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DÜŞÜK PETROL FİYATLARININ VE RUSYA’YA UYGULANAN YAPTI-
RIMLARIN RUSYA’NIN KAMU BORCU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
Günümüzde Rusya ekonomisinde bir yavaş-
lama yaşanmaktadır. Rusya’nın GSYİH’si, 
2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla %3.7 ve 
%0.2 oranında azalmıştır. Bu koşullar altında, 
ülkenin kamu borcunun GSYİH'ye oranında 
artış yaşanması şaşırtıcı değildir. Rusya Mali-
ye Bakanlığı’ndan elde edilen verilere göre, 
kamu borcunun GSYİH'ye oranı 2017 yılında 
%14.6’ya veya 223.3 milyar dolara (şayet 
USD/RUB 56.79 olarak devam ederse) ulaşa-
caktır. Bu rakam, 2016 yılında %13.2 veya 
195.6 dolar olmuştur. Bakanlığın, bu oranın 
daha da artacağı beklentisi içinde olduğu 
kaydedilmiştir. 2018 yılında kamu borcunun 
GSYİH'ye oranının %14.9'a veya 242.6 mil-
yar dolara, 2019 yılında ise %15.3'e veya 
266.5 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmek-
tedir. Burada, Rusya Hükümeti'nin bütçe 
açığının finansmanında çoğunlukla iç kaynak-
lar üzerinde odaklanacağını belirtmek gerek-
mektedir. Hükümet, 2016 yılında %9.5 olan iç 
kamu borcunun GSYİH'ye oranını 2019 yılın-
da %11.7 seviyesine yükseltmeyi planlarken, 
dış kamu borcunun GSYİH'ye oranının hemen 
hemen aynı olması beklenmektedir (2016 
yılında %3.7 ve 2019 yılında %3.6). 
Kamu borcunun GSYİH'ye oranının artması 
bazı endişelere yol açsa da diğer ülkelere 
bakıldığında mevcut ekonomik yavaşlamaya 
rağmen Rusya'nın kamu borçlarının genel  
durumunun, gelişmiş ülkelerin kamu borçları-
na kıyasla daha iyi olduğu görülmektedir. 
Örneğin, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 
verilerine göre, 2015 yılında Avrupa Bölge-
si'nde kamu borcunun GSYİH'ye oranı %80.1 
olmuştur. Bunun yanı sıra, 2015 yılında ABD 
ve İngiltere’deki oranlar sırasıyla %105.2’ye 
ve %88.9'a ulaşırken, Japonya'da kamu borç-
ları ülkenin GSYİH'sinin 2.5 katını aşmıştır.  
Rusya Hükümetinin nispeten iyi olan bu per-
formansı, çoğunlukla ülkenin kamu borcunun 
GSYİH içindeki payını önemli ölçüde azalta-
bilmesinden ve 2000'li yıllarda ve 2010'ların 
başlarında petrol fiyatları yüksek iken bu 
oranı %15'in altında tutabilmesinden kaynak-
lanmaktadır. 1990'lı yıllarda Rusya iç ve dış 
kaynaklardan çok fazla borçlanmak zorunda 
kalmıştı ve ülkenin kamu borcunun GSYİH'ye 
oranı çok yüksekti. Örneğin, Dünya Bankası, 
Rusya'da kamu borcunun GSYİH'ye oranının 
1998 yılında %143.9'a ulaştığını açıklamıştır. 
Elbette burada 1998 yılında ülkenin ağır bir 
finansal krizle mücadele ettiğini belirtmek 
gerekmektedir. Ülke döviz krizi, kamu borcu 
krizleri ve bankacılık krizi gibi çeşitli finansal 
kriz türlerinden etkilenmiştir. Ayrıca, Hükü-
met aynı yıl borcunu ödeyememe durumu ile 
karşı karşıya kalmıştır.  
Ülke, finansal krizleri hızla aşabilmiştir. Kri-
zin üstesinden gelmek için hükümet bir "kriz-

le mücadele planı" uygulamıştır. Bu plan, 
zorunlu ihtiyaç maddesi olan yiyecek, ilaç ve 
diğer ürünlerin üretimi için sübvansiyonların 
sağlanmasını; doğal tekellerin faaliyetlerinin 
daha sıkı kontrollere tabi tutulmasını; yabancı 
para kullanma ve elde bulundurma ile ilgili 
kontrollerin uygulanmasını ve bankacılık 
sektörünün ve vergi sisteminin yeniden yapı-
landırılmasını içermiştir. Planın ekonomi 
üzerinde olumlu etkisi olsa da, ülkenin krizin 
üstesinden gelmesine yardımcı olan başlıca 
etken yüksek petrol fiyatları olmuştur. Diğer 
bir ifadeyle 1990'lı yılların sonundan itibaren 
yükselmeye başlayan petrol fiyatlarının Rusya 
ekonomisi üzerinde önemli ölçüde olumlu 
etkisi olmuştur ve kamu borcunun GSYİH'ye 
oranı düşmeye başlamıştır. Örneğin, Rusya 
Federal Devlet İstatistik Hizmetleri (FSSS) 
verilerine göre, 2000 yılında kamu borcunun 
GSYİH'ye oranı %61.4 iken 2005 yılında bu 
oran %14.2'ye düşmüştür. 2006 yılında kamu 
borcunun GSYİH'ye oranı tek basamaklara 
(%9.0) düşmüş ve küresel ekonomik krizden 
önce 2008 yılında en düşük oranını (%6.5) 
görmüştür. 2013 yılına kadar tek basamaklı 
olmaya devam eden bu oran 2013 yılında 
%10.6’ya çıkmış ve bu yıldan  itibaren sürekli 
olarak artmıştır. Nitekim, kamu borcunun 
GSYİH’ye oranı 2014 yılında %13.2'ye ve 
2015 yılında %13.6'ya yükselmiştir. 
Kamu borcunun GSYİH’ye oranında nispeten 
büyük bir artış (%2.6’lık bir artış) meydana 
geldiği görülmektedir (2013 yılında %10.6 
iken 2014 yılında %13.2). Çünkü 2014 yılının 
ortalarından itibaren petrol fiyatları düşmeye 
başlamış ve Mart-Nisan 2014 döneminde bazı 
batılı ülkeler tarafından Ukrayna/Kırım krizi 
sebebiyle Rusya'ya yaptırımlar uygulanmıştır. 
Petrol gelirleri devlet bütçesinin ana kaynak-
larından biri olduğundan petrol fiyatlarındaki 
düşüş, ülke ekonomisini ciddi şekilde olum-
suz etkilemiştir. Ayrıca, çoğunlukla Rus silah 
sanayini, enerji kurumlarını ve devletin mali 
kurumlarını hedef alan yaptırımlar, bütçe 
gelirlerinin azalmasına neden olarak ve yük-
sek bütçe açığını tetikleyerek ekonomi üze-
rinde ayrıca olumsuz bir etki oluşturmuştur. 
Örneğin, Rusya’nın federal devlet bütçesi 
açığı 2015 yılında GSYİH'nin %2.4'ü veya 
34.5 milyar dolar iken 2016 yılında 
GSYİH'nin %3.4'ü seviyesinde veya 52.3 
milyar dolar olmuştur. 2012-2014 döneminde 
ise bütçe açığı GSYİH'nin %0.5'inden düşük 
olmuştur. Ayrıca, FSSS, 2016 yılında petrol 
ve doğal gaz gelirlerinin toplam federal devlet 
bütçesi gelirleri içindeki payının %35.9 ya da 
85.1 milyar dolar olduğunu belirtmiştir. Bu 
rakam, son 10 yılın en düşük seviyesidir.  
Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz 
gelirlerinin toplam federal devlet bütçesi 

gelirleri içindeki payının 2017-2019 yılları 
arasında önemli ölçüde değişmeyeceğini ve 
%36-%37 seviyesinde kalacağını öngörmek-
tedir. Bununla birlikte, bütçe açığının önü-
müzdeki üç yıl içinde azalacağı da belirtilmiş-
tir. 2017-2019 yılları arasında bütçe açığının 
sırasıyla GSYİH'nın %3.2’si, %2.2’si ve 
%1.2’si olması beklenmektedir. Rusya hükü-
meti, 2016 yılında %9.4 olan petrol ve doğal 
gaz dışı bütçe açığını 2019 yılında %6.6'ya 
düşürerek bu amaca ulaşmayı ümit etmekte-
dir. Bu noktada, hükümetin bütçe harcamala-
rını azaltarak bütçe açığını düşürmeyi planla-
dığı belirtilmelidir. Örneğin, 2016 yılında 
%12.7 olan sosyal harcamaların GSYİH'ye 
oranının 2017 yılında %12.2'ye düşürülmesi 
planlanmaktadır. Milli savunma harcamaları-
nın GSYİH'ye oranı, milli ekonomi harcama-
larının GSYİH'ye oranı ve eğitim harcamala-
rının GSYİH'ye oranı, 2016 yılında sırasıyla 
%7.2, %4.5 ve %3.7 iken 2019 yılında bu 
oranların sırasıyla %4.9, %3.9 ve %3.5 olarak 
gerçekleşmesi planlanmaktadır. 
2017 ve 2018 yıllarında Maliye Bakanlığı, 
bütçe açıklarını Rusya Rezerv Fonu’ndan ve 
Ulusal Refah Fonu’ndan (sırasıyla 32.1 milyar 
dolar ve 20.5 milyar dolar) aktarma yaparak 
karşılamayı planlamıştır. 2019 yılında Maliye 
Bakanlığı bu iki fondan yalnızca 2.5 milyar 
dolar ayırmayı düşünmektedir. Bu üç yıllık 
süre içinde bütçe açığının geri kalan kısmının 
çoğunlukla iç kamu borcuyla karşılanması 
planlanmakta ve Hükümet, 2016 yılında 
GSYİH'nin %3.7'sini oluşturan dış kamu 
borcu seviyesini 2019 yılında GSYİH'nin 
%3.6'sına düşürmeyi hedeflemektedir. Böyle-
ce, 2017-2019 döneminde Rusya Hükümeti, 
bütçe açığını sırasıyla 16.4 milyar dolar, 14.9 
milyar dolar ve 17.6 milyar dolar tutarındaki 
iç borç ile karşılamayı planlamaktadır. 
Sonuç olarak, olumsuz dış makroekonomik ve 
jeopolitik faktörlerde bir değişiklik olmadığı 
takdirde, Rusya'nın kamu borcu artmaya 
devam edecektir. Burada, yüksek kamu borcu 
seviyelerinin, hükümetlerin kamu maliyesi 
dengesini bozma ve reel ekonomiyi olumsuz 
etkileme riski taşıdıklarını belirtmek gerek-
mektedir. Bu durum, Rusya ekonomisi için de 
bir risk oluşturmaktadır. Bu anlamda, yüksek 
kamu borcunun ekonomi üzerindeki yıkıcı 
etkilerini azaltmak için Rusya Hükümeti, 
güçlü kamu borcu politikaları uygulayarak, 
kamu borcu düzeylerini kabul edilebilir sevi-
yelerde tutarak ve kamu borcuyla elde edilen 
gelirleri verimli kamusal faaliyetlerin gerçek-
leştirilmesinde kullanarak etkin bir kamu 
borcu politikası uygulayabilir.  



 

 

Politika Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 
 
x Astana'ya yaptığı resmi ziyarette Türkmenis-

tan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimu-
hamedov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, bölgesel ve uluslara-
rası işbirliğinin yanı sıra enerji, transit ve 
ulaşım alanlarında işbirliği konuları üzerinde 
görüşmüşlerdir. Ziyaret sonunda taraflar, iki 
cumhurbaşkanının Ortak Bildirisi, Kazakis-
tan ile Türkmenistan arasındaki stratejik or-
taklık antlaşması, Kazakistan-Türkmenistan 
devlet sınırının sınırlandırılmasıyla ilgili bir 
anlaşma, iki hükümet arasında Kazakistan-
Türkmenistan Hükümetlerarası Komisyonu 
kurulmasıyla ilgili bir anlaşma ve gizli bilgi-
lerin karşılıklı olarak korunması ile ilgili ba-
zı anlaşmalar dâhil olmak üzere çeşitli bel-
gelere imza atmışlardır. Taraflar ayrıca, 
2017-2018 yılları için iki ülkenin Dışişleri 
Bakanlıkları arasında işbirliği programını ve 
Astana ile Aşkabat’ın kardeş şehir ilan edil-
mesiyle ilgili bir anlaşmayı imzalamışlardır. 

x Aşkabat'a yaptığı resmi ziyarette İran Dışiş-
leri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve 
Türkmen meslektaşı Raşid Meredov, enerji 
endüstrisi, petrol ve doğal gaz ve ulaşım 
alanlarında işbirliğinin daha da geliştirilmesi 
üzerinde görüşmüşlerdir. Ayrıca, taraflar 
Hazar ile ilgili konulara dikkati çekerek Af-
ganistan'a yardım sağlama konusunu ele al-
mışlardır. 

x Astana'da düzenlenen Kazakistan Dışişleri 
Bakanı Kairat Abdrakhmanov başkanlığın-
daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Üye 
Devletleri Dışişleri Bakanları Konseyi sıra-
sında bakanlar, Hindistan ve Pakistan'ın 
ŞİÖ’ye tam üye olmalarına yönelik sürecin 
tamamlanması üzerinde görüşmüşlerdir. Ay-
rıca, katılımcılar, ŞİÖ'nün genişlemesine 
yönelik beklentileri dikkate alarak bölgesel 
güvenliğin güçlendirilmesi ve terör ve aşırı-
cılıkla mücadeleyle ilgili önlemler üzerinde 
görüşmüşlerdir. Bunun yanı sıra, Dışişleri 
Bakanları, yaklaşmakta olan Astana'daki 
ŞİÖ Zirvesi ile ilgili gündem taslağı ve im-
zalanmak üzere gönderilecek taslak belgeler 
üzerinde anlaşmışlardır. 

x Astana'ya yaptığı resmi ziyarette Çin Başba-
kan Yardımcısı Zhang Gaoli, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve 
Kazakistan Başbakanı Bakytzhan Saginta-
yev, büyük ortak projelerin planlanması ve 
uzun vadeli programların geliştirilmesi ko-
nuları dâhil olmak üzere iki ülkenin ticari-
ekonomik, bilimsel-teknik, finansal, enerji, 
kültürel-insani, transit taşımacılığı ve altyapı 
alanlarında karşılıklı etkileşimi ile ilgili ko-
nuları ele almışlardır. 

x Taşkent'e yaptıkları resmi ziyarette Afganis-
tan Altyapı, İnsan Kaynakları ve Teknoloji 
Üzerine Cumhurbaşkanı Kıdemli Danışmanı 
Humayun Qayumi ve BDT ülkeleriyle İşbir-
liğini Geliştirme Özel Temsilcisi Muham-
med Şakir Kargar, Özbekistan Dışişleri Ba-
kanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya gel-
mişlerdir. Toplantı sırasında taraflar, son 
zamanlarda üzerinde uzlaşılan anlaşmaların 
uygulanması konusunu detaylı bir şekilde 
tartışarak 2017 yılında iki ülke arasındaki 

geniş ölçekli işbirliğinin daha da geliştiril-
mesi için Plan'ın uygulanması ile ilgili görüş 
alışverişinde bulunmuşlardır. 

x Aşkabat'a yaptığı resmi ziyarette Avrupa 
Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ryszard 
Çzarnecki ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı 
Raşid Meredov, enerji ortaklığı ve Türkme-
nistan'dan Avrupa'ya doğal gaz arzı konusu-
na odaklanarak ekonomik işbirliğinin derin-
leştirilmesine yönelik olasılıklar üzerinde 
tartışmışlardır.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

x Kazakistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan 
açıklamaya göre, ülke 2017 yılının ilk çey-
reğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 
%2.2 artışla 17.1 milyon ton petrol ihraç et-
miştir. Ayrıca, 2017 yılının ilk çeyreğinde 
petrol ve doğal gaz kondensatı üretiminin 
yıldan yıla %5.2 oranında artarak 21.1 mil-
yon tona ulaştığı, rafine edilmiş petrol hac-
minin ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 
%2.2 artarak 3.6 milyon ton olduğu kayde-
dilmiştir. 

x Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR'dan 
yapılan açıklamaya göre, şirket Batı Abşe-
ron kıyı ötesi alanında yeni bir #10 sabit 
platform inşa etmektedir. 10 üretim kuyusu 
sondajı için tasarlanana bu platform, 13.5 
metre derinlikte dokuz yatak ünitesine kuru-
lacaktır. Toplam alanı 3,480 metrekare olan 
kıyı ötesi platformundan günde 1,200-1,500 
ton petrol üretilmesi planlanmaktadır. 

x Uluslararası Para Fonu tarafından en son 
yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm ra-
poruna göre, 2017 yılında ham petrolün or-
talama fiyatı varil başına 55.23 dolar olacak, 
2018 yılında ise varil başına 55.06 dolara 
düşebilecektir. Raporda ayrıca, 2016 yılında 
ham petrolün ortalama fiyatının varil başına 
42.84 dolar seviyesinde gerçekleştiği kayde-
dilmiştir. 

x İran Atom Enerjisi Kurumu, Arak ağır su 
nükleer reaktörünü yeniden tasarlamak için 
İran ve Çin arasında ilk ticari sözleşmenin 
Viyana'da imzalandığını duyurmuştur. An-
laşmaya göre, Çin nükleer reaktörün moder-
nizasyonu konusunda İranlı uzmanların ha-
zırladığı projeleri denetleyecektir. 40 mega-
vatlık Arak reaktörünün kanser ve diğer tıb-
bi tedaviler için izotop üretmesi amaçlan-
maktadır. İran, potansiyel plütonyum üreti-
mini hızla azaltmak amacıyla bu planlanan 
araştırma reaktörünü yeniden tasarlamakta-
dır. 

x Ukrayna Altyapı Bakanı Volodymyr Omel-
yan, tarımsal ürünlerin taşınması için bir test 
treninin başlatılması konusunda İran'ın an-
laştıklarını açıklamıştır. Yaz aylarında başla-
tılması planlanan test treni, Gürcistan ve 
Azerbaycan topraklarından geçecektir. Ba-
kan ayrıca, İran petrolünü Ukrayna'ya nak-
letme olasılığı ve İran’ın Ukrayna’da bir pet-
rol rafinerisi inşa etme ihtimali üzerinde dü-
şündüklerini belirtmiştir. 

x Duşanbe'de düzenlenen Özbekistan-
Tacikistan İş Forumu’nun sonunda Özbekis-
tan ve Tacikistan işletmeleri, 35 milyon do-
ların üzerinde değer sahip 20 sözleşme im-
zalamıştır. Örneğin, Özbekistan devlet kim-

ya şirketi olan Uzkimyosanoat, Tacikistan'a 
mineral gübreler dâhil olmak üzere mal tes-
limine ilişkin 28.4 milyon dolarlık 5 sözleş-
me imzalarken, Özbek otomobil şirketi 
Uzavtosanoat, Tacikistan şirketleri Lesin-
vest’e ve Taj Motors'a 1.8 milyon dolarlık 
otomobil satışı ile ilgili sözleşmeler imzala-
mıştır. Ayrıca, Özbekistan şirketleri Kvarts 
ve Bestmetalconstruction, Tacikistan'ın Fay-
zi Khurshed, Peshsaf-1, Tj-Mol ve Zamon 
Ticaret şirketleriyle Tacikistan'a inşaat mal-
zemeleri teslimine ilişkin 500,000 dolarlık 4 
sözleşme imzalamıştır. 

x Kazakistan Tarım Bakanı Yardımcısı Kairat 
Aituganov, 2021 yılına kadar ülkenin tarım-
sal makine üretiminin %43'ünü gerçekleş-
tirmeyi planladıklarını açıklamıştır. Tarım 
üreticileri için mevcut makinelerin sayısını 
artırma amacıyla, 2021 yılına kadar makine 
ve traktör stoklarının yenilenme seviyesinin 
%2.9 oranında artırılması planlanmaktadır. 

x Kırgızistan Maliye Bakanı Adylbek Kasy-
maliev, Kırgızistan'ın 240 milyon dolarlık 
dış kamu borcunun silinmesi konusunda 
Rusya ile görüşmelerin başlatıldığını açık-
lamıştır. Ayrıca, Şubat 2017 itibariyle ülke-
nin dış kamu borcunun 3.78 milyar dolara 
ulaştığı kaydedilmiştir. Bu rakam, ülkenin 
GSYİH'sinin %53'ünü oluşturmaktadır. 

x Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Timur 
Suleimenov, Ocak-Mart 2017 döneminde 
ulusal para birimi cinsinden mevduatın 1.5 
kat artarak 8.3 trilyon tengeye (26.6 milyar 
dolara) ulaştığını bildirmiştir. Ayrıca, top-
lam mevduatın %5.3 oranında artarak 17 
trilyon tenge (54.5 milyar dolar) olduğu be-
lirtilmiştir. 

  

Toplum ve Kültür 
 

x Özbekistan Devlet Başkanı Shavkat Mirzi-
yoyev, Doğayı Koruma Devlet Komitesi'nin 
Çevre Ekolojisi ve Korunması Devlet Komi-
tesi olarak yeniden düzenlenmesiyle ilgili 
bir kararname imzalamıştır. Olumlu çevresel 
koşullar oluşturmayı ve ülkenin ekolojik du-
rumunu iyileştirmeyi hedefleyen Komite, 
Bakanlar Kurulu’na karşı sorumlu olacaktır. 

x Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke-
nin 2025 yılına kadar çevre güvenliğinin 
sağlanması stratejisi ile ilgili bir kararname 
imzalamıştır. Stratejinin üç ay içinde uygu-
lanması için Hükümetin, alınacak önlemleri 
içeren bir planı onaylaması gerektiği belir-
tilmiştir. 

x Çin, Güney Hainan eyaletindeki Wenchang 
uzay üssünden Chang Zheng-7 (Uzun Yürü-
yüş-7) taşıyıcı roketi ile Tianzhou-1'i (Gök-
sel Gemi-1) adlı ilk kargo uzay aracını fır-
latmıştır. Kargo gemisi, Tiangon-2 yörünge 
uzay istasyonuyla bağlantı kurmak ve istas-
yon yörüngesinde yakıt ikmali yapmak için 
tasarlanmıştır. 

x Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Özbekis-
tan'ın ABD Olağanüstü ve Tam Yetkili Bü-
yükelçisi Bakhtiyor Gulyamov'un Paris An-
laşması'nı imzaladığını duyurmuştur. İmza-
lanan anlaşmanın orijinal kopyası, BM’nin 
Anlaşmaların Saklandığı Birimine teslim 
edilmiştir. 
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