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KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNDE MALİYE POLİTİKASI UYGULAMALARI	

Dünya piyasalarında petrol fiyatlarında 
yaşanan azalışlar, petrol ithalatçısı bir ülke 
olan Kırgızistan’da tüketimi arttırmış, 
büyümeye de katkıda bulunmuştur. Özel-
likle altın ihracatındaki ciddi artışlara bağlı 
olarak ekonomik büyüme hız kazanmıştır. 
Kırgız mallarına olan talebin azalmasına 
yol açan ve dolayısıyla 2015 yılında ülke-
nin altın ihracatı dışındaki ihracatında bir 
azalış yaşanmasına neden olan Rusya’daki 
ekonomik durgunluğa rağmen, Kırgızistan 
ekonomisinde 2014 yılında %3.6 olan 
ekonomik büyüme oranı, büyük ölçüde 
altın üretimindeki yüksek performansa 
bağlı olarak, 2015 yılında %7.3’e yüksel-
miştir.  
Kırgızistan yakın zamanda büyük bir kısmı 
Çin, Rusya ve Uluslararası Para Fonu 
tarafından karşılanan ve yoğun olarak 
altyapı ve enerji sektörünü temel alan geniş 
çaplı bir kamu yatırım programı uygulama-
ya başlamıştır. Buna bağlı olarak, 2014 
yılında %76.3 olan net dış borç/GSYİH 
oranı 2015 yılında %81.2’ye yükselmiştir. 
Ayrıca net dış borçların cari dengedeki 
gelirler içindeki payının 2012-2015 döne-
minde %30 iken, 2016-2019 döneminde 
yaklaşık %80’e yükseleceği ve bu dönemde 
Kırgızistan’ın yüksek bir net dış borç yükü 
ile karşı karşıya kalacağı belirtilmelidir. 
Yüksek dış borcun yanı sıra Kırgız So-
mu’nun değer kaybetmesiyle birlikte 2012-
2015 döneminde %55 olan toplam kamu 
borcunun GSYİH’ya oranının 2016-2019 
döneminde %70’e çıkması beklenmektedir. 
Diğer yandan, net dolaysız yabancı 
yatırımlar (DYY) 2013 yılında 292.6 mil-
yon dolar iken 2014 ve 2015 yıllarında 
sırasıyla 757.6 ve 818 milyon dolara yük-
selmiştir. Rusya’nın 1 milyar dolar değe-
rinde Rusya-Kırgızistan Fonu oluşturma 
yoluyla Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik 
Birliği’ne (AEB) girişini destekleme taah-
hüdünde bulunduğu ve onaylanmış bir dizi 
yabancı anlaşmanın gündemde olduğu 
dikkate alındığında net DYY’nin 2016-
2019 döneminde GSYİH’nın %5’ine ulaş-
ması beklenmektedir.  
Diğer yandan, 2014 yılında %4.1 olan mali 
açık/GSYİH oranı, yatırım harcamalarında 
ve cari harcamalarda yaşanan artışa (mil-
letvekilliği seçimleri öncesinde bazı kamu 
hizmetlerindeki ücret artışları ve bazı mal 
ve hizmet alımlarındaki önemli artışlar 
gibi) bağlı olarak 2015 yılında %5.8’e 
çıkmıştır. Yüksek altyapı harcama plan-
larına bağlı olarak 2016-2017 döneminde 

mali açığın %6’ya çıkması beklenmektedir. 
Diğer yandan, kamu borcunun sürdürülebi-
lir seviyelere düşürülmesi için hükümet, 
ekonomik büyümenin hızlanmasına ve sos-
yal kalkınmanın geliştirilmesine yardımcı 
olmak amacıyla bazı borçlanma projelerini 
sınırlandıracak orta vadeli bir borç yöneti-
mi stratejisi üzerinde çalışmaktadır. Bu ne-
denle, 2018-2019 döneminde artan ekono-
mik büyüme ve yüksek gümrük gelirlerine 
bağlı olarak kamu gelirlerinin artırılması 
yoluyla mali açık/GSYİH oranının ortala-
ma %3.5 oranına düşmesi beklenmektedir.  
2014 yılında %38.8 olan kamu harcama-
ları/GSYİH oranı 2015 yılında %39.1’e 
yükselmiştir. Kamu harcamalarının art-
masına yol açan faktörler şöyle 
sıralanabilir: (i) milletvekilliği seçimleri 
nedeniyle kamu bütçesi üzerinde oluşan 
baskı, (ii) Kırgızistan’ın yeni bir anlaşmay-
la kabul ettiği birleştirilmiş AEB gümrük 
gelirlerinden elde edeceği pay ile ilgili 
belirsizlik, (iii) ücretlerde artışlar ve mal ve 
hizmet artışları, (iv) ücret ödemelerinin 
verimlilik artırılmadan artırılması. Örneğin, 
2015 yılında ücret ödemeleri toplamının 
GSYİH içindeki payı diğer bölge ülkele-
rinde yaklaşık %6 iken Kırgızistan’da 
%9’unun üzerindedir. Hükümet, bu mik-
tarın azaltılması amacıyla 2013-2020 
Dönemi Kamu Hizmeti Ödemelerinin 
İyileştirilmesi Programını uygulamaya 
koymuştur. Bu Programın amacı kamu 
ücretlerinde ve ücret ödemelerinde adale-
tin, şeffaflığın ve öngörülebilirliğin iyileşti-
rilmesi olarak belirlenmiştir.  
Kamu gelirleri açısından ise, kamu gelirle-
ri/GSYİH oranı 2014 yılında %33 iken 
2015 yılında biraz artarak %34’e çıkmıştır. 
Son on yıllık dönemde, vergi gelirle-
ri/GSYİH oranı ise %12’den 2015’de 
%21’e yükselmiştir. Kamu gelirlerinin 
performansını etkileyen faktörler şöyle 
sıralanabilir: (i) mal ve hizmetler üzerinden 
elde edilen vergilerin toplanmasında iyi bir 
performans sergilenmiştir. Örneğin, topla-
nan Katma Değer Vergisi (KDV)’nin 
GSYİH içindeki payı %1’dir. Bununla 
birlikte, Kırgızistan’da KDV oranı %12’dir 
ve bu oran, diğer bölge ülkelerinde uygula-
nan ortalama orandan (%18) daha düşüktür, 
(ii) tütün ve alkol üzerindeki tüketim vergi-
leri artırılmıştır, (iii) 2014 yılında %31 olan 
vergi gelirleri 2015 yılında %32’ye 
çıkmıştır ve (iv) sübvansiyonların destek-
lenmesi nedeniyle sübvansiyonların kamu 
bütçesindeki payı 2014 yılında %2.4’den 

2015 yılında %2.5’e yükselmiştir, (v) 
ülkenin AEB’ye girmesinin, gümrük gelir-
leri/GSYİH oranını yaklaşık %1.5 artırması 
beklenmektedir. Ancak KDV toplama 
işleminin KDV’nin sınırda ödendiği güm-
rük idareleri yerine, artık malın ülke top-
raklarına girmesinin ardından beyana 
dayalı olarak ödendiği kamu vergi idarele-
rinde gerçekleştirilmesi nedeniyle, toplanan 
KDV miktarında bir azalış yaşanabilir, (iv) 
vergi tabanının dar olmasına bağlı olarak 
gelir ve kurumlar vergilerinin performansı 
düşüktür ve bu durum vergi sisteminde 
önemli ölçüde adaletsizliğe yol açmaktadır. 
Özellikle tarım ve işleme faaliyetleri sek-
törlerinde uygulanan ve GSYİH’nın yak-
laşık %3.5’ini oluşturan vergi muafiyetleri, 
kamu gelirlerinin performansını iyileştir-
mek yerine, vergi sisteminin istikrarını 
bozduğu görülmektedir.  
Sonuç olarak, Kırgızistan ekonomisinde 
kamu harcamalarını azaltmaya ve kamu 
gelirlerini artırmaya yönelik alınması 
gereken güçlü önlemlerle, mali dengenin 
orta vadede iyileşmesi beklenmektedir. Her 
ne kadar yurt içi ve bölge ülkelerde yaşa-
nan yavaş ekonomik büyüme bu süreci 
sınırlandırsa da, güçlü maliye politika-
larının uygulanması hem mali dengenin 
hem de reel ekonomide istikrarın sağlan-
masına yardımcı olabilir. Bu açıdan, maliye 
politikaları dikkatli bir şekilde yeniden ele 
alınmalıdır. Kamu harcamaları açısından, 
hükümet, mal ve hizmet harcamalarını 
rasyonel hale getirerek kamu harcamalarını 
düzenlemeli ve ülkenin AEB gümrük 
gelirleri içindeki payını dikkatle takip 
etmelidir. Kamu gelirleri açısından, hükü-
met, vergi tabanını genişleterek ve kişisel 
gelir ve kurumlar vergilerinin perfor-
mansını iyileştirerek kamu gelirlerini 
artırmalıdır. Hükümet ayrıca kamu borç-
lanma politikasında da istikrar sağlayıcı 
düzenlemeler yapmalıdır. Bu noktada orta 
vadeli borç yönetimi stratejisi dikkate 
alındığında, hükümet ilk olarak, önerilen 
altyapı projesini dikkatle değerlendirmeli, 
ikinci olarak, yurt içi piyasalardan mı 
yoksa yurt dışı piyasalardan mı borçlana-
cağına karar vermeli ve üçüncü olarak, 
makul bir faiz oranı belirlemelidir. Ayrıca, 
uygulanacak kamu yatırım projelerine karar 
verilirken, öncelikler belirlenmeli ve bu 
çerçevede büyümeyi teşvik eden projelere 
öncelik verilmelidir. 



	

• Tacikistan Merkez Seçim Komisyo-
nu Başkanı Bahtiyar Hudoyorzade, 
başkanlık dönemiyle ilgili zaman 
kısıtının kaldırılması için Cumhur-
başkanı İmamali Rahman’a izin ve-
ren Anayasa Referandumu’nun ilk 
sonuçlarına göre, söz konusu refor-
mun seçmenlerin 94.5% desteğini 
kazandığını duyurmuştur. 

• Astana'da düzenlenen Avrasya Eko-
nomik Birliği (AEB) Yüksek Kurulu 
toplantısında AEB’e üye ülkelerin li-
derleri olan Ermenistan Cumhurbaş-
kanı Serj Sarkisyan, Belarus Devlet 
Başkanı Alexander Lukaşenko, Ka-
zakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaş-
kanı Almazbek Atambayev ve Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin, tek 
bir petrol ve doğal gaz piyasasının 
oluşturulması ve AEB’nin üçüncü 
ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkile-
rin genişletilmesi dahil olmak üzere, 
Birlik içinde entegrasyonun artırıl-
masına yönelik perspektifleri değer-
lendirmişlerdir. 

• Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, 
başbakan seçilmesinin ardından A-
zerbaycan’a yaptığı ilk resmi ziyaret-
te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev ile dost ve kardeşlik iliş-
kilerin daha da geliştirilmesi ve eko-
nomik işbirliği ve Dağlık Karabağ 
sorunu da dahil olmak üzere kar-
şılıklı olarak iki ülkeyi ilgilendiren 
konular üzerinde görüş alışverişinde 
bulunmuştur. 

• Bişkek’e yaptığı iki günlük ziyarette 
Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev 
ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Al-
mazbek Atambayev, ticaret, yatırım, 
enerji ve kültür gibi alanlarda Rusya 
– Kırgızistan işbirliği dahil olmak 
üzere ikili gündemdeki önemli konu-
lar üzerinde görüşmüşlerdir. Müza-
kereler sonucunda taraflar, petrol ve 
petrol ürünleri alanında Kırgızistan 
ve Rusya arasında yapılan işbirliği 
anlaşması dahil olmak üzere enerji, 
işgücü, yatırım ve diğer alanlarda beş 
ayrı işbirliği anlaşması imzalamış-
lardır. 

• Tacikistan Sınır Muhafız Teşkilatı 
Sözcüsü Muhammed Ulugkhodzha-
yev, silahlı kaçakçılık, adam kaçırma 
ve radikalizm nedeniyle güvenliğin 
tehdit edilmesi sonucu ülkenin Afga-
nistan sınırında Tacik asker sayısının 
artırdığını bildirmiştir. 

• KADEX-2016 Silah Sistemleri ve 
Askeri Malzeme Uluslararası Fuarı 
Kazakistan'ın başkenti Astana'da 
açılmıştır. KADEX-2016, yaklaşık 
350 Kazakistanlı ve yabancı şirketi 
ve 40'tan fazla ülkeden gelen 3.500' 

den fazla katılımcıyı bir araya getir-
miştir. Serginin gösteri programında 
kara ve havacılık güçlerinin yeni 
teknik birimleri ve Kazakistan’ın 
taktik harekatları yer almıştır. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gur-
banguli Berdimuhamedov, projenin 
Afganistan – Pakistan bölümünde 
Türkmenistan – Afganistan – Pakis-
tan – Hindistan (TAPI) Doğal Gaz 
Boru Hattı inşaatının başlangıç aşa-
masının finansmanı için 45 milyon 
dolarlık bir tahsisat yapılmasına iliş-
kin bir kararname imzalamıştır. 

• Azerbaycan'ın devlet petrol şirketi 
SOCAR’ın Birinci Başkan Yardım-
cısı Hoşbakıt Yusufzade, Azeri – 
Çıralı – Güneşli (ACG) petrol saha-
larında şu anda günlük 90,000 ton 
petrol ve 36 milyon metreküp bağlı 
(associated) doğal gaz üretildiğini 
belirtmiştir.	 Ocak-Mayıs 2016 dö-
neminde ACG’de 13.5 milyon ton 
Azeri Light petrol üretilmiştir. 

• Rusya Federal İstatistik Servisi 
Rosstat, ülkenin Mart 2016’da petrol 
üretiminde Suudi Arabistan'ı geride 
bıraktığını bildirmiştir. Yapılan açık-
lamaya göre, Rusya günlük 10.93 
milyon varil petrol üretirken Suudi 
Arabistan günlük 10.12 milyon varil 
petrol üretmiştir.	 Aynı zamanda 
Rusya’nın Mart 2016’da değeri 10 
milyar doların üzerinde petrol sattığı 
belirtilmiştir.	2016 yılının ilk çeyre-
ğinde Rusya'nın petrol ihracatının 
ülkenin toplam ihracatı içindeki payı 
%23 olurken, bu rakam geçen yılın 
aynı döneminde %25.2 olarak ger-
çekleşmiştir. 

• Türkmenistan Petrol ve Doğal Gaz 
Bakanlığı, Türkmenbaşı Petrol Rafi-
nerileri Kompleksi’nin (TCOR) rafi-
ne edilmiş petrol hacmini artırmayı 
ve uluslararası piyasalarda TCOR’un 
payını  artıracak yeni petrol ürünü 
türlerini üretmeyi planladığını bil-
dirmiştir.	 Tahminlere göre, TCOR 
yıllık 10 milyon ton olan mevcut hid-
rokarbon üretme kapasitesini, 2020 
ve 2030 yılına kadar sırasıyla 20 
milyon ton ve 30 milyon ton rafine 
edilmiş petrole çıkaracaktır. 

• Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği 
Rusya – Katar Komisyonu toplan-
tısında Rusya Enerji Bakanı Alexan-
der Novak ve Katar Enerji Bakanı 
Muhammed bin Salih el-Sada, ülke-
lerin karşılıklı ticaretinin 500 milyon 
dolara çıkarılması gerektiğine dikkati 
çekmişlerdir.  

• Kazakistan Maliye Bakanlığı Devlet 
Gelirler Komitesi Başkan Yardımcısı 
Gosman Amrin’e göre, Bakü Ulusla-
rarası Deniz Ticaret Limanı’ndan 
Azerbaycan'ın Alyat yerleşim biri-

mine ulaşan kargoların gümrük mua-
yenesine harcanan zaman 5-6 kat 
azalmıştır. Söz konusu işlei, daha 
önce 10-12 saat sürerken bugün yak-
laşık 2 saat sürmektedir.  

• Rus Demiryolları Devlet Şirketi 
Birinci Başkan Yardımcısı Alexan-
der Misharin, Moskova – Kazan 
yüksek hızlı demiryolu projesi için 
Çin’in 5.9 milyar dolar değerinde 20 
yıl vadeli kredi vereceğini duyur-
muştur.	Kredinin ilk bölümü için 20 
yıl vadeli kredi şeklinde 3.7 milyar 
dolar tahsis edilirken, ikinci bölümü 
için 2.2 milyar dolar tahsis edilecek-
tir. 

• Azerbaycan Muhasebe Odası’nın 
raporuna göre, 2015 yılında uluslara-
rası mali kurumların fonundan 4.97 
milyar dolar ülkedeki ulaştırma 
alanındaki projeleri finanse etmeye 
yönlendirilmiştir.	 Ayrıca, 1.88 mil-
yar doların ve 355.9 milyon doların 
sırasıyla su ve enerji sektörlerine 
harcandığı ve 345.4 milyon doların 
tarım sektörünün finansmanında kul-
lanıldığı kaydedilmiştir. 

• Özbekistan Maliye Bakanlığı, Ocak-
Mart 2016 yılında kamu bütçesinin 
9.99 milyon dolar fazla verdiğini 
açıklamıştır.	 Raporlama döneminde 
kamu gelirleri 2.96 milyar dolara 
ulaşırken kamu harcamaları 2.95 
milyar dolar olmuştur. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Kazakistan İçişleri Bakanlığı Sözcü-
sü Almas Sadubayev’e göre, silah 
dükkanları ve askeri birliğe saldırılar 
nedeniyle Aktobe’de düzenlenen anti 
- terör operasyonu sırasında 4 sal-
dırgan öldürülmüş ve 2’si yaralı ol-
mak üzere 7 kişi gözaltına alınmıştır. 
Saldırganların geri kalanını gözaltına 
almak amacıyla operasyonel tedbir-
lerin ve soruşturma tedbirlerinin 
alınacağı belirtilmiştir. 

• Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gur-
banguly Berdimuhamedov, 2016-
2018 döneminde ülkede insan hak-
larının ve özgürlüğün sağlanmasını 
ve nüfusun sosyal ve hukuki yönden 
korunmasına yönelik düzenlemelerin 
güçlendirilmesini amaçlayan insan 
ticaretiyle mücadeleye ilişkin Ulusal 
Planı onaylamıştır. 

• Kazakistan Yatırım ve Kalkınma 
Bakanlığı Havacılık ve Uzay Komi-
tesi Başkan Vekili Meirbek Molda-
bekov ve Birleşik Arap Emirlikleri 
Uzay Ajansı Başkanı Halife El Ru-
maithi, uzay araştırmaları, uzay bili-
mi, araştırma ve teknolojisi alan-
larında taraflar arasında işbirliğini 
sağlayan bir mutabakat anlaşması 
(MoU) imzalamışlardır.  

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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