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Rusya—Ukrayna gerginliği ve olası Türkiye etkileri
Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan siyasi gelişmelerle birlikte, ABD Başkanı Obama , Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme sağlayarak, Rusya’nın, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlalinden duyduğu kaygıyı dile getirirken, Putin’i Kırım’daki işgalin devam etmesi halinde Rusya’nın uluslararası toplumdan izole olabileceği konusunda da uyardı. Bu görüşmenin ardından, Barack Obama, Almanya, İngiltere ve Polonya Başbakanlarıyla Ukrayna-Rusya arasındaki siyasi gerilim hakkında yaptığı toplantıda ise liderler ortak kararlarını ;
Ukrayna’ya ikili ve çok taraflı finansal yardım paketinde birlikte çalışma taahhüdünde ve Ukrayna ekonomisine
istikrar kazandırmak için ülkenin acil reformlara ihtiyacı olduğu yönünde açıkladılar.
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Bir diğer gelişmeye bakarsak, Ukrayna petrol ve doğalgaz kullanımının yüzde 75’ini ve nükleer enerjisinin tamamını ithal etmekte ve bu ithalatın çok büyük oranını Rusya ile yapmaktadır. Yanukoviç’in AB ile anlaşma imzalamayıp, Rusya ile ilişkilerini güçlü tutmaya çalışması sonucunda, Rusya Ukrayna’ya neredeyse doğalgaz indirimi hediye etmişti.Ocak ayında Ukrayna’ya sattığı gazın fiyatını 1000 metreküp başına 450 Dolardan 268 Dolara indirdi. Ancak yapılan bu indirime rağmen Putin bunun geçici bir hamle olduğunu belirtmişti. Bu tür olumsuzluklarda görülen ve Petrol arzına sahip ülkeler tarafında yaşanacak her türlü olumsuzluğun Petrol fiyatlarına
negatif yansıma durumu tekrar yaşandı. 28 Ağustos’tan bu yana en hızlı günlük yükselişini (2.8%) yaşayan
Brent’te gidişata göre artışın devam etme olasılığı bulunmakta (Grafik:1). Ukrayna’nın doğalgaz tarafında gerek
lojistik gerek depo olarak üstlendiği önemli konum da Doğalgaz fiyatlarına da olumsuz yansıyacaktır. Avrupa’nın doğalgaz stoku anlamında eskiye nazaran daha iyi olmasına rağmen , sorunun uzaması ve belirsizliği
halinde Doğalgaz fiyatları artmaya devam edecek gibi ( Grafik 1).
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Ukrayna’daki gerginlik Rus rublesini de olumsuz
etkiledi ve Rusya Merkez Bankası bu duruma müdahale etmek amacıyla politika faizini 150 baz puan
arttırdı. Ekim 2013’te %8.25 olan faiz oranını Merkez Bankası %5.50’ye indirmişti ve Mart 2014’e kadar bu oranı sabit tuttu. Yaşanan siyasi gerginliklerden dolayı 150 BP artış yaparak %5.50’lik oranı %
7.00’ye çıkarttı. Faizdeki artışın ana sebebi kriz öncesi 35,60’larda seyreden Rus Rublesinin kriz sonrasında 37’lere varan şiddetli değer kaybını önlemek
amacıyla yapıldığını düşünüyoruz (Grafik:2). Bu faiz
arttırımının esasında problemin orijini baz alındığında sorunu çözmeyeceğine inanıyoruz. Rus Rublesi’nde ki değer kaybının yansımaları da Rus Borsası
MICEX’e de ciddi bir kayıp yaşatarak yansımış durumda (Grafik 3).

Rus Rublesi -Ukrayna Hryvnia (Grafik:2)

Kaynak:Bloomberg

Rusya ve Ukrayna Borsası (Grafik:3)
Yaşanan siyasi gerginlik dolayısıyla piyasalara baktığımızda, Rusya’da MICEX’te piyasa değeri Cuma kapanışına göre 58.4 Milyar Dolar gerilerken, aynı endeks %10 ile Kasım
2008’den bu yana en fazla düşüşü yaşadı. Politik gerginlik
dolayısıyla değer kaybeden Rus Rublesi, Rusya Merkez
Bankası tarafından Rubleyi desteklemek amacıyla 10 Milyar dolarlık altın sattı. Ukrayna Borsası ise gerek Avrupa
Birliği gerek IMF’den gelen destek çağrıları ve zayıflayan
yerel para ile ciddi ucuzlayan Ukrayna borsasının yükselişi
ise fazlası ile kafa karıştırıcı idi.
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Bütün bu gelişmelerin Türkiye üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler tartışılmaz. Herşeyden önce bir EM
(gelişmekte olan) ülkesi olması itibarı ile, yaşanan her türlü olumsuzluk diğer EM’lerde yankı bulacaktır. Artan enerji fiyatları Türkiye’nin zaten çok yüksek olan enerji faturasını şişirmeye devam edecektir. Riskli
varlıklardan genel anlamda bir çıkış yaşanırsa ki, kuvvetle muhtemel Türkiye varlıkları da bundan olumsuz
etkilenecektir. Rusya’nın Ukrayna’ya tanımış olduğu 24 saatlik süre piyasalar tarafından ve tabii ki bizim
tarafımızdan ciddi şekilde takip edilecektir. Bu hafta yapılacak olan ECB toplantısı ve ABD’de açıklanacak olan
NFP verisinin önüne çıkan bu gelişme, sulh içinde kısa zamanda sona ermezse Türkiye için ciddi kısa/orta vade
olumsuzluklar doğuracak gibi durmakta.
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