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Yönetici Özeti 
Şubat 2022’de, dünya Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’yı işgal etmesi ile şok 
oldu. Her iki ülkede de insan yaşamı üzerinde yıkıcı bir etki yaratan ve ekonomik 
yıkıma yol açan savaş, Avrupa ve Orta Asya (ECA) bölgesinde ve dünyanın geri 
kalan bölgelerinde de önemli ekonomik kayıplara yol açacaktır. Son iki yıl içeri-
sinde yaşanan ikinci büyük şok olan bu savaşın bölgede ekonomik daralmayı 
tetiklemesi bekleniyor. 2022 yılında hasılanın yüzde 4,1 daralacağı tahmin edili-
yor; bu 2020 yılında COVID-19 pandemisi sebebiyle yaşanan resesyonun iki katı 
kadar sert bir resesyon. 

Bölgedeki ülkeler, büyüme ve ticaretteki azalma, enflasyonist baskılar, borç 
sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler ve yükselen faiz oranları sebebiyle, CO-
VID-19 sonrası toparlanma sürecinde 2021 yılında başlayan yavaşlamaya karşı 
zaten hazırlanmaktaydılar. COVID-19 sebebiyle ekonomik faaliyette yaşanan 
aksamaların devam etmesi ve jeopolitik gerilimlerin tırmanması da kaygı duyu-
lan gelişmeler arasında yer alıyordu. Savaş, görünümdeki bu kötüleşmeyi daha 
da ağırlaştırdı ve çatışmaları ekonomik etkileri emtia ve finans piyasaları, ticaret 
ve göç bağlantıları ve yatırımcı güveni dahil olmak üzere birden fazla kanal yo-
luyla hissedilmeye başladı. 

Komşu ECA ülkelerinin, Rusya ve Ukrayna ile olan güçlü ticaret, finans ve göç 
bağlantıları sebebiyle önemli ekonomik zararlar görmesi muhtemeldir. Rusya 
önemli bir enerji ve endüstriyel metal ihracatçısıdır ve Rusya ile Ukrayna birlikte 
dünya buğday ihracatının yüzde 25’inden fazlasını karşılamaktadır. Doğal gaz 
ihtiyacının yüzde 47’sini ve petrol ihtiyacının yüzde 25’ini Rusya’dan ithal edilen 
Avrupa, Rus enerjisine özellikle bağımlı durumdadır. Ermenistan, Gürcistan, Ka-
zakistan ve Türkiye, buğday ihtiyaçlarının yüzde 75’inden fazlasını Rusya ve 
Ukrayna’dan ithal etmektedir. Orta Doğu ve Afrika’daki birçok ülke Rusya ve 
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Ukrayna’dan gerçekleştirdikleri buğday ve diğer emtia ithalatına, gıda güvensiz-
liğine yol açabilecek düzeyde bağımlıdır.

Tedarik açıkları ve yükselen enerji ve gıda fiyatları, enflasyonu körükleyecek 
ve hem bölgedeki ülkeleri hem de dünyanın geri kalanı etkileyecektir. Öte yan-
dan, her ne kadar Rusya ve Ukrayna küresel ihracatın yüzde 3’ünden daha azını 
oluştursa da, savaş ve yaptırımlar ticaret yollarını kesintiye uğratarak ve nakliye 
ve sigorta maliyetlerini yükselterek bağlantı olanaklarını yıpratmıştır. Bu durum 
küresel değer zincirleri üzerindeki mevcut baskıları arttırmakta, gıda, otomobil, 
inşaat, petrokimya ve ulaştırma dahil olmak üzere çok çeşitli sektörleri etkile-
mektedir. Yükselen emtia fiyatları ile birlikte, küresel değer zincirleri üzerinde 
oluşan ilave baskılar, enflasyonist baskıları daha da körüklemektedir. 

Rusya, Doğu Avrupa, Güney Kafkasya, Orta Asya ve Baltıklardaki birçok ülke 
için kritik bir ihracat pazarıdır ve bu bölgelerin ihracatında yüzde 10’dan fazla 
paya sahiptir; bu oran Ermenistan için yüzde 25, Belarus için ise yüzde 40’tır. 
Kırgız Cumhuriyeti ve Tacikistan gibi bazı Orta Asya ülkelerinde Rusya’dan 
gönderilen işçi dövizleri, bu ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 
30’unu oluşturmaktadır. Rus ve Ukraynalı turistler, Gürcistan, Karadağ ve Tür-
kiye gibi turizme bağımlı ülkeler da dahil olmak üzere ECA ekonomilerinin yak-
laşık yarısında gelen yabancı turist sayısının yüzde 10’undan fazlasını 
oluşturmaktadır.

Yaşanan savaş ve Rusya’ya yönelik uygulanan mali yaptırımlar, ülkenin fi-
nansal sistemini ciddi şekilde aksatmıştır ve ülkenin finansal yükümlülüklerini 
yerine getirme olanağını kısıtlayarak bölgedeki ve dünyanın diğer bölgelerin-
deki finansal sistemleri etkilemiştir. Çatışmaların devam etmesi ile birlikte, yatı-
rımcı güveninin daha da zayıflaması, bölgede yeniden portföy çıkışlarının ve kur 
değer kayıplarının yaşanması muhtemeldir. Özellikle risk altında olan ülkeler, 
yüksek cari açıkları olan ülkeler veya döviz cinsinden borçların, yerleşik olma-
yanlara olan borçların veya kısa vadeli borçların payının yüksek olduğu ülkeler-
dir ve bu ülkelerin borçlarını çevirmede zorluk çekmeleri veya önemli ölçüde 
daha yüksek borç servisi yükümlülükleri ile karşı karşıya kalmaları 
muhtemeldir.

Savaş aynı zamanda istikrar bozucu bir mülteci dalgasına da yol açmaktadır. 
Dört milyondan fazla insan Ukrayna’yı terk etmiştir ve bunların yarısından faz-
lası Polonya’ya, birçoğu da Macaristan, Moldova ve Romanya’ya gitmiştir. Önü-
müzdeki aylarda mülteci sayısının artmasının beklendiği düşünüldüğünde, 
mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin mültecileri barındırma zorluğunu karşı-
laması gerekecektir. Bu kapasiteyi arttırmak ve temel hizmetlerin sunulmasını 
sağlamak için ilave mali kaynakların ve insani yardımların hızlı bir şekilde hare-
kete geçirilmesi gerekecektir. Savaş, resesyon ve gıda fiyatları enflasyonu nede-
niyle bölgedeki yoksulluğu artıracaktır. Ukrayna’da 6,5 milyon kişinin ülke 
içinde yerinden edildiği ve nüfusun yaklaşık üçte birinin acil insani yardıma ih-
tiyacı duyduğu tahmin edilmektedir.

Savaşın bölgenin ekonomik görünümü üzerindeki etkisi, devam eden çatış-
manın nasıl gelişeceğine bağlı olacaktır. Önümüzdeki aylarda bir çözüm bulun-
ması halinde, kayıplar durdurulabilecek ve toparlanma başlayabilecektir. Çatış-
maların daha uzun süre devam etmesi, insani ve ekonomik maliyetleri ve siyasi 
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belirsizlikleri yükseltebilecek, bölgesel entegrasyonu parçalayabilecek ve kritik 
ticaret ve yatırım bağlantılarını kesintiye uğratabilecektir. 

Bu zorlu dönemde, politika yapıcıların istikrarı güçlendirmek için makroeko-
nomik politika tamponlarını ve kurumları güçlendirmeleri; mülteciler dahil ol-
mak üzere en kırılgan durumdaki insanları korumak için sosyal koruma sistem-
lerini güçlendirerek kapsayıcı ve daha eşitlikçi bir toparlanmayı desteklemeleri, 
ve sürdürülebilir bir geleceği güvence altına almak için enerji verimliliğini ve 
yeşil dönüşümü iyileştirme üzerinde odaklanmaya devam etmeleri gerekecektir. 
İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak, çağımızın en acil 
sorunlarından biridir. Savaş ve geleneksel enerji fiyatlarındaki artış, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının çekiciliğini ve enerji sistemlerini daha ucuz, daha temiz ve 
daha güvenilir enerji ile uyumlu olacak şekilde dönüştürmenin önemini daha da 
belirgin hale getirmektedir. Enerji verimliliğini artırmak, enerji tüketimindeki 
israfı azaltmak ve teknolojik yeniliklerden yararlanmak, bölgedeki ekonomilerin 
savaşın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini hafifletmelerine olanak 
tanıyacaktır. 


