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KAZAKİSTAN EKONOMİSİNDE DIŞ BORÇLARDAKİ SON GELİŞMELER 

Son yıllarda Kazakistan ekonomisi 
başlıca iki dışsal faktörün etkisi 
altında kalmıştır. Kazakistan ekono-
misini pek çok açıdan etkileyen bu 
faktörlerden biri, Avrasya Ekonomik 
Birliği’ne katılım ile birlikte ticaret 
rejiminde ortaya çıkan değişiklikler 
diğeri ise, dünya piyasalarında petrol 
fiyatlarında yaşanan azalışlardır. Bir 
ülkenin karşı karşıya kaldığı finansal 
riskler incelenirken genel kabul gören 
yaklaşım, özel firmaların ve özel 
yatırımcıların borçlarından oluşan 
özel borçlardan ziyade hükümetin ve 
kamu kurumlarının borçlarından 
oluşan kamu borçlarının dikkate 
alınmasıdır. Yapılan değerlendirme-
lerde, bu şekilde kamu borçlarının 
dikkate alınmasının altında yatan 
nedenlerden biri, özel borçların vergi 
mükellefleri üzerinde bir yük oluştur-
mamasına rağmen kamu borçlarının 
doğrudan vergi mükelleflerinin gelir-
lerini etkileme özelliğine sahip ol-
masıdır. Ayrıca, bir ülkede kamu 
kesimi borçlanma gereğinin (KKBG) 
en önemli göstergesi bütçe açığının 
GSYİH’ya oranıdır. Kazakistan’ın 
kamu borcu, temelde yerel ve mer-
kezi düzeydeki bütçe açıklarıyla 
ilişkili olan çeşitli finansal yükümlü-
lüklerden oluşmaktadır ve 2014 
yılında bütçe açığının GSYİH’ya 
oranı %2,8’dir. Bu oran Maastricht 
kriterlerinde belirtilen oranın (%3) 
biraz altındadır. Kazakistan ekono-
misinde 2014 yılında brüt kamu borç-
larının GSYİH'ya oranı %14.86 ola-
rak gerçekleşmiştir. 
Diğer yandan, Kazakistan Merkez 
Bankası’nın istatistiklerine göre, 2015 
yılının ikinci yarısında Kazakistan’ın 
toplam dış borcu 155,9 milyar dolar 
olmuştur. Bu miktarın 146,9 milyar 
doları özel kesimin dış borçlarından 
oluşmaktadır. Bununla birlikte, geçen 
yıl itibariyle, diğer komşu ülkelerin dış 
borçlarıyla kıyaslandığında Kazakis-
tan’ın toplam dış borcunun istikrarlı 
olduğu söylenebilir. Nitekim Kaza-

kistan’ın toplam dış borcu, 2014 
yılının ikinci yarısından itibaren 
önemli ölçüde değişmemiştir. Son on 
yıllık dönemde ise toplam dış borç, 
yıllık ortalama %1 oranında artmıştır. 
Şu anda toplam dış borcun 
GSYİH’ya oranı %70,4 civarındadır. 
Bununla birlikte kamu kesiminin dış 
borcunun toplam dış borç içindeki 
payı yaklaşık %5,3’tür. 
Diğer yandan, hükümetin borçlarının, 
kamu kesiminin dış borçları içindeki 
payı yaklaşık 7 milyar dolardır ve bu 
miktar, kamu kesiminin dış borcunun 
%90’nına denk gelmektedir. Kamu 
kesiminin dış borcunun geri kalan 
kısmı Kazakistan Merkez Bankası’na 
aittir.  
Bu miktar ise 779 milyon dolar olup 
kamu kesiminin dış borcunun sadece 
%10’unun oluşturmaktadır. Özel 
kesimin toplam dış borçlar içindeki 
payı dikkate alındığında ise özel 
borçların Tier 2 sermayeli bankaların 
borçlarından, şirketlerin borçlarından 
ve özel yatırımcıların borçlarından 
oluştuğu görülmektedir. Tier 2 ser-
mayeli bankaların borçlarının özel 
sektörün dış borçları içindeki payı 
%6,5’tir (yaklaşık 9,6 milyar dolar) ve 
bu oran, 2012 yılından bu yana sü-
rekli düşmektedir. Özel kesimin dış 
borçları içinde doğrudan yatırımlar da 
yer almaktadır. Söz konusu 
yatırımların özel kesimin dış borçları 
içindeki payı yaklaşık %55,6’dır (yak-
laşık 81,6 milyar dolar). Geri kalan 
56,2 milyar dolar ise çeşitli şirketlerin 
kısa ve uzun vadeli borçlarından 
oluşmaktadır. Dolayısıyla, toplam dış 
borcun en önemli kısmını, şirketlerin 
ve özel yatırımcıların borçlarından 
oluşan özel kesimin borçları meyda-
na getirmektedir. Nitekim Kazakistan 
ekonomisinde özel kesimin dış borç-
ları, toplam dış borcun %94,7’sine 
(yaklaşık 146,9 milyar dolar) denk 
gelmektedir. Diğer yandan toplam dış 
borçlar içinde kamu kesiminin dış 
borçlarının %85’inin ise dolar cinsin-

den olduğunu belirtmek gerekmekte-
dir ki bu durum ciddi bir döviz kuru 
riski ortaya çıkarmaktadır. 2015 
yılının ilk yarısında kamu kesiminin 
dış borcunun toplam dış borçlar 
içindeki payının düşük olması (%5,3), 
devletin borçları konusunda önemli 
bir sıkıntı yaşamadığı şeklinde de-
ğerlendirilebilir.  
Kazakistan Merkez Bankası’nın ista-
tistiklerine göre, Kazakistan ekono-
misinde kamu kesiminin dış borcu-
nun başlıca kaynakları uluslararası 
örgütler (%63,1), İngiltere (%25,3) ve 
Japonya (%7,6) olarak belirtilebilir. 
Özel kesimin dış borç kaynakları ise 
Hollanda (%29,1), İngiltere (%16,3), 
Çin (%9,2), ABD (%8,6), Fransa 
(%7,4) ve uluslararası örgütlerdir 
(%2,9). Özel kesimin dış borcunun 
geri kalan kısmı Kazakistan’ın ticari 
ilişkilerini sürdürdüğü pek çok farklı 
ülke arasında paylaşılmaktadır. Bu 
şartlar altında, pek çok uluslararası 
kredi derecelendirme kuruluşu, yakın 
zamanda Kazakistan’ın uzun vadeli 
dış borç senetlerinin kredi notunu 
BBB’den BBB+’ya çevirmiştir ki bu 
durum, yabancı yatırımlar için ülkenin 
ekonomisinin istikrarlı ve güvenli 
kabul edildiği şeklinde yorumlanabilir.  
Ekonomideki son öngörüler dikkate 
alındığında, 2016 yılında GSYİH artış 
hızının, daha önceki yıllara kıyasla 
daha düşük olması beklenmektedir. 
Büyük ölçüde düşük petrol fiyat-
larının da etkilediği dünya ekonomi-
sindeki genel yavaşlama eğilimi, 
bunun en önemli nedeni olarak gö-
rülmektedir. Diğer gelişmekte olan 
ülkelerle kıyaslandığında, Kazakistan 
ekonomisinde kamu bütçesinin per-
formansı, özellikle önümüzdeki 
yıllarda yaşanacak olan ekonomik 
yavaşlama dönemlerinde, hükümetin 
elini rahatlatacak ve bütçe açığının 
nispeten düşük olması, ekonomik 
büyüme hızının arttırılmasında hü-
kümete yardımcı olacak gibi görün-
mektedir.  



	  

• Kırgızistan Parlamentosu, Kırgı-
zistan Sosyal Demokrat Partisi, 
Kırgızistan Partisi, Kalkınma ve 
İlerleme Partisi ve Ata Meken 
Partisi’nden oluşan Temir Sariyev 
başbakanlığındaki dört partili ko-
alisyon hükümetini onaylamıştır.  

• Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev ve Gürcistan Cum-
hurbaşkanı Giorgi Margvelashvili 
arasında Tiflis’te gerçekleşen top-
lantıda taraflar, ekonomi, altyapı, 
enerji ve diğer alanlarda işbirliği 
olanaklarını değerlendirip bir Or-
tak Deklerasyon imzalamışlardır.  

• Normandi Dörtlüsü (Ukrayna, 
Rusya, Fransa ve Almanya) 
dışişleri bakanları, Ukrayna krizini 
tartışmak üzere Berlin’de top-
lanmışlardır. Taraflar, Donbas’taki 
temas hattından silahların çekil-
mesiyle ilgili zamanlama ve yön-
tem konusunda uyumlaştırmanın 
sağlanması ve mayınların temiz-
lenmesi süreci ile ilgili anlaşmaya 
varmışlardır. 

• Hindistan ve Rusya, Hindistan’ın 
en büyük eyaleti olan Rajastan’da 
Indra-2015 ortak askeri tatbikatını 
başlatmışlardır. Tatbikat, BM gö-
zetimi altında Tar Çölü‘ndeki Te-
rörist Karşıtı Operasyonlar üze-
rinde odaklanacaktır. 

• Azerbaycan Savunma Bakanı 
Zakir Hasanov ve Kazakistan Sa-
vunma Bakanı İmangali Tasma-
gambetov, Astana’da 2016 yılı 
için bir İşbirliği Planı imza-
lamışlardır. Tarafların, Hazar De-
nizi’nde güvenliğin arttırılmasına 
yönelik olarak Azerbaycan’ın ve 
Kazakistan’ın deniz kuvvetleri 
arasındaki bağların güçlendiril-
mesine özel bir önem verecekleri 
duyurulmuştur. 

• Rusya’da Duma’nın Güvenlik ve 
Yolsuzlukla Mücadele Komi-
tesi’nde tartışılan 2016 yılı federal 
bütçe tasarısına göre, 2016 
yılında savunma harcamaları yak-
laşık 3,145.090 milyar ruble (49.5 
milyar dolar) olarak belirlenmiştir. 
Bu miktar, 2015 yılında gerçekle-
şen miktardan 25.5 milyar ruble 
(400 milyon dolar) daha fazladır. 
Bununla birlikte, 2016 yılında sa-
vunma harcamalarının federal 
bütçe içindeki payı 2015 yılında 
%20.2 iken 2016 yılında bu 
oranın, %19.6’ya düşeceği be-
lirtilmiştir.  
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• Azerbaycan Ulusal Petrol Fo-
nu’ndan (SOFAZ) yapılan 
açıklamaya göre, Hazar De-
nizi’nin Azerbaycan’a ait bölü-

münde kondensat ve Şah Deniz 
gaz alanının geliştirilmesi proje-
sinden elde edilen gelirler, Ocak-
Ekim 2015 döneminde 279 mil-
yon dolar olmuştur. Bu gelirler, 
2007 yılı ve 1 Kasım 2015 tarihi 
arasında toplam 2.4 milyar dolara 
ulaşmıştır.  

• Özbekistan’ın Uzbekneftegaz şir-
keti, Rusya’nın Lukoil şirketi ve 
Çin’in CNPC şirketinden oluşan 
uluslararası konsorsiyum, Aral 
Gölü’ndeki Meros bölgesinde bu-
lunan Meros-1Ex keşif kuyusunda 
sondaj faaliyetine başlamıştır. 
Batı Aral adını taşıyan bu yeni 
hidrokarbon alanının, ilk tahminle-
re göre 11 milyar metreküp gaz 
rezervine sahip olduğu belirtil-
mektedir. 

• JSC KazMunaiGas Keşif ve Üre-
tim şirketinin konsolide finansal 
tablolarında yer alan 2015 yılının 
ilk dokuz aylık verilerine göre, 
2014 yılının aynı dönemine 
kıyasla şirketin üretim harcama-
ları %11 oranında artarak 160 
milyar tengeye (817 milyon do-
lara) çıkmıştır.  

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev’in İngiltere’ye 
yaptığı resmi ziyarette, Kazak ve 
İngiliz şirketleri arasında 5 milyar 
dolar değerinde anlaşmalar im-
zalanmıştır. Bu anlaşmalar 
arasında Kazak devlet şirketi 
Kaztransgas ile İngiliz şirketi In-
dependent Power Corporation 
arasında imzalanan ve Kazakis-
tan’da 1,500 km.’lik bir doğal gaz 
boru hattının ve dört elektrik sant-
ralinin kurulması için 3.1 milyar 
dolar değerinde projeler 
yapılmasını öngören bir Mütaba-
kat Anlaşması da bulunmaktadır.  

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev’in Fransa’ya 
yaptığı resmi ziyarette, Kazak 
ulusal şirketi Kazatomprom ve 
Fransız şirketi Électricité de 
France (EDF) arasında doğal 
uranyum arzı ile ilgili bir anlaşma 
imzalanmıştır. Anlaşmaya göre, 
Kazatomprom, 2021-2025 döne-
minde EDF’ye 4,500 tU doğal 
uranyum konsantresi satacaktır. 

• Tacikistan Ulaştırma Ba-
kanlığı’ndan yapılan açıklamaya 
göre, Tacikistan’a ve Özbekis-
tan’a bağlı demiryolu şirketleri, 
Kudikli - Keles, Kudukli - Karakal-
pakistan ve Boldir - Kudukli de-
miryollarıyla ulaştırılacak olan 
petrol ürünleri, alümin ve alümin-
yum için tarife oranlarında azalışa 
gitmeyi kabul etmişlerdir. Transit 
kargo tarifelerinin azaltılmasına 
31 Aralık 2015 tarihinden itibaren 
başlanacaktır. 

• Rus şirketi Rosatom’a bağlı Ulus-
lararası Uranyum Zenginleştirme 
Merkezi ile Ukrayna’nın Devlet 
Nükleer Yakıt Şirketi, 2016 
yılında Ukrayna’nın Rusya’ya 
uranyum hammaddesi arz etmesi 
konusunda bir ön anlaşmaya 
varmışlardır.  

• Rusya Maliye Bakanı Anton Si-
luanov, daha önce 2015 yılı için 
85 milyar dolar olarak tahmin edi-
len sermaye çıkışını yaklaşık 70 
milyar olarak revize edildiğini 
açıklamıştır. 

• Kazakistan’ın ulusal demiryolu 
şirketi Kazakistan Temir Zholy’ın 
Başkan Yardımcısı Abdürraşid 
Sakenov, Kazakistan - Çin sını-
rında yer alan özel ekonomik böl-
ge Korgos - Doğu Kapısı lojistik 
ve sanayi bölgesine, Çin’in yakla-
şık 600 milyon dolar yatırım yap-
mayı planladığını duyurmuştur. 

• Kazakistan Milli Ekonomi Ba-
kanlığına Bağlı İstatistik Komi-
tesi’nden yapılan açıklamaya gö-
re, 2015 yılının başından bu yana 
%8.2 olan enflasyon oranı, Ekim 
2015’de %5.2 olmuştur. 

• Avrupa Yatırım ve Kalkınma 
Bankası’nın en son yayımlanan 
Bölgesel Ekonomik Beklentiler 
Raporu’na göre, Kazakistan’da 
GSYİH artışının 2014 yılında 
%4.3’ten 2015 yılında %1.2’ye, 
Tacikistan’da %6.7’den %5’e, 
Türkmenistan’da %10.3’ten 
%8.5’e ve Özbekistan’da 
%8.1’den %7.5’e düşmesi bek-
lenmektedir. 
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• Dünya Bankası İcra Direktörleri 
Kurulu, Aral Gölü Havzası İklim 
Uyum ve Zarar Azaltma Prog-
ramı’nın ilk aşamasının finans-
manı için Uluslararası Kalkınma 
Birliği’nden 38 milyon dolar kredi 
alınmasını onaylamıştır. 

• Rusya Uyuşturucu Kontrol Federal 
Servisi Başkanı Victor Ivanov, 
2015 yılının başından itibaren yak-
laşık 150 milyar ruble değerinde 
beş ton sentetik uyuşturucunun 
ele geçirildiğini ve 1,500 suç şe-
bekesinin yakalandığını du-
yurmuştur. 

• Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna 
ve ABD arasında yük ve yolcu 
taşıma kapasitesinin arttırılma-
sına yönelik olarak ABD ile 
yapılması planlanan Açık Se-
malar Anlaşması’nı onaylamıştır. 

• Rusya, Suriye’ye 100,000 ton 
buğday insani yardım malzemesi 
göndermiştir. 
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