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KAZAKİSTAN EKONOMİSİNDE KAMU SEKTÖRÜ DENGESİ: DÜŞÜK PET-
ROL FİYATLARININ AYARLANMASI 
Kazakistan, yer altı kaynakları bakımından 
zengin ve ekonomisi büyük ölçüde petrol ihraca-
tına bağımlı bir ülkedir. 2014 yılının ortalarından 
itibaren düşük petrol fiyatları, ülkenin ödemeler 
dengesini ve döviz kurunu önemli ölçüde etkile-
miştir. Petrol fiyatlarının düşmesinden önceki 
dönemde petrol ihracatının ülkenin toplam 
ihracatı içindeki payı ortalama %70 olmuştur. 
Dolayısıyla, petrol fiyatlarının düşmesi ülkenin 
ülkenin ihracat hacmini olumsuz etkileyerek 
ödemeler dengesini azaltmıştır. Ödemeler denge-
sindeki bu durum, ekonomideki döviz arzını 
azaltarak ulusal para biriminde yüksek oranlı bir 
devalüasyona yol açmıştır. Ayrıca, petrolden elde 
edilen vergi gelirleri de, petrol üreten şirketlerin 
gelirlerinin azalması yoluyla düşük petrol fiyatla-
rından etkilenmiştir. Bu şartlar altında hükümet, 
biryandan döviz kurunu serbest bırakmak zorun-
da kalmış, bir yandan da düşük petrol fiyatlarının 
olumsuz etkilerini gidermek amacıyla konjonktür 
karşıtı ekonomi politikaları uygulamıştır. 
Çoğunlukla petrol dışı reel sektörü desteklemek 
amacıyla uygulanan bu yeni konjonktür karşıtı 
politikalar, önemli miktarda harcama yapılmasını 
gerektirirken, hükümetin bütçeye gelir sağlama 
yeteneği düşük petrol fiyatları nedeniyle kötü-
leşmiştir. Bununla birlikte Maliye Bakanlığı, 
ülkedeki petrol üretiminin 2015 yılında 79.4 
milyon tondan 2016 yılında 77 milyon tona 
düşeceği tahmininde bulunmuştur. Böylece, 
Eylül 2015'te 2016-2018 bütçesi için yeni plan 
oluşturulurken Maliye Bakanlığı, bütçe harcama-
larını 2015 bütçe harcamaları ile karşılaştırıldı-
ğında %7.78 oranında artırarak 7.318 trilyon 
tengeye (21.5 milyar dolar, USD/KZT oranı 340 
iken) çıkarmıştır. Buna karşılık, bütçe gelirlerinin 
(Ulusal Petrol Fonundan transferler hariç), 2015 
yılına kıyasla yalnızca %0.28 oranında artarak 
2016 yılında 3.513 trilyon tengeye (10.3 milyar 
dolar) çıkacağı tahmin edilmiştir. Bütçeleme 
sürecinde petrol fiyatlarının 2016-2017 döne-
minde varil başına 40 dolar ve 2018 yılında varil 
başına 60 dolar olması beklenmiştir. Ayrıca, 
beklenen ortalama döviz kuru, petrol üreten 
şirketlerin tenge cinsinden gelirlerini etkileme-
sinden bütçeleme sürecinde çok önemli bir araç 
olduğundan Maliye Bakanlığı, bütçeleme süre-
cinde serbest döviz kurunu dikkate almak zorun-
da kalmıştır. 2016 yılında ortalama döviz kuru-
nun 1 dolar=300 tenge olacağı tahmin edilmiştir. 
Kasım 2015'te Hükümet, bütçe planı üzerinde bir 
miktar değişiklik yaparak bütçe harcamalarını 
7.666 trilyon tengeye (22.5 milyar dolar) çıkar-
mıştır. Kabul edilen bütçe planı, Ulusal Petrol 
Fonundan 2.977 trilyon tenge tutarında transfer 
yapılmasını içermektedir. Daha önceki Ulusal 
Ekonomi Bakanı Erbolat Dosaev, 2016 yılında 
bütçe açığının 723.4 milyar tenge (2.1 milyar 
dolar) olacağını belirtmişti. Bu miktar, ülkenin 
GSYİH'sinin %1.6'sını oluşturmaktadır. Ulusal 
Ekonomi Bakanlığı, 2017 ve 2018 yıllarında 
bütçe açığının sırasıyla 600.8 milyar tenge 
(GSYİH'nın %1.2'si, 1.8 milyar dolar) ve 558.4 
milyar tenge (GSYİH'nin %1.0'ı, 1.6 milyar 
dolar) olacağını beklemektedir. Ayrıca 2016-

2018 bütçe planına uygun olarak Hükümetin, 
EXPO-2017 için 306 milyar tenge ayırmayı 
planladığı da belirtilmiştir. Bütçe gelirlerinin ise 
Ulusal Petrol Fonundan sağlanan garantili 
transferler hariç 3.665 trilyon tenge (10.8 milyar 
dolar) olması beklenmektedir. 
Endüstriyel-yenilikçi kalkınma programı, Nurlu 
Yol programı, İş Yolu haritası 2020, İstihdam 
Yol haritası 2020 ve Endüstriyel Tarım 2020 gibi 
hükümet programlarına önemli miktarda finans-
man sağlanması gerekmektedir. Genel olarak 
2016 yılında hükümet, konjonktür karşıtı hükü-
met programları için 2.530 trilyon tenge (7.44 
milyar dolar) ayırmıştır. Bu rakam, 2015 yılında 
1.914 trilyon tenge (5.6 milyar dolar) olmuştur. 
Finansal piyasalarda faiz oranının çok yüksek 
olması nedeniyle Hükümet, yeni devlet tahvilleri 
satarak bütçe açığını finanse etme yoluna gide-
memiştir. Aralık 2015'te tengenin gecelik endeks 
ortalaması, %320'ye ulaşmıştır ki, faiz oranın 
genelde %3-5 düzeyinde seyrettiği göz önüne 
alındığında  bu oran çok yüksektir. Ayrıca, 
piyasadaki likidite sıkıntısı nedeniyle Hükümet 
tahvillerini satamamış da olabilir. Hükümet 
ayrıca bütçe açığını Ulusal Petrol Fonundan elde 
edilen transferler yoluyla da finanse edememiştir. 
Çünkü Fondan kamu bütçesinin gelir tarafına 3 
trilyon tengeden fazla finansman ayrılmıştır. Bu 
miktarın, en yüksek garantili transferler tutarını 
(yaklaşık 2.4 trilyon tenge ya da 8 milyar dolar 
(dolar başına 300 tenge)) önemli ölçüde aştığına 
dikkat edilmelidir. 
Dolayısıyla Hükümet, bütçe açığını uluslararası 
kalkınma kurumlarından sağlanan borçlarla 
finanse etmeye karar vermiştir. 2015 yılının 
sonunda Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in başkanlığında, Kazakistan ile 
Asya Kalkınma Bankası (ADB) arasında 1 
milyar dolar (300 milyar tenge (dolar başına 300 
tenge)) tutarında bir konjonktür karşıtı destek 
kredi anlaşmasını imzalamıştır. Maliye Bakanlı-
ğından yapılan açıklamaya göre, bu kredi 3 yılı 
geri ödemesiz olmak üzere 5 yıl vadeli olarak 
verilmiştir. ADB kredisinin faiz oranı, LIBOR + 
%2'dir. Ayrıca, Kazak yetkililer, Uluslararası 
İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Kazakis-
tan'a 1 milyar dolar (300 milyar tenge) kredi 
tahsis edilmesi konusunda anlaşmışlardır. Burada 
Hükümetin IBRD’den başlangıçta 2 milyar dolar 
almayı planladığını, ancak sadece 1 milyar dolar 
üzerinde anlaşabildiği belirtilmelidir. Bu kredi, 
LIBOR + dalgalı faiz oranı ile 2.5 yıllık geri 
ödemesiz olmak üzere 20 yıl vadeli olarak 
verilecektir. Buna ek olarak, IBRD çekilmemiş 
kredinin yıllık %0.25'i tutarında bir ödeme 
yapılmasını talep edecektir. Dolayısıyla, bu iki 
kredi nedeniyle, Kazakistan'ın dış borcu Ekim 
2015'te 11.756 milyar dolardan Ekim 2016'da 
13.850 milyar dolara yükselmiştir. Bu miktar 2 
milyar dolardan biraz fazladır. Buna karşılık iç 
borç seviyesi %0.01 oranında azalarak 4.320 
trilyon tengeye (12.705 milyar dolara) düşmüş-
tür. 
Dış makroekonomik dalgalanmaların artmasına 
bağlı olarak Hükümet, Mart 2016'da 2016 bütçe-

sinde değişiklik yapmak zorunda kalmıştır. 
Kamu bütçesinde petrol fiyatlarının, 2016-2017 
dönemi için varil başına 40 dolardan varil başına 
30 dolara düşeceği tahmin edilmiş ve petrol 
üretiminin 74 milyon tona düşeceği beklentisi yer 
almıştır. Buna ek olarak, bütçeleme için kullanı-
lan ortalama döviz kuru, dolar başına 300 tenge-
den 360 tengeye yükseltilmiştir. Bu faktörler, 
kamu bütçesinde yer alan gelir ve harcama 
miktarlarını önemli ölçüde değiştirmiştir. Bütçe 
harcamaları 600 milyar tenge (1.8 milyar dolar) 
artarak 8.227 trilyon tengeye (24.1 milyar dolar) 
yükselirken, bütçe gelirleri (transferler hariç) 
3.189 trilyon tengeye (9.4 milyar dolar) düşmüş-
tür. Bütçe açığı 179.2 milyar tenge (0.5 milyar 
dolar) artarak 902.7 milyar tengeye (2.7 milyar 
dolar) yükselmiş ve GSYİH'nın %2.0'ını oluş-
turmuştur. Fondan sağlanan transferler ise 3.903 
trilyon tengeye (11.5 milyar dolara) yükselmiştir. 
Bununla birlikte, 2016 yılının ikinci yarısında 
petrol fiyatlarının biraz iyileşme göstermesine ve 
Kaşagan petrol sahasının yeniden işletilmesine 
bağlı olarak bütçe gelirlerinin artacağı yönünde 
beklenti ortaya çıkmış ve bu durum bütçenin 
yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştur. 
Buna bağlı olarak, Eylül 2016'da Hükümet 2016 
bütçesinde bir değişiklik yapmıştır. Yeni değişik-
likle Kazak yetkililer, bütçede beklenen gelir 
miktarını (transferler hariç) 4.2 trilyon tengeye 
(12.3 milyar dolar) yükseltmişlerdir. Ulusal 
Ekonomi Bakanı Kuandyk Bishimbaev tarafın-
dan yapılan açıklamaya göre, Hükümetin bütçe-
leme sürecinde ortalama petrol fiyatlarını varil 
başına 30 dolardan varil başına 35 dolara yük-
seltmesi ve beklenen petrol üretimini 74 milyon 
tondan 75.5 milyon tona çıkarması, bütçede 
beklenen gelirlerin artmasını  sağlamıştır. Artan 
bütçe gelirleri, Fondan yapılan transfelerin 
2016'da kabaca 400 milyar tenge (1.2 milyar 
dolar) azalarak 3.448 milyar tengeye (10.1 milyar 
dolar) düşmesine ve bütçe harcamalarının 8.646 
trilyon tengeye (25.4 milyar dolar) yükseltilme-
sine imkan sağlamıştır. 
Sonuç olarak, 2016 yılında Kazakistan Hüküme-
tinin Maliye Bakanlığı ile birlikte bütçeyi denge-
lemek için uğraşırken bir yandan da konjonktür 
karşıtı politikaları finanse etmek için çok çalıştık-
ları ifade edilebilir. Gelecek yıl, kamu kesimi 
dengesi üç nedenden dolayı daha kolay bir 
bütçeleme süreciyle karşı karşıya kalabilir. 
Birincisi, ülkenin ekonomik durumu iyileşme 
göstermektedir. Kazakistan Ulusal Bankası 
Başkanı Daniyar Akishev tarafından yapılan 
açıklamaya göre, 2016 yılında %0.5 oranında 
büyümesi beklenen ülke ekonomisi 2017 yılında 
%2 oranında büyüyecektir. İkincisi, Kaşagan 
petrol sahası yeniden faaliyete geçirilmiştir. 
Üçüncü ve son  olarak, petrol ihraç eden ülkeler 
arasındaki petrol üretimini dondurma anlaşması 
nedeniyle petrol fiyatlarında muhtemelen bir artış 
görülebilir. Bu koşullar altında, kamu kesimi 
dengesi petrol üretimindeki, ekonomik büyüme 
hızındaki ve petrol fiyatlarındaki artıştan olumlu 
etkilenebilir. Kazakistan, kamu sektörü dengesini 
güçlendirme yoluyla ekonomisinin iyileştirilmesi 
için daha güçlü ekonomi politikaları uygulaya-
bilme fırsatı yakalayacaktır. 



 

x Özbekistan'a yaptığı resmi ziyarette 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Özbekistan Devlet Başkanı 
Vekili Şevket Mirziyoyev, iki ülke ara-
sındaki işbirliğinin geliştirilmesiyle il-
gili geleceğe yönelik beklentiler üze-
rinde görüşerek, ülkelerin bölgesel ve 
uluslararası karşılıklı çıkarlarını ilgi-
lendiren konularda görüş alışverişinde 
bulunmuşlardır. Türkiye Cumhurbaş-
kanı ayrıca, Özbekistan'ın ilk Cumhur-
başkanı İslam Karimov'un kabrini ziya-
ret etmiştir. 

x Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamaya göre, işbirliği ve ti-
caret anlaşması çerçevesinde gerçek-
leştirilen Türkmenistan-Avrupa Birliği 
(AB) Komitesinin 16. toplantısı Brük-
sel'de düzenlenmiştir. Taraflar, ülkenin 
makroekonomik durumunun yanısıra, 
ülkede gerçekleştirilen anayasal ve top-
lumsal reformlar ve AB teknik projele-
ri ile programlarının uygulanması, 
enerji projeleri ve AB'ye doğal gaz ar-
zında çeşitlendirmeye yönelik fırsatlar 
üzerinde görüşmüşlerdir. 

x Aşkabat'a yaptığı resmi ziyarette Filis-
tin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve 
Türkmen mevkidaşı Gurbanguly Ber-
dimuhamedov, ortak bir bildiriye imza 
atmışlardır. Taraflar ayrıca, ekonomik 
işbirliğine ilişkin bir anlaşma ile yük-
sek öğrenim ve turizm alanlarında iş-
birliğine ilişkin mutabakat anlaşmaları 
imzalamışlardır. Ayrıca, Türkmenistan 
Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı ile Fi-
listin Yatırım Geliştirme Ajansı arasın-
da ve iki ülkenin ticaret ve sanayi oda-
ları arasında mutabakat anlaşmaları 
imzalanmıştır. 

x Beyaz Saray'ın internet sitesinden 
yapılan açıklamaya göre, Hazar Denizi 
bölgesinden Avrupa ülkelerine 10 mil-
yar metreküp Azerbaycan doğal gazı-
nın Gürcistan ve Türkiye üzerinden ta-
şınmasını öngören Güney Gaz Korido-
ru, istikrar ve refah için yeni umutlar 
ve fırsatlar sunmaktadır. ABD, Avru-
pa'nın Rus doğal gazına olan bağımlılı-
ğını azaltmak ve bölgede enerji güven-
liğini güçlendirmek için projeye destek 
verecektir. 

x Moskova'ya gerçekleştirdiği resmi 
ziyarette Kırgızistan Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Dinara Kemelova ve Rus 
mevkidaşı Oleg Syromolotov, uluslara-
rası teröre karşı yürütülecek mücadele 
konusunda istişarelerde bulunmuşlar-
dır. Taraflar, DAEŞ tehdidiyle mücade-
le, terörün finansmanının ve radikal-
leşmesinin engellenmesinin yanı sıra 
BM, Şangay İşbirliği Örgütü ve Kolek-
tif Güvenlik Anlaşması Örgütü gibi or-
ganizasyonlar arasındaki işbirliğini ele 
almışlardır. 

x Duşanbe'ye yaptığı resmi ziyarette 
Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Sujata Mehta ve Tacikistan Dışişleri 
Bakanı Nizomiddin Zohidi, bölgenin 
güvenliği ve sürdürülebilir kalkınması, 

terör ve aşırıcılıkla mücadele ve 3-4 
Aralık tarihleri arasında Hindistan'da 
bakanlar düzeyinde yapılacak olan Af-
ganistan konulu konferansın gündemi 
gibi konular üzerinde görüşmüşlerdir. 

x Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICC) 
kurulmasına temel oluşturan belge olan 
Roma Statüsüne üye olmayı reddettik-
lerini içeren kararı imzalamıştır. Rusya 
Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekrete-
rine konuyla ilgili bir yazı gönderecek-
tir.  
 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

x Burkina Faso'ya yaptığı resmi ziyarette 
Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Ali-
yev, Burkina Faso’nun üst düzey devlet 
yetkilileriyle bir araya gelerek iki ülke 
arasında enerji işbirliğine ilişkin fırsat-
lar üzerinde görüşmüştür. Ayrıca, 
Azerbaycan’ın Devlet Petrol Şirketi ve 
Burkina Faso'nun devlet petrol şirketi 
SONABHY arasında Burkina Faso'ya 
petrol ürünlerinin tedariki konusunda 
bazı ticari anlaşmalara imza atıldığı be-
lirtilmiştir. 

x Rusya'nın devlet petrol ve doğal gaz 
şirketi Gazprom, şirketin 11 Kasım'da 
bir gün içinde Avrupa'ya doğal gaz 
sevkiyatında bu sonbaharda altıncı kez 
yeni bir rekora ulaştığını (597.9 milyon 
metreküp) açıklamıştır. Önceki rekorla 
karşılaştırıldığında 6.2 milyon metre-
küplük bir artış yaşanmıştır. Bu rakam, 
Hırvatistan ve Danimarka gibi Avrupa 
ülkelerine gerçekleştirilen günlük do-
ğal gaz arzıyla karşılaştırılabilir sevi-
yededir. 

x Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Ba-
kanlığına Bağlı Ekonomik Reformlarla 
İlgili Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü 
(ISRER) Müdürü Vilayet Veliyev, ül-
kenin 2020 yılına kadar enerji verimli-
liğini %20 oranında artırmayı planladı-
ğını açıklamıştır. Ayrıca doğal gazlı 
kazanların yol açtığı emisyonların %20 
oranında azaltılmasının ve yenilenebilir 
enerjinin toplam üretimdeki payının 
%20'ye yükseltilmesinin planlandığı 
belirtilmiştir. 

x İsrail’e yaptığı resmi ziyarette Rusya 
Başbakanı Dimitri Medvedev ve İsrailli 
mevkidaşı Benjamin Netanyahu, İsrail 
ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında 
bir serbest ticaret bölgesinin kurulması 
üzerinde görüşmüşlerdir. İsrail ile Av-
rasya Ekonomik Birliği’nin diğer üye-
leri arasında serbest ticaret bölgesiyle 
ilgili istişarelerin de yakında gerçekleş-
tirileceği belirtilmiştir. 

x Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 
Kırgızistan’da su ve atık su moderni-
zasyon çalışmalarının desteklenmesi 
için Kyzyl-Kiya şehrinde su kalitesinin 
iyileştirilmesi amacıyla ülkeye kredi 
sağlanacağını açıklamıştır. Ayrıca bu 
yatırımın, Avrupa Birliği’nin Orta As-
ya'da Yatırım Desteği İmkanları Prog-
ramı ile birlikte finanse edileceği belir-
tilmiştir. İlgili kurumlar tarafından sağ-
lanacak toplam kredi miktarı, 6.7 mil-
yon dolardır. 

x Orta ve Batı Asya Bölümü Temel 
Kentsel Gelişme Uzmanı Hao Zhang, 
Asya Kalkınma Bankası’nın, Taşkent 
bölgesinin Kibray ve Zangiota ilçele-
rinde yaşayan 260,000'den fazla nüfusa 
güvenli, güvenilir, sürdürülebilir ve 
uygun maliyetli su temin edilmesine 
yönelik hizmetlere erişimin iyileştiril-
mesi için 120 milyon dolarlık kredi ve-
rilmesini onayladığını açıklamıştır. 
Projenin, hane halklarının ve işletmele-
rin suya erişim için harcadıkları zamanı 
ve parayı önemli ölçüde azaltacağı ve 
özellikle kırsal bölgelerde daha iyi ya-
şam standartları sağlayacağı belirtil-
miştir. 

x Kazakistan Ulusal Ekonomi İstatistik 
Komitesi, ülkenin Avrasya Ekonomik 
Birliği (AEB) ile olan ticaretinin 2016 
Ocak-Eylül döneminde geçen yılın ay-
nı dönemine kıyasla %26.4 oranında 
azalarak 9.26 milyar dolar olduğunu 
bildirmiştir. Bu dönemde ülkenin ihra-
catı %31.6 oranında azalarak 2.75 mil-
yar dolara, ithalatı ise %23.9 oranında 
azalarak 6.5 milyar dolara düşmüştür. 
Kazakistan’ın AEB ile toplam ticareti 
içinde Rusya’nın payı %93.5 (8.6 mil-
yar dolar) olmuştur. 

x Kazakistan Yatırım ve Kalkınma 
Bakanı Zhenis Kasymbek, 2016 yılının 
ilk yarısında ülkeye brüt doğrudan ya-
bancı yatırım girişinin 9.3 milyar dolar 
olduğunu açıklamıştır. Bu rakam, 2015 
yılının aynı dönemine kıyasla %25.8 
daha fazladır. Bu yatırımların %60'ı 
madencilik ve maden arama, %15’i 
imalat sanayi, %9’u ticaret, %5’i inşaat 
ve %12’si diğer alanlarda gerçekleşti-
rilmiştir. 

x Kazakistan Merkez Bankası, Kazakis-
tan’ın bağımsızlığının 25. yıldönümü 
nedeniyle üzerinde ülkenin Cumhur-
başkanı Nursultan Nazarbayev’in resmi 
bulunan 10,000 tengelik banknot dü-
zenleneceğini açıklamıştır. Cumhur-
başkanı Günü olan 1 Aralık tarihinde 
tedavüle girecek olan bu banknotun, 
cumhurbaşkanının ülkenin kalkınması-
na katkısını yansıttığı belirtilmiştir. 
 

Toplum ve Kültür 
 

x Kazakistan İçişleri Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamaya göre, ABD Uyuştu-
rucu Ticaretiyle Mücadele Bakanlığı ve 
Federal İdaresi ile uyuşturucu kaçakçı-
lığıyla mücadele ve psikotrop maddele-
rin ve benzer maddelerin kaçakçılığıyla 
mücadele konusunda anlaşma imza-
lanmıştır. 

x Kazakistan Sağlık Bakanlığı, Kazakis-
tan'da 25 yılda 1,312 sağlık tesisinin 
inşa edildiğini ve hizmete girdiğini bil-
dirmiştir. Özellikle 8 tıbbi araştırma 
merkezi, 32 uzmanlaşmış sağlık mer-
kezi, 176 hastane, 144 sağlık merkezi, 
907 klinik ve 45 özel sağlık kuruluşu 
faaliyete geçmiştir. 

x Rus uzay ajansı Roscosmos, Rus koz-
monot Oleg Novitskiy, Avrupa Uzay 
Ajansı astronotu Thomas Pesquet ve 
NASA astronotu Peggy Whitson'u ta-
şıyan Soyuz MS-03 uzay gemisinin 
Kazakistan'da bulunan Baikonur uzay 
üssünden fırlatıldığını duyurmuştur.  

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayça Şimşek,  
Daniyar Nurbayev. 
Meiramgul Issayeva 
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