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2016 YILINDA BEYAZ RUSYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 

Rusya ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında 
stratejik bir konumda olan Beyaz Rusya, gelişmiş 
bir ulaştırma sistemine, yeterli bir yatırım iklimi-
ne ve nitelikli işgücüne sahiptir. Bununla birlikte, 
ülkenin özellikle enerji, ekonomi ve finans 
alanlarında Rusya’ya büyük ölçüde bağımlı 
olması ve ekonomik faaliyetler üzerinde devlet 
kontrolünün yüksek olması, ekonominin istikrara 
kavuşması önünde engel teşkil etmektedir. Yıllar 
süren düşük ekonomik büyümenin ve artan 
makroekonomik dalgalanmaların ardından Beyaz 
Rusya ekonomisi 2015 yılında durgunluğa girmiş 
ve %3.9 oranında daralma yaşamıştır. Ülkenin 
GSYİH’sinin 2016 yılında %2.2 oranında azal-
ması, buna karşılık 2017 ve 2018 yıllarında 
sırasıyla sadece %1.5 ve %1.3 oranlarında 
büyümesi beklenmektedir. Diğer yandan, Beyaz 
Rusya mallarına yönelik düşük yurt dışı talep, 
ülkenin ihracatının önemli ölçüde azalmasına 
neden olmuştur. 2015 yılında, ihracat miktarı 
26.6 milyar dolar olmuştur. Bu rakam bir önceki 
yıla kıyasla 9.3 milyar dolar (%26) daha düşük-
tür. Aynı zamanda ithalat da 10.1 milyar dolar 
(%25) azalmıştır. İhracatta en büyük azalış 
(%30), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 
ülkelerine ve Rusya’ya yönelik ihracatta yaşan-
mıştır. Bunun başlıca nedeni Rusya’da yaşanan 
ekonomik krizdir. Diğer yandan, Beyaz Rus-
ya’nın AB ile ticareti de 2015 yılında %19 
oranında yani 2 milyar dolardan biraz fazla 
düşmüştür.  
Düşük ihracat ayrıca Beyaz Rusya’nın endüstri-
sinde de ciddi sorunların yaşanmasına yol açmış-
tır. 2015 yılında ülkedeki girişimlerin %60’ı 
zarar ettiklerini ya da minimum kar seviyesinde 
faaliyet gösterdiklerini belirtmişlerdir. Bu giri-
şimler, ülke ekonomisi için büyük öneme sahip 
olan MTZ Traktör Üretim Şirketi, MAZ Kamyon 
Üretim Şirketi ve BMZ Ağır Araçlar için Motor 
Üretim Şirketi gibi kuruluşları kapsamaktadır. Bu 
kuruluşlar sermaye yönlü çalışmakta ve Go-
mel’de bulunan tarım makinaları üretim fabrikası 
Gomselmash’ın üretimine dayalı olarak faaliyet 
göstermektedir. 
Diğer yandan, 2015 yılında ve 2016 yılının bir 
kısmında döviz kuru sert bir şekilde değer 
kaybetmiştir. Bu bağlamda 2015 yılında Beyaz 
Rusya rublesi %23 oranında devalue edilmiştir. 
Ancak döviz kuru mevcut durumda daha istikrar-
lı durumdadır. 2015 yılının ikinci çeyreğinde 
Beyaz Rusya Merkez Bankası cari açığın 
GSYİH’ye oranının %4.3 olduğunu açıklamıştır. 
Bu oran, 2016 yılının ilk çeyreğinde biraz yükse-
lerek %4.9’a çıkmıştır. Bununla birlikte, rublenin 
devalüasyonu reel ücretleri azaltmıştır. 2015 
yılının dördüncü çeyreğinde reel ücretler %3 
oranında düşmüş ve Ocak 2016’da ortalama ücret 
yaklaşık 90 dolar azalarak 315 dolar olmuştur. 
Ayrıca, işsizlik oranı artmasına rağmen Beyaz 
Rusya’nın işsizlik oranının nispeten düşük 
seviyelerde seyrettiği ifade edilebilir (2015 
yılında %0.9 ve 2016 yılında %1). Bunun en 
önemli nedeni, hükümetin, sosyal güvenliğin ve 
istihdamın arttırılması ile ilgili 2016-2020 
hükümet programının bir parçası olarak ‘istih-
damın teşvik edilmesiyle ilgili altprogramı’ 
uygulamasıdır. Burada temel hedef, ulusal 
istihdam politikası çerçevesinde istihdam potan-
siyelinin etkin kullanımının sağlanmasıdır.  

Diğer yandan, Merkez Bankası daraltıcı para 
politikası ve parasal hedefleme stratejisi uygula-
yarak enflasyonu düşürmüştür. 2015 yılında %19 
olan enflasyon oranı 2016 yılında %17’ye düş-
müştür. Ancak kamu borçları 2015 yılında %41.3 
iken 2016 yılında %46.4’e yükselmiştir. Banka-
cılık sektöründe bankaların varlık kalitesinin ve 
karlılığının düşmesi ve problemli kredilerin 
sayısının artması batık kredilerin sistemdeki 
payını da arttırmıştır. Merkez Bankası’ndan 
yapılan açıklamaya göre Ocak 2016’dan bu yana 
problemli varlıkların sistemdeki payı iki kat 
artarak %13.4’e çıkmıştır. Bu artışın en önemli 
nedeni Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) 
yüksek zararlarıdır. Kamu borçlarının artışının 
bir diğer nedeni ise hükümet programlarını 
desteklemek için kullanılan doğrudan ve sübvan-
siyonlu kredilerin artmasıdır. Uluslararası Para 
Fonu’nun (IMF) 2015 Yılı Finansal Raporu’nda 
yer alan veriler,  bu kredilerin GSYİH’ye oranı-
nın 2010 yılında %6 iken 2011 yılında %9.3’e 
çıktığını ancak sonrasında azalma eğilimine 
girdiğini ve 2014 yılında %4’e düştüğünü gös-
termektedir. Doğrudan borç verme ayrıca banka-
cılık sektöründe batık kredilerin payının artması-
na yol açmıştır. Bununla birlikte, 2011 yılında 
%58 olan brüt dış borç/GSYİH oranı 2015 
yılında %55’e düşmüş ve Haziran 2016’da  
%26.4 olarak gerçekleşmiştir.  
Kamu maliyesi açısından ise hükümetin ihtiyatlı 
bir maliye politikası uyguladığı görülmektedir. 
Bütçe gelirleri büyük ölçüde petrol gelirlerinden 
oluşmaktadır. Beyaz Rusya, dünyanın petrol 
gelirlerine en çok bağımlı üçüncü ülkesidir ve 
petrol ürünlerinin (Rusya’dan sağlanan petrol ile 
üretilen) ülkenin ihracatı içindeki payı yaklaşık 
%30’dur. Bütçenin bir diğer gelir kaynağı ise 
Beyaz Rusya petrolü üzerinden elde edilen 
ihracat vergisidir. Bu vergi gelirinin 2016 yılında 
1.1 milyar dolar olması planlanmış ancak yılın 
ilk yarısında düşük petrol fiyatları ve Rusya’dan 
sağlanan petrol arzındaki kesintiler nedeniyle 
sadece 390 milyon dolar civarında gelir elde 
edilmiştir. Bütçe harcamaları açısından ise Mayıs 
2016’da Maliye Bakanlığı bütçe harcamalarında 
%7 oranında kesinti yapılacağını duyurmuştur. 
Bu kesintiler, yerel bütçelere verilen sübvansi-
yonlara ve KİT’lere verilen finansal desteğe 
yöneliktir, sosyal harcamalar (sosyal faydaya 
yönelik harcamalar ve ilaç harcamaları) bu 
kesintilerin dışında tutulmuştur. Ayrıca 2015 
yılında %0.8 olan bütçe dengesi, gelirlerdeki 
azalışa bağlı olarak %1.3 olmuştur. 
Diğer yandan, hükümet özellikle KİT’lerin 
yeniden yapılandırılmasına yönelik faaliyetleri 
içeren bazı yapısal reformlar yürütmektedir. Son 
verilere göre, ülkede ticari faaliyette bulunan 
kuruluşlar içinde 3662 KİT yer almaktadır. 
KİT’ler, sanayi üretiminin yaklaşık %80’ine 
katkıda bulunmakta ve tüm sabit sermaye yatı-
rımlarının yaklaşık %60’ını kullanmaktadır. 
Ancak, ekonomideki paylarının büyük olmasına 
rağmen, bu kurumların finansal performansı 
zaman içinde önemli ölçüde bozulmuştur. Örne-
ğin, 2012 yılında zarar eden KİT’lerin ekonomi-
deki payı sadece %4.8 iken 2016 yılının ilk 
çeyreğinde bu oran %26.3’e yükselmiştir. Bunun 
en önemli nedeni, finansal varlıkların ve sermaye 
varlıklarının KİT’ler tarafından verimsiz şekilde 

kullanılmasıdır. Hükümet bu problemi çözmek 
için verimsiz KİT’leri kapatabilir, özelleştirebilir 
ya da verimliliklerini arttırabilir. KİT’lerin 
kapatılması tercihi oldukça maliyetli olabilir. 
Verimliliklerinin arttırılması tercihi konusunda 
ise hükümet bazı önlemler uygulamaktadır. 
Örneğin, KİT’lere üretim maliyetlerini %25 
oranında azaltma ve yabancı sermaye çekme 
zorunluluğu getirilmiştir. Bunun yanında merkezi 
hükümetin ve yerel idarelerin KİT’lerdeki iş 
imkanlarının arttırılması için birlikte çalışmaları 
söz konusudur. Bir diğer tercih ise bu kurumların 
özelleştirilmesidir. Ancak, 2016 Yılı Özelleştir-
me Planı’na sadece 56 şirketin dahil edildiği 
görülmektedir. Stratejik öneme sahip şirketler 
planın dışında tutulmuştur. Planlanan özelleştir-
me gelirlerinin ise sadece 20 milyon dolar 
civarında olması beklenmektedir. Bunun nedeni, 
özel sektörün ekonomideki payının sınırlı olması 
(GSYİH’nin %30’u) ve özel şirket faaliyetlerinin 
çeşitli açılardan idari kısıtlamalara tabi olmasıdır.  
Hükümet ayrıca Mart 2015’ten bu yana Dünya 
Bankası ile birlikte Beyaz Rusya’da Yapısal 
Reformlar için Yol Haritası oluşturulması üze-
rinde çalışmaktadır. Bu Yol Haritası, Avrasya 
İstikrar ve Kalkınma Fonundan (2 milyar dolar) 
ve IMF’ten (3 milyar dolar) kredi sağlamaya 
yönelik uygulamalara temel teşkil etmektedir. 
Diğer yandan hükümet, ekonomide rekabeti 
yeniden canlandırma, dış şoklara karşı kırılganlı-
ğı azaltma ve ekonomik büyümeyi yeniden 
sağlama amacıyla oluşturulan 2016–2020 Faali-
yet Planı’nı onaylamıştır. Tüm bu önlemler, 
devletin doğrudan borç verme faaliyetlerinin 
azaltılmasını, KİT’ler için günün şartlarına uygun 
kurumsal yönetim uygulama ilkelerinin getiril-
mesini ve Dünya Ticaret Örgütü’ne katılım için 
müzakerelerin yapılmasını içermektedir. Diğer 
reformlar ise önümüzdeki beş yıl içinde yüksek 
teknolojiye yönelik endüstrilerin (mikro elektro-
nik, lazer, biyo ve nano teknolojiler) gelişiminin 
hızlandırılmasını, çoğunlukla küçük ve orta boy 
işletmelerde 250,000’den fazla yeni iş imkanı 
oluşturulmasını ve özellikle sermaye yatırımla-
rında zararın karşılanmasını dikkate alacak 
şekilde finansal kaynakların rekabetçi bir şekilde 
dağıtılmasını kapsamaktadır.  
Sonuç olarak, ülkede uygulanan ekonomi politi-
kalarının ve reformların etkinliğinin arttırılması 
için aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: KİT’lerde 
finansal riskleri azaltmak ve üretkenliği ve 
verimliliği iyileştirmek için KİT’lere yönelik 
kapsamlı bir reform stratejisinin uygulanması, iş 
ortamının iyileştirilmesi, kamu borçlarının 
azaltılması için mali çerçevenin güçlendirilmesi, 
makroekonomik ve finansal istikrarın korunması 
için ihtiyatlı bir para politikasının izlenmesi ve 
esnek döviz kuru politikasının sürdürülmesi. 
Bununla birlikte, uzun dönemde güçlü ve sürdü-
rülebilir bir büyüme sürecinin yaşanabilmesi için 
bu politikalar, yapısal ve kurumsal reformlarla 
desteklenmelidir. Bu reformlar ise daha fazla 
yabancı yatırım çekmeyi, etkin bir işgücü piyasa-
sı ve sosyal güvenlik sistemi oluşturmayı ve 
Dünya Ticaret Örgütü’ne katılım sürecini ta-
mamlamayı hedefleyen geniş bir önlemler setini 
içermektedir.  



 

x Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi Ekonomi Bakanları’nın Ba-
kü'de düzenlenen 6.Toplantısı'nda 
Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve 
Kırgızistan'dan 50'den fazla temsilci, 
Türk dili konuşan ülkeler arasında 
ekonomik işbirliğinin genişletilmesine 
yönelik fırsatlar üzerinde görüşmüşler-
dir. 

x Bölge ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini 
ilerletme amacıyla düzenlediği resmi 
Orta Asya turunda İran Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani, Ermenistan, Kazakistan 
ve Kırgızistan'ı ziyaret etmiştir. Ruhani 
ve Ermeni mevkidaşı Serzh Sarkisyan 
arasında Erivan'da yapılan görüşmede 
taraflar, beş mutabakat anlaşması ve tu-
rizm, spor ve kültür gibi farklı alanlar-
da işbirliği anlaşmaları imzalayarak 
karşılıklı çıkar sağlayan konular üze-
rinde görüşmüşlerdir. Ayrıca, Kazakis-
tan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazar-
bayev ile Astana'da düzenlenen resmi 
toplantı sonrasında taraflar, hayvancı-
lıkta karantina koşulları ve Hazar De-
nizinde nakliye imkanlarının yanı sıra, 
turizm ve finans gibi alanlarda beş an-
laşma imzalamışlardır. Son olarak, 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev ile Bişkek'te yapılan resmi 
toplantı sonunda taraflar, 2016-2026 
dönemi için İşbirliği Paktı, beş muta-
bakat anlaşması ve bilgi teknolojileri, 
güvenlik, tıbbi ve kültürel alanlarda iş-
birliği anlaşması imzalamışlardır. 

x Taşkent'e yaptığı resmi ziyarette Kaza-
kistan Dışişleri Bakanı Erlan İdrisov ve 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat 
Mirziyoyev, ticaret, yatırım ve ulaşım 
gibi alanlarda işbirliğinin artırılmasına 
yönelik beklentiler üzerinde durmuşlar 
ve bu çerçevede çeşitli konuları tartış-
mışlardır. 

x Bakü'ye yaptığı resmi ziyarette Türkiye 
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ümit Yal-
çın ile Azerbaycanlı mevkidaşı Halife 
Halafov, terör ile mücadele ve bölgesel 
çatışmaların çözümü dahil olmak üzere 
ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 
konuları ele almışlardır. 

x İslamabad'a yaptığı resmi ziyarette 
Özbekistan Başbakan Yardımcısı 
Ulugbek Rozukulov ve Pakistan Tica-
ret Bakanı Khurram Dastgir Han, ta-
rım, ilaç, tekstil ve diğer sektörler dahil 
olmak üzere pek çok alanda ticari-
ekonomi ilişkilerini genişletmeyi kabul 
etmişlerdir. 

x Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, 
Avrupa Birliği liderlerinin, Ukrayna 
krizi nedeniyle Rusya'ya uygulanan 
ekonomik yaptırımları 2017 yılının or-
talarına kadar uzatmaya karar verdikle-
rini açıklamıştır. 

x Moskova'da yapılan üçlü görüşmelerde 
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Ce-

vad Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Ser-
gey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Baka-
nı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de siyasi 
sürecin iyileştirilmesi için koordine 
edilen eylemlerle ilgili ortak bir bildiri 
kabul etmişlerdir. 

x BM Güvenlik Konseyi, Halep'ten 
tahliye yapılmasıyla ilgili talimat ve-
rilmesini içeren bir kararı oybirliğiyle 
onaylamıştır. Bu karar ile, BM'nin Do-
ğu Halep'teki tahliye noktalarına ve şe-
hirde hükümetin kontrolü ele geçirdiği 
alanlara derhal 113 gözlemci göndere-
ceği belirtilmiştir. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

x Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), 
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı 
(TANAP) projesi için 600 milyon do-
larlık kredi tahsis edildiğini açıklamış-
tır. Ayrıca, Dünya Bankası, TANAP 
projesi için Türkiye’ye ve Azerbay-
can’a 400’er milyon dolarlık kredi ve-
rilmesini onaylamıştır. 

x  Özbekistan devlet enerji şirketi Uzbe-
kenergo’dan yapılan açıklamaya göre, 
Güney Kore'nin Hyundai Mühendislik 
ve Hyundai Mühendislik ve İnşaat 
Konsorsiyumu, Takhiatash Termik 
Santrali'nin modernizasyonu için açılan 
ihaleyi kazanmıştır. 678.2 milyon do-
larlık proje kapsamında Güney Kore 
şirketlerinin, 2019 yılına kadar 230-
280 MW kapasiteli iki kombine çev-
rimli gaz türbini tesisi inşa edecekleri 
belirtilmiştir. 

x Kazakistan Kalkınma Bankası, Batı 
Kazakistan'da Euro-5 yakıtının ticari 
üretiminin başlatıldığını açıklamıştır. 
Maliyeti 78 milyon doları aşan arıtma 
tesisinin, yılda 200,000 tondan fazla 
benzin üretme kapasitesine sahip oldu-
ğu ve Kazakistan'ın batı bölgelerinin 
nitelikli yüksek oktanlı benzin ihtiyacı-
nı karşılamaya yardımcı olacağı belir-
tilmiştir. 

x Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, Kazakistan'da Düşük 
Oranda Zenginleştirilmiş Uranyum 
(LEU) Bankası'nın kurulmasına ilişkin 
anlaşmayı onaylamıştır. Anlaşmaya gö-
re, Banka, 1,000 MW hafif-su reaktö-
rünü çalıştırmak için yeterli olan yakla-
şık 90 metrik ton LEU fiziki rezerv iş-
levi görecektir. Üye ülkelerin küresel 
ticari piyasalardan LEU elde edeme-
mesi durumunda Banka, bu ülkelere 
LEU tedarik etmek için bir güvence 
olarak LEU rezervi bulunduracaktır. 

x Rusya Merkez Bankası, 2016 yılının 
üçüncü çeyreğinde ülkeden Özbekis-
tan'a yapılan para transferinin geçen yı-
lın aynı dönemine göre %11.18 oranın-
da azalarak 644 milyon dolar olduğunu 
bildirmiştir. Buna karşılık, 2016 yılının 
üçüncü çeyreğinde Özbekistan'dan 
Rusya'ya 20 milyon dolar transfer 

edilmiştir. Bu rakam, 2015'in aynı dö-
neminde 72 milyon dolar olmuştur. 

x Ukrayna Hükümeti, ülkenin finansal 
sisteminde istikrarı sağlamak için ülke-
nin en büyük bankalarından biri olan 
PrivatBank'ı kamulaştırma kararı aldı-
ğını açıklamıştır. Ukrayna Maliye Ba-
kanlığı'nın PrivatBank'ın %100 hisse-
sine sahip olacağı, banka işlemlerini 
garanti altına alacağı ve müşterilerinin 
fonlarını güvence altına alacağı belir-
tilmiştir. 

x Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, 
ülkenin 2017 yılı bütçe kanununu im-
zalamıştır. Bütçe kanununa göre, 2017 
yılı gelir ve giderleri sırasıyla 13.5 tril-
yon ruble (218.8 milyar dolar) ve 16.2 
trilyon ruble (262.5 milyar dolar) ola-
caktır. Bütçe açığının, 2017 yılında 2.8 
trilyon ruble (45.4 milyar dolar) olması 
ve kademeli olarak 2 trilyon rubleye 
(32.4 milyar dolar) düşürülmesi öngö-
rülmektedir. 

x Azerbaycan Vergi Bakanlığı'na Bağlı 
Risk Analizi ve Kontrol Dairesi Baş-
kanı, hükümetin 1 Ocak 2017'den itiba-
ren vatandaşların 624 milyon manat 
(348 milyon dolar) tutarındaki vergi 
borçlarını silmeyi planladığını açıkla-
mıştır. 

 

Toplum ve Kültür 
 

x Beyaz Rusya, Çin, Kazakistan, Türkiye 
ve diğer Avrasya ülkeleri cumhurbaş-
kanları, Karadeniz’de Rus Savunma 
Bakanlığı’na ait Tu-154 tipi uçağın 
düşmesi nedeniyle Rusya’ya taziyele-
rini iletmişlerdir. 92 kişiyi taşıyan Rus 
Tu-154 tipi uçak, Suriye'nin sahil şehri 
Lazkiye'ye giden güzergahta düşmüş-
tür. Yolcuların çoğu, Rusya'nın Suri-
ye'deki Hmeymim hava üssünde yapı-
lacak Yeni Yıl kutlamalarına katılmak 
için yola çıkan Aleksandrov Kızıl Ordu 
Korosu'nun üyeleridir. 

x BM Mülteci Örgütü (UNHCR) ve Türk 
Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma 
Ajansı (TİKA), Kırgızistan'ın Oş böl-
gesinde bulunan Mirmakhmudov ve 
Kara-Tash adlı iki köye su tedarik etme 
amacıyla 62,000 dolarlık bir kanal hav-
zası inşa etmeyi kabul etmişlerdir. 

x Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamen-
terler Meclisi (TÜRKPA) Başkanı Nur-
lan Nigmatulin ile Azerbaycan, Türki-
ye ve Kırgızistan Parlamentolarının 
Başkanları, Bakü'deki TÜRKPA Sek-
reteryasının yeni idari binasının resmi 
açılışına katılmışlardır. 

x Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, Kazakistan Arazi Kanu-
nu’nun bazı hükümlerinin askıya alın-
ması ile ilgili kanunda değişiklik ya-
pılmasıyla ilgili kanunu imzalamıştır. 
Bu kanun, Arazi Kanunu’nun bazı hü-
kümlerinin uygulanmasında morator-
yumun uzatılmasına ilişkindir.  

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 
 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayça Şimşek,  
Daniyar Nurbayev. 


