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RUSYA EKONOMİSİ 
ÜZERİNE

imdiki Rusya o zaman ki adı ile Sovyet Sosyalist cumhuri-
yetler Birliği (SSCB) 1990 yılında Komünist Partisi Genel 
Sekreteri ve Devlet Başkanı Gorbaçov’un “Perestroyka” 
(yeniden yapılanma) ve “Glasnost” (açıklık, şeffaflık) poli-
tikaları ile Batı’ya açılmaya başladı. Bu politikalar 

SSCB’nin dağılma sürecini hızlandırırken, bir taraftan da SSCB’nin 
(Rusya Federasyonu, Rusya) kapitalizme geçiş sürecini de başlatı-
yordu. Bu süreci benimseyen de vardı, yadsıyan da. 

Bir asistan olarak dünyanın ikinci büyük gücündeki dönüşümü ta-
kip etmeye çalışırken, aynı yıl doktora tezimle ilgili araştırma yap-
mak üzere İngiltere’ye Birmingham Üniversitesi’ne misafir araştır-
macı olarak gittim. Birmingham Üniversitesi’nin iyi bir üniversite 
idi, ama bir özelliği daha vardı. İçinde İngiltere’nin tek Marksizm-
Leninizm Araştırma Birimi’ni de barındırıyordu.  Hatırladığım ka-
darı ile Ekim 1990’da Üniversite’nin duyuru panolarında Ronald 
McKinnon’un Üniversiteye geleceğini ve bir konferans vereceğini 
öğrendim. O günlerde McKinnon yazdığı makale ve kitaplarında-
ki finansal serbestleşme yaklaşımı ile çok meşhur olmuştu. 1973 
yılında kaleme aldığı “Money and Capital in Economic Develop-
ment” adlı kitabı gelişmekte olan ülkelere finansal baskıyı aşmak, 
tasarrufları artırmak ve yatırımları finanse etmek için finansal ser-
bestleşmeyi salık veriyordu, Türkiye’de de bu kitaba ayrı bir önem 
veriliyordu.

McKinnon’nın konferans konusu SSCB’deki çözülme idi, anlattıkla-
rı üniversitedeki Marksist akademisyenleri sinirlendirdi fakat sakince 
dinlendiler. Soru yanıt bölümünde McKinnon’nın bir öğretim üyesi-
nin sorusuna verdiği yanıt ortalığı darmaduman etti dersem yeridir.  
Soru şöyle idi “Sizce Rusya kapitalizme geçecek mi?”, McKinnon’nın  
yanıtı çok ilginçti. “Biz burada Rusya kapitalizme geçecek mi tartış-
masını yapmıyoruz, bu kaçınılmaz, tartışmamız Rusya’nın kapitaliz-
me nasıl geçeceği ile ilgili.” Bu yanıt soruyu sorana çok ağır gelmişti, 
cebindeki bozuk paraları fırlattı ve salondan çıktı. 
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Doğrusu McKinnon haklı çıktı. Rusya kapitalizm 
ile tanıştı, fakat rekabetçi bir kapitalizm ile de-
ğil, “crony kapitalizmi” dediğimiz (yandaş kapi-
talizmi) ilkel bir kapitalizmi benimsedi, onlar bu 
tanımlamayı kabul etmese de akademisyenler bu 
konuda oldukça ısrarlılar.

Bu süreç elbette sancılı geçiyor. Unutulmamalı 
Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 
(SSCB) mirasının üzerine oturan bir ülke. SSCB 
çöktükten sonra kalanlardan kendine Bağımsız 
Devletler Topluluğu’nu kurdu. Böylece büyük 
ağabey rolünü devam ettirmeye çalıştı. Etki alanı 
dışına çıkanları da, sahip olduğu doğal kaynak-
ları kullanarak tehdit yoluyla hizaya getirmeye 
çalıştı/çalışıyor. Bunda da kısmen başarılı oldu. 
Gürcistan’ı, Ukrayna’yı parçaladı, Kırım’ı ilhak 
etti. 

Rusya’yı uzun zamandır Devlet Başkanı Putin ve 
kendisine bağlı Medvedev ikilisi yönetiyor. Aslın-
da Putin yönetiyor, Medvedev ikincil pozisyonun-
da. Putin sağcı bir politikacı olmasına rağmen yeni 
SSCB hayali kuruyor. Bu hayallerine Rusya’nın 
eski sosyalist, yeni sağcı halkı da destek veriyor. 
Putin 2000 yılında ilk defa Başkan oldu, iki dö-
nemin ardından Medvedev’le yer değiştirdi. Med-
vedev Başkan, Putin Başbakan oldu, 2012 yılında 
yapılan seçimlerde Putin oyların %63’ünü aldı ve 
yeniden Başkan oldu. Bu uzun iktidar döneminde 
gösterdiği baskıcı yönetim nedeni ile kimileri ona 
“yeni Çar” diyor.

Ülkeyi tek adam yönetince ülke dış politika ve  
iç politikadan,  ekonomiye kadar tek bir kişinin 
“aklı” ile şekilleniyor. Putin her istediğini yapıyor. 
Rusya’da Putin destekli yeni zenginler türedi (oli-
garklar). Onların parasal gücünü de arkasına alan 
Putin, kendisine karşı olanları hainlikle suçlayıp, 
itibarsızlaştırıldı. Ancak bu oligarşik devlet kapita-
lizmi modelinin,   rant kollayıcı  ekonomik yapısı 
hızla ivme kaybetmeye başladı.

Aslında başka bir ülke olsa, bu kadar olumsuz-
luklar karşısında çoktan çökerdi. Ancak Rusya 
ayakta. Çünkü onun doğalgaz ve petrolü var. Bu 
iki doğal kaynaktan elde edilen gelir, ekonomiyi 
kısmen ayakta tuttuğu gibi, Putin’in halkın bir kıs-
mını yanına çekmesini de sağlıyor. yapılan sosyal 
yardımlar, Putin’e muhalif olanları susturmak için 
halk desteği sağlıyor. 

Putin SSCB hayalini realize etmek amacıyla 
Ukrayna’da iç karışıklık çıkardı. Ancak bu eylemi 

yüzünden ülkesini de zora soktu. Batılı ülkelerin 
uyguladığı ambargo, ABD destekli düşen Petrol 
fiyatları Rusya ekonomisini sallıyor. 

Rusya EkonomisindE soRun VaR

Çünkü ülkenin doğal kaynaklar dışındaki ekono-
mik gücü 2008 küresel krizi sonrasında hızla za-
yıfladı. Bunun ilk nedeni ülke içindeki siyasi belir-
sizlik  para ve hisse senedi piyasasındaki oynaklığı 
arttırdı. İkincisi Rusya’nın büyümesine ilişkin Ba-
tılı Ülkelerin kaygısının artması ve bunun sonra-
sında sermaye çıkışlarının başlaması. Üçüncüsü 
ise, ekonomiye olan güvenin aşınması ile tüketim 
ve yatırımların düşmesi. 

Tüm bu sıraladıklarımız alt alta gelince Rusya’da 
GSyH’daki büyüme hızı düşmeye başladı. Ver-
miş olduğumuz tabloda sıraladığımız veriler 
Rusya’nın  2013 yılı ile birlikte tüketim ve yatı-
rımda zorlandığını göstermektedir. Tüketimdeki 
düşüşte enflasyon oranının Kasım 2014 sonunda  
%9,1’e kadar yükselmesi ile Ruble’nin son altı 
ay da dolar karşısındaki değer yitirmesi ana etken 
oldu. 20 Haziran’da 1 Doları=35,4 Ruble iken, 18 
Aralık’da 1 Dolar=67,7 oldu, son 52 haftada Rub-
le Dolar karşısında öyle gidip geldi ki, marjlarda 
Ruble’nin değer kaybı  yıl bazında  kimi zaman 
%100’ü aştı. yatırım harcamalarındaki düşüşte kur 
dengesizlikleri önemli bir faktör olarak karşımıza 
çıkmakta,  ancak en az onun kadar önemli olan bir 
başka unsur siyasi erke karşı (hükümete) güven-
sizliğin artması oldu.  
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Bu gelişmelerin sonucunda 2014 yılının üçüncü 
çeyreğine gelindiğinde ekonomi geçen yılın aynı 
dönemine göre ancak %0,8 büyüdü,  enflasyon 
oranı yükseldi, fakat  bu olumsuz verilere karşın 
cari fazla azalarak da olsa, halen devam ediyor 
(2012 yılında 71,3 milyar dolar olan cari fazlanın, 
2014 yılında 58,1 milyar dolara, 2015 yılında ise 
27 milyar dolara gerilemesi bekleniyor), Ekim ayı 
sonunda cari fazla/GSyH oranı 2,9 düzeyine ka-
dar geriledi. 

Rusya ekonomisi her ne kadar cari fazla veriyor 
ise de, bunun tek nedeni petrol ve doğal gaz ihra-
cından elde ettiği gelirdir. 2013 yılı sonunda elde 
ettiği ihracat gelirlerinin  %68’i petrol ve doğal 
gaz satışından gelmektedir. Dolayısıyla petrol fi-
yatlarındaki düşüş Rusya’nın ihracat gelirini dü-
şürmektedir. Bu da bütçe gelirlerinin aşağıya çeki-
yor. Bütçe dengesi bozulan ülkede, hükümet kamu 
harcamalarını eğitimden, sağlığa kadar)  kısmak 
zorunda kalmaktadır. Bu da şu anda çok öne çık-
masa da, halk arasında huzursuzluk yaratmaktadır.

2014 yılı biterken Rusya’da yatırımlar durmuş 
durumda, yurtiçi tüketim hızla azalıyor, askeri ol-
mayan sanayi sektörleri (yiyecek sektörü dışında) 
çöktüğü için yurtiçi talep de hızla düşmektedir. 
Tüm bunların neticesinde 2012 yılında %3,4, 2013 
yılında %1,3 büyüyen, 2014’ü %0,3’lük büyüme 
ile kapatacağı beklenen Rusya’nın, OECD’ye göre 
2015’deki büyüme oranı sıfır olacak, yani hiç bü-
yümeyecek. 

Ukrayna krizi  sonrasında ABD ve AB, Rusya ile 
sıcak çatışma yerine OPEC ülkeleri üzerindeki 
güçlerini kullanarak petrol arzını artmasını sağla-
dılar. Petrol fiyatları düştü, hatta beklenenden daha 
yüksek oranda düştü, Çünkü düşük büyüme oran-
ları nedeni ile başta Çin olmak üzere petrol ithalat-

çısı ülkelerin petrol talepleri azaldı. Petrol fiyatları 
bu yıl yaklaşık %46 geriledi. Bu ilişkiler yumağı 
Rus Rublesini Euro ve Dolar karşısında hızla de-
ğer yitirmesine neden oldu. Aralık ayı başında Rus 
Merkez Bankası Rubledeki değer kaybını durdur-
mak için döviz rezervinin %16’sını sattı, yetmedi, 
faiz oranını %6,5 artırdı. Haftalık interbank faiz 
oranı %21,2’den %27,7’ye yükseltildi. Sermaye 
kaçışı hızlandı, bu yıl ki sermaye çıkışı yaklaşık 
120 milyar doları buldu.

sonuç yERinE

Rusya ekonomisindeki çöküşü sadece petrol fiyat-
larındaki düşüşe ya da Ukrayna krizine bağlamak 
doğru olmaz. Makro ekonomik göstergelere bakıl-
dığında Rusya’nın üretim ile ilgili ciddi sorunları 
bulunuyor. Rusya ekonomisi ihracatta büyük ölçü-
de tek mallı bir konumundadır. Rusya elde ettiği 
petrol ve doğalgaz gelirlerini etkin olarak kullana-

 n Tablo: Rusya GSYH’sının Bileşenlerindeki Değişim  (%)

2010 2011 2012 2013 2014 I.Ç 2014 II.Ç

Büyüme Oranı 4,5 4,3 3,4 1,3 0,9 0,8

Tüketim

Harcamaları

2,6 3,7 4,7 2,4 2,0 1,8

Hanehalkı

Tüketimi

3,0 3,5 3,8 2,3 2,0 2,0

Yatırım

Harcamaları

5,4 4,7 0,4 -1,5 -2,3 -2,4

İhracat 2,0 0,1 0,4 1,2 0,5 0,3

İthalat -5,3 -4,3 -1,9 -0,8 0,9 1,1

Kaynak: The World Bank, Russia Economic Report, September-2014



mayan, yandaş kapitalizmi üzerine oturan, ekonomisini oligark-
lara emanet etmiş bir ülke görünümündedir. 

Ülkede tek adam yönetimi olduğu için ne ekonomide, ne de politik 
olarak açılım yapamamaktadır. Rusya’da tek adam yönetimi, ülke-
de biriken sorunların yarattığı olumsuzlukların iç politikaya yansı-
maması için sürekli olarak dış politikada sorunlar üreterek halkın 
dikkatini dağıtmaya çalışmaktadır. Gürcistan, Çeçenistan şimdi de 
Ukrayna bu politikanın bir sonucu olarak  halka sunulmuştur.  

Rusya ekonomideki bu çalkantıyı atlatacaktır, ancak maliyeti yük-
sek olacak gibi durmaktadır. Bu maliyetin büyüklüğü Rusya’daki 
politik yapılanmayı da değiştirebilir. Asıl önemli olan da budur.

yararlanılan kaynaklar
The Economist, 22nd-28th November, 2014.
The Economist, “ Market Turmoil: Russia’s Blacak Tuesday”, 16 

December, 2014, Web pages.
Financial Times, Wednesday 17 December, 2014
Tom Huddleston, “What you Need to Know About Falling Oil Prices, 

Fortune, December 2, 2014.
The World Bank, Russian Economic Report, March 2014.
The World Bank, Russian Economic Report, September 2014.
The World Bank, Russian Economic Developments, August 11, 2014

55İKTİSAT VE TOPLUM • SAyı 51 • 2015



Kitap DünyasınDan

www.efilyayinevi.com

ABD’nin güvenliği ve refahı artık Asya’ya 
dayanıyor. William H. Overholt bu kitapta; 
Asya’daki uluslararası ilişkileri, Asya’nın 
önde gelen ülkelerini ve Asya bağlamın-
da ABD dış politikasını tabuları yıkan bir 
anlayışla analiz ediyor. Yazar, uzun yılla-
ra yayılan siyaset ve iş dünyası tec-
rübesine dayanarak Soğuk Savaş 
dönemine ait modası geçmiş ya-
pıların; ABD’yi, ABD ile ilişkisi ha-
ricinde aslında izole bir ülke olan 
Japonya’ya giderek daha fazla 
bağladığını ve bugün Asya’daki 
sorunların çoğunun ABD-Çin ikili-
si tarafından yönetildiği gerçeği-
ni perdelediğini belirtiyor. Askeri 
öncelikler; bölgeyi gereksiz şe-
kilde kutuplaştırma, Amerika’nın 
önderliğini ortaya çıkaran ekono-
mik ilişkileri zayıflatma ve ironik 
şekilde Çin’in etkisini artırma ris-
kini taşıyor. Bunların sonucunda 
Soğuk Savaş’taki zaferine rağmen 
ABD’nin Asya’daki etkisi azalıyor. 
Overholt, demokrasiyi destekle-
me yaklaşımının barış ve kalkın-
mayı hızlandıracağı fikrine de kar-
şı çıkıyor ve önümüzdeki on yılda 
Asya jeopolitiğinin radikal şekilde 
farklılaşacağı öngörüsünde bulu-
nuyor. Japonya, Rusya, Orta Asya, 
Hindistan, Pakistan, Kore ve Gü-
neydoğu Asya’yı ele alan anali-
zinde Overholt; akademisyenler, 
siyasi makamlar, işadamları ve 
genel okuyucu için paha biçilmez 
gözlemlerde bulunuyor.

asya, amerİka ve  
jeopolİtİğİn dönüşümü
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