67,5 97,3 72,0 33,0

Dış Ticaret Dengesi 177,6 113,2 147,0 196,9 192,3 177,3

Petrol Dışı Cari Denge -206,2 -140,3 -186,6 -244,5 -274,8 -315,8

Sermaye Finans Hesabı -139,8 -40,6 -21,6 -75,6 -31,7 -43,4

Net Hata / Noksan -3,1 -6,4 -9,1 -8,7 -10,3 -11,7

Reserv Değişikliği  
(   – artış demek)

38,9 -3,4 -36,8 -12,6 -30,0 22,1

Özel Sektöre Sermaye Girişi -133,6 -57,5 -30,8 -81,4 -54,6 -62,7

Net Sermaye Girişi  
(Bankacılık Sektörü)

-55,2 -32,2 15,9 -23,9 18,5 -6,0

Net Sermaye Girişi  
(Bankacılık Dışı)

-78,3 -25,3 -46,7 -57,4 -73,1 -56,7

Kaynak: Dünya Bankası, 2014, Russian Federation Economik Outlook.
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