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DÜNYA PETROL PİYASASINDAKİ DALGALANMALARIN KAZAKİSTAN 
EKONOMİSİNDE BANKA KREDİLERİNE ETKİSİ 
 Son yirmi yılda Kazakistan ekonomisinde 
bankacılık sektörü önemli ölçüde büyümüş-
tür. Bankacılık sektöründe en büyük ge-
lişme 2000-2008 yılları arasında (2008 
küresel ekonomik krizine kadar) gerçekleş-
miştir. İlgili dönemde artan petrol fiyatları 
ve dış finansal piyasalarda ucuz fonlama, 
ülkenin bankacılık sektörünü olumlu etkile-
miştir. Olumlu dış faktörlerin yanı sıra 
bankacılık sektöründe sıkı düzenlemelerin 
söz konusu olmaması da sektörün hızlı bir 
şekilde büyümesini sağlamıştır. Ancak, 
küresel ekonomik kriz Kazakistan’ın ban-
kacılık sektörü üzerinde baskı oluşturmuş 
ve 2009 yılında sektörde istikrar bozucu 
etkilere yol açmıştır. Kazakistan Hükümeti 
BTA Bank, Kazkommertsbank, Halyk 
Bank gibi bazı ticari bankaları kamu-
laştırarak ve Kazakistan Ulusal Fonu'ndan 
332 milyar tenge (2.2 milyar dolar) tu-
tarında önemli bir mali destek sağlayarak 
bankacılık sektörünü kurtarmıştır. Ancak 
sektör halen küresel ekonomik krizden 8 yıl 
sonra bile kriz öncesi koşullarına  geri 
dönememiştir. 
Bankacılık sektöründeki krizin ana göster-
gelerinden biri, sistemdeki kredilerin mik-
tarıdır. Kazakistan’da banka kredileri, 2009 
krizinden ciddi şekilde etkilenmiştir. Bu 
durum, bankacılık sektöründe sorunlu 
kredilerin payının artmasına (%30'u aş-
masına) neden olmuştur. Bununla birlikte, 
sorunlu krediler yüksek düzeyde olmasına 
rağmen, bankacılık sektörü 2009 yılından 
2014 yılının ortalarına kadar kredilendirme 
mekanizmasını nispeten düşük bir hızda 
ama yine de genişleterek devam ettirebil-
miştir. 2014 yılı ortasında bankacılık sektö-
rü, ek zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. 
Örneğin, 2014 yılı Temmuz ayından 2016 
yılı Kasım ayına kadar geçen iki buçuk 
yıllık dönemde bankacılık sektöründe 
kredilerin payı, nominal olarak sadece 
%5.41 oranında artarak 12.84 trilyon tenge 
(38.91 milyar dolar) olmuş, enflasyon oranı 
ise %26'nın üzerinde gerçekleşmiştir. 
Dünya petrol fiyatlarındaki hızlı gerileme, 
gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı 
ve düşük metal fiyatları, ülkede bankacılık 
sektöründeki koşulları olumsuz etkilemiş-
tir. Düşük petrol fiyatları, ulusal para 
birimini olumsuz etkileyerek Kazakis-
tan'daki banka kredileri üzerinde de olum-
suz etkilere neden olmuştur. Örneğin, hızlı 
ekonomik gerilemeyi ve sosyal çalkantıları 
önlemeye yönelik girişimlerde bulunurken 
Kazakistan Merkez Bankası (NBK), ulusal 
para biriminin devalüasyonunu geciktirmiş-
tir. NBK, Ağustos 2015'e kadar ulusal para 

cinsinden likiditeyi azaltarak döviz kurunu 
sabit tutmuş ve bu durum finansal piyasa-
larda faiz oranlarının artmasına yol 
açmıştır. Ayrıca, halk arasında artan deva-
lüasyon beklentisi, mevduatta dolarizas-
yona neden olmuş ve bankacılık sektöründe 
tenge cinsinden likiditenin daha fazla 
zayıflamasına yol açmıştır. Sonuç olarak, 
bankaların yabancı para cinsinden kredi 
açamamaları ve düşük seviyede tenge 
finansmanı, banka kredilerinde negatif 
büyümeye neden olmuştur. Dolayısıyla, 
Temmuz 2014'ten Ağustos 2015'teki deva-
lüasyona kadar bankacılık sektöründe 
krediler, %13 oranında azalarak 12.19 
trilyon tengeden (36.93 milyar dolar) 10.64 
trilyon tengeye (32.24 milyar dolar) düş-
müştür. Devalüasyon öncesi dönemde, 
ulusal para birimi cinsinden kredilerdeki 
azalış %0.22 iken döviz cinsinden krediler-
deki azalış %38.10 olmuştur. 
Ağustos 2015'te tengenin devalüasyona 
uğraması, finansal piyasalarda tenge cinsin-
den likiditenin durumunu biraz iyileştirmiş-
tir. Ağustos 2015'in başından Kasım 
2016'ya kadar banka kredileri %20 
oranında artarak önemli bir büyüme kay-
detmiştir. Ancak, para birimleri cinsinden 
kredilere bakıldığında, tenge cinsinden 
banka kredilerinin sadece %4.5 oranında 
arttığını, buna karşılık döviz cinsinden 
kredilerin ise %74.2 oranında arttığı görü-
lebilir. Döviz cinsinden banka kredilerinin 
yüksek oranda artması, gerçek borç senedi 
ihracından değil, tenge devalüasyonundan 
kaynaklanmıştır. 
Bununla birlikte, petrol fiyatlarının düşük 
olduğu dönemde Kazakistan ekonomisinin 
tüm sektörlerinin banka kredilerindeki 
azalıştan zarar görmediği belirtilmelidir. 
Örneğin, bu dönemde tarım sektörü, ileti-
şim sektörü, taşımacılık sektörü, sanayi ve 
ticaret sektörlerine verilen krediler sırasıyla 
%68.4, %56.9, %43.3, %34.8 ve %24.7 
oranlarında artmıştır. Bu yüksek artış 
oranları, hükümetin özellikle tarım sektö-
rüne büyük destek verdiğini göstermekte-
dir. Bunun yanı sıra, hükümetin küçük ve 
orta boy işletmelerin (KOBİ'ler) gelişme-
sini amaçlayan konjonktür karşıtı politika-
larına bağlı olarak KOBİ'lere verilen kredi-
ler de ilgili dönemde %90.57 oranında 
artmış ve 2.96 trilyon tenge (8.96 milyar 
dolar) olmuştur. 
Bu arada, inşaat sektörüne, bireylere ve 
ekonomideki diğer sektörlere verilen kredi-
ler sırasıyla %23.7, %2.9 ve %15.7 
oranında azalmıştır. Bu üç sektörün, Kasım 
2016'da aldığı kredilerin toplam banka 

kredileri içindeki payı %55.1 veya 7.01 
trilyon tenge (21.24 milyar dolar) olmuştur. 
Bu rakam, Temmuz 2014'te %65.01 veya 
7.88 trilyon tenge (22.67 milyar dolar) 
olarak gerçekleşmiştir. İnşaat sektörüne 
verilen kredilerin azalması, bu sektörün 
faaliyetlerini finanse etmek için uzun 
vadeli kredilere ihtiyaç duymasına rağmen 
ülkedeki kötü ekonomik şartlar nedeniyle, 
bankaların borç verme koşullarının çok 
riskli hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. 
Bireysel krediler ise bireysel gelir düzeyin-
deki bozulma, artan işsizlik ve ithal malı 
fiyatlarındaki artış nedeniyle azalmıştır. 
Bireysel krediler azalmasına rağmen, faiz 
oranlarında önemli bir değişiklik yaşan-
mamıştır. Örneğin, Temmuz 2014'te tenge 
cinsinden bireysel kredilere uygulanan 
%19.2 oranındaki faiz oranı Kasım 2016'da 
değişmemiştir. En yüksek faiz oranı 
(%21.4) Mart 2015'te gözlemlenmiştir. 
Döviz cinsinden bireysel kredilere uygula-
nan faiz oranları ise aynı dönemde %0.9 
artarak %11.4'e çıkmış ve Ekim 2016'da en 
yüksek orana (%14.6) ulaşmıştır. Aksine, 
bankacılık dışı tüzel kişilere tenge cinsin-
den verilen kredilere uygulanan faiz oran-
ları, aynı dönemde %10.5'ten %15.8'e 
yükselmiştir. Ayrıca, Şubat 2016'da faiz 
oranı %25.8'e ulaşmıştır. Öte yandan, 
bankacılık dışı tüzel kişilere döviz cinsin-
den verilen kredilere uygulanan faiz oranı, 
Temmuz 2014'te %8.8 iken Kasım 2016'da 
%0.9 oranında azalarak %7.7'ye düşmüştür. 
Tenge cinsinden kredilere uygulanan faiz 
oranlarındaki yüksek artış, finans piyasa-
larındaki likidite sıkıntısı ile açıklanabilir. 
Nitekim, bu durum Kazakistan bankaları 
için finansman kaynaklarını pahalı hale 
getirmiştir. 
Sonuç olarak, düşük petrol fiyatlarının 
Kazakistan ekonomisinde banka kredileri 
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu 
belirtilmelidir. NBK'nın, parasal genişle-
menin kısa vadeli etkileri ile 
karşılaştırıldığında uzun vadede daha iyi 
ekonomik sonuçlara yol açabilecek olan 
enflasyon hedeflemesi uygulamasına odak-
lanma kararı nedeniyle, zayıf banka kredi-
lerini iyileştirebilecek şekilde finansal 
piyasalarda likiditeyi artırma fırsatı ol-
mamıştır. Dolayısıyla, yakın gelecekte 
Kazakistan ekonomisinde banka kredileri-
nin hızlı bir şekilde artmayacağı yönünde 
bir beklenti söz konusu olabilir. Bunun 
nedeni, NBK'nın kısa vadeli ekonomik 
büyümeden ziyade uzun vadeli istikrarı 
tercih etmesidir. 



	

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum-
hurbaşkanının yetkilerini arttırmayı 
amaçlayan bir anayasa reformu paketi-
ni onaylamıştır. 550 sandalyeli Meclis, 
18 maddelik yeni Anayasa'yı 339 ka-
bul, 142 red oyu ile onaylamıştır. 5 boş 
ve 2 geçersiz oy söz konusudur. Yeni 
kanuni düzenleme, büyük olasılıkla Ni-
san ayı başında yapılacak referandumla 
halkoyuna sunulacaktır. 

• Kırgızistan Parlamentosu’nda yapılan 
toplantıda Daniyar Tolonov, Başkan 
Vekili olarak seçilmiştir. Tolonov'un 
adaylığına 104 parlamenter lehte ve 3 
parlamenter aleyhte oy kullanmıştır. 

• Kazakistan Başbakan Birinci Yardım-
cısı Askar Mamin ve Birleşmiş Arap 
Emirlikleri Başbakan Yardımcısı, Dev-
let Başkanlığı İşlerinden Sorumlu Ba-
kan ve Abu Dabi iktidar ailesinin üyesi 
Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan, 
enerji, petrokimya, nükleer sanayi, 
ulaşım ve askeri alanlarda en üst dü-
zeyde yapılan anlaşmaların uygulan-
ması üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Taşkent'e yaptığı resmi ziyarette AB' 
nin Orta Asya Özel Temsilcisi Peter 
Burian ve Özbekistan Dışişleri Bakanı 
Abdulaziz Kamilov, siyasi, ticari-eko-
nomik, kültürel-insani ve diğer alan-
larda ikili ilişkilerle ilgili önemli nokta-
lar üzerinde durmuşlardır. Ayrıca taraf-
lar, AB ve Orta Asya arasındaki yeni 
ortaklık stratejisine de değinmişlerdir. 

• Astana'ya yaptığı resmi ziyarette Kana-
da'nın Avam Kamarası Dışişleri ve U-
luslararası Kalkınma Daimi Komitesi 
Başkanı Robert Nolte ve Kazakistan 
Başbakanı Bakhytzhan Sagintayev, Ka-
zakistan-Kanada İş Konseyi çerçeve-
sinde iş alanları arasındaki etkileşim de 
dâhil olmak üzere iki ülke arasındaki 
sosyo-ekonomik, tarımsal, kültürel ve 
insani alanlarda işbirliğine ilişkin bek-
lentiler üzerinde görüş alışverişinde bu-
lunmuşlardır. 

• Özbekistan Dışişleri Bakanlığına bağlı 
bir heyetinin Moskova'ya yaptığı resmi 
ziyarette taraflar, Taşkent'te Bağımsız 
Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri 
Bakanları Konseyi'nin yaklaşan top-
lantısına yönelik hazırlıklar üzerinde 
görüşmüşler ve BDT bünyesinde ikili 
işbirliğine ilişkin güncel konuları 
tartışmışlardır. 

• Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü 
Dmytro Hutsulyak, 2017 yılında Uk-
rayna'daki askeri tatbikatlara yaklaşık 
7,500 yabancı ve 12,500 Ukraynalı as-
kerin katılacağını bildirmiştir. Ayrıca, 
2017 yılında 1,500 civarında Ukraynalı 

askerin yurtdışındaki çeşitli tatbikatlara 
katılacağı belirtilmiştir. Ukrayna Parla-
mentosu tarafından ilgili tasarının ka-
bul edilmesiyle, yabancı birliklerin Uk-
rayna'daki çok uluslu tatbikatlara katıl-
masına izin verilmiştir. Bu tasarı, NA-
TO üyesi ülkelerin askeri gücünün yanı 
sıra Barış için Ortaklık Programına 
katılan ülkelerin de çok uluslu tatbikat-
lara dâhil edilmesini ele almaktadır. 
 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Viyana'da düzenlenen Petrol İhraç 
Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bünye-
sindeki Petrol Üretim İzleme Ko-
mitesinin ilk toplantısında, petrol üreti-
minde kesinti yapılmasına ilişkin anlaş-
maya dâhil olan OPEC ve OPEC dışı 
ülkeler, bu anlaşmanın ilk uygulama 
sonuçlarının değerlendirilmesi yolları 
üzerinde görüşmüşlerdir. 

• İran Petrol Bakanlığı, 1.4 trilyon met-
reküp doğalgaz rezervine sahip ülkenin 
en büyük ikinci kıyıötesi doğalgaz ala-
nı Kiş'in kalkındırılmasına ilişkin plan-
larını açıklamıştır. Projenin ilk aşama-
sında günlük 28.3 milyon metreküp do-
ğalgazın ve 11,300 varil doğalgaz kon-
densatının üretilmesi planlanmaktadır. 
Bu alan, tam randımanla çalışan bir te-
sis haline geldikten sonra 85 milyon 
metreküp doğalgaz üretecektir. 

• Rusya Parlamentosu’nun Alt Meclisi 
Devlet Duması, Türk Akımı doğalgaz 
boru hattının inşası ile ilgili anlaşma 
imzalamıştır. Anlaşmaya ek olarak ha-
zırlanan açıklama notunda, Rus doğal-
gazı sevkiyatının, boru hattının yalnız-
ca ilk safhası aracılığıyla Rusya bütçe-
sine yıllık 750 milyon dolarlık ihracat 
geliri sağlayacağı belirtilmektedir. 

• Darkhan-Uul eyaletinin Khongor şeh-
rinde Moğolistan'ın ilk güneş enerjisi 
istasyonunun açılış töreni gerçekleşti-
rilmiştir. 10MW kapasiteli güneş ener-
jisi istasyonu, Japon şirketi Sharp Cor-
poration ve Shigemitsu Shoji Co. Ltd. 
ile işbirliği içinde yerli şirket Solar Po-
wer International tarafından inşa edil-
miştir. Güneş enerjisi santralinin yıllık 
ortalama elektrik üretiminin 15.2 mil-
yon kWh'ye ulaşması beklenmektedir. 

• Türkmenistan Hükümeti, Aralık 2015' 
ten bu yana Türkmenistan-Afganistan-
Pakistan-Hindistan (TAPI) doğalgaz 
boru hattı boyunca bir enerji iletim hat-
tı inşa etmeyi planladıklarını açıkla-
mıştır. Bu enerji iletim hattının, doğal-
gaz boru hattının tüm altyapı tesislerine 
elektrik sağlamanın yanı sıra Afganis-
tan üzerinden diğer ülkelere elektrik ih-
racatında kullanılması beklenmektedir. 
Türkmenistan, 2020 yılına kadar 27.4 

milyar kWh elektrik üretmeyi ve bu 
miktarı 2030 yılına kadar 35.5 milyar 
kWh'ye çıkarmayı planlamaktadır. 

• Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan ya-
pılan açıklamaya göre, ülkenin GSYİH' 
sı 2015 yılında %6.9 oranında artarken, 
2016 yılında %6.7 oranında artmıştır. 
Toplamda, Çin’in GSYİH’sı geçen yıl 
74.41 trilyon yuan ($10.84 trilyon) ol-
muştur. 2015 yılı ile kıyaslandığında, 
ilgili dönemde Çin’deki birincil sanayi 
%3.3 oranında büyürken ikincil sanayi 
ve hizmetler sektörü %6.1 ve %7.8 
oranlarında büyümüştür. 2016 yılında 
Çin’deki toplam yatırımlar ise 59.65 
trilyon yuan (yaklaşık $8.69 trilyon) 
seviyesinde gerçekleşmiştir. 

• İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Zira-
at Odasına Bağlı İran ve Yabancı Ortak 
Girişim Yatırım Derneği Başkanı Hü-
seyin Salimi'nin yaptığı açıklamaya gö-
re, İran'da doğrudan yabancı yatırım 
miktarının, cari mali yılda (21 Mart ile 
biten) 13 milyar dolara ulaşacağı tah-
min edilmektedir. Bu rakam 2015 
yılında 2.5 milyar dolar olmuştur. 
 

Toplum ve Kültür 
 

• Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekis-
tan, Türkiye ve diğer Avrasya ülkeleri-
nin cumhurbaşkanları, Tahran'daki 
Plasco binasının büyük bir yangın son-
rasında çökmesi nedeniyle hayatını 
kaybedenler için İran Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani'ye başsağlığı dileklerini 
iletmişlerdir. Tahran'daki yüksek tarihi 
bina, çıkan yangın sonrasında çökerek 
en az 30 itfaiyecinin hayatını kaybet-
mesine neden olmuştur. İran Hükümeti, 
21 Ocak’ta yaşanan olayda hayatını 
kaybedenler için ülkede ulusal yas ilan 
etmiştir. 

• Özbekistan'ın Yeni Gelişme Stratejisi 
başlıklı Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi’nin taslağı yasal düzenlemeler 
tartışma portalında yayımlanmıştır. Bu 
projede, 2017-2021 döneminde Özbe-
kistan’ın öncelikli alanlarına ilişkin 
Stratejinin uygulanması için bir Ulusal 
Komisyonun kurulması ve seçilen ön-
celik alanlarının uygulanması için ayrı 
bir Komisyon oluşturulması önerilmiş-
tir. 

• Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve 
Hollanda'dan gelen 25'ten fazla sivil 
toplum örgütünün Bişkek'te düzenle-
nen toplantısında taraflar, bölgede 
kadın ve çocuk haklarının artırılması 
için Orta Asya koalisyonu kurmaya ka-
rar vermişlerdir. Koalisyon, beş Orta 
Asya ülkesinde yaşayan 35 milyon 
kadının ve 18 milyon çocuğun sosyo-
ekonomik haklarının geliştirilmesi üze-
rinde çalışacaktır. 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  
Zhulduz Baizakova. 


