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KİK Özelinde Ekonomik Çeşitliliği Haritalandırmak 
Karen E. YOUNG 

 

Anahtar Noktalar 
 

 Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ekonomileri; kamu harcamaları ve büyümenin itici gücü olarak doğal 

kaynak gelirine büyük ölçüde bağımlı olmaya devam etmektedir. 

 

 Çeşitlendirme çabaları artık yurtdışındaki enerji projelerine (rafinaj ve petrokimya üretimi dâhil) ve 

ulusal petrol şirketlerine devlet yatırımları yoluyla gelir elde etmek için yeni yollar içermektedir. 
 

 2015 yılından bu yana, KİK ülkeleri mali harcamaları düzene sokmak ve yabancı yatırımların, yerleşik 

yatırımcıların dikkatini çekmek için ülkelerinin politik görüntüsünü değiştirmede birbirleriyle daha 

rekabetçi hâle gelmiştir. Ülkeler arasında yabancı iş gücü ve vergiye yönelik politik yaklaşımlarda 

önemli farklılıklar söz konusudur. 
 

 Bu hükümetlerin her biri, düşük petrol fiyatları, demografik baskılar, yüksek işsizlik oranları ve 

ekonomik çeşitlilik eksikliği nedeniyle kamu maliyesi ve zorlu ekonomi hedefleri özelinde büyük 

baskılarla karşı karşıyadır. Bu bağlamda, borç bir seçim aracı hâline gelmiştir, ancak geri ödeme ve 

büyüme kapasiteleri KİK ülkelerini birbirilerinden farklılaştırmaya başlamaktadır. 

 

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri - Bahreyn, Suudi Arabistan Krallığı, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik 

Arap Emirlikleri (BAE) - 40 yıl önce yaşadıkları sorunlardan bazılarına hâlen sahiptirler. Öncelikle mali 

gelirlerin birincil kaynağı olarak doğal kaynaklara bağımlıdırlar. Nüfusları iktidardaki ailelerden ve 

devletten bir dizi sosyal hizmet ve koruma, himaye beklemektedir. Ayrıca, devlet yerel ekonomilere 

hükmetme eğiliminde olduğundan, özel sektör dinamizmi ve üretkenlikleri azdır. Bu sorunlar yeni 

değildir, ancak nüfus artışının baskısı ve kuşaklararası eşitlik beklentileri ekonomi politikasını devlet 

yönetiminin merkezine yerleştirmiştir. 

 

Sübvansiyonlar, özel sektörün ve petrol dışındaki sektörlerin büyümesini artırmak ve alternatif hükümet 

geliri kaynakları oluşturmak, verimsizlikleri azaltmak ve kamu politikalarındaki sorunları gidermek, en 

azından değiştirmek için bir ivme kazanmıştır. Bu ivme, 2014 sonlarında küresel petrol fiyatlarında keskin 

bir düşüşle hızlanmıştır (Tablo 1 ). 

 

2015 yılından bu yana, KİK ülkeleri mali harcamaları düzene sokmak ve yabancı yatırımların, yerleşik 

yatırımcıların dikkatini çekmek için ülkelerinin politik görüntüsünü değiştirmede birbirleriyle daha 

rekabetçi hâle gelmiştir. Ekonomik çeşitliliğe olan yaklaşımlarında aralarındaki farklılığı görebiliriz, ancak 

KİK ülkeleri arasındaki ayırt edici faktör iş gücü piyasası düzenlemelerine ve yabancı yatırımcıların 

haklarına nasıl davrandıklarıdır. 
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Tablo 1: Brent Ham Petrol Fiyatı, 2007-19 

 
Kaynak: US Energy Information Administration, ”Petroleum & Other Liquids” 

 

Yeni gelir kaynakları yaratma ve birincil enerji ihracatını kendi içinde çeşitlendirme girişimi olan daha 

rafine petrokimya ürünlerine dönüştürme konusunda baskı ve zorlama vardır. Bu baskı, ülkelerin nüfus 

büyüklüğünün yüküne ve azalan enerji kaynaklarına olan bağlılığı gibi sebeplerle değişmektedir. Çoğu 

durumda, enerji bağımlılığı, petrokimya üretimi yoluyla enerji ürünü çeşitlendirilmesi bir reform unsuru 

olarak görünse bile, Körfez ekonomik modellerinin önemli bir özelliği olmaya devam etmektedir. 

 

Kuşaklararası eşitlik, reformların ana itici gücü ve KİK ülkeleri arasında bir çeşitlilik noktasıdır. KİK petrol 

ihracatçılarının önemli miktarda petrol kaynağı vardır, ancak bazı analistler Bahreyn ve Umman'da 

önümüzdeki 15 yıl içinde petrol gelirlerinde terminal bir düşüş öngörmektedir (Umman'da gaz üretimi 

son zamanlarda önemli ölçüde artmıştır ve Bahreyn açık denizinde yeni sıkı petrol bulunmuştur). Daha da 

önemlisi, petrol ve gaz gelirleri, hane halkı gelirini ve ekonomik üretimi artıran devlet harcamaları için 

ana fon kaynağı olmaya devam etmektedir. 

 

Bununla birlikte, farklı doğal kaynaklara yönelme çalışmaları ve sosyal harcama taahhütleri göz önüne 

alındığında, hükümetlerin mevcut harcamaları nasıl sürdürecekleri konusunda büyük farklılıklar vardır. 

Kuveyt ve Katar'ın küçük nüfusları ve büyük hidrokarbon kaynakları depoları vardır, bu da petrol ve gaz 

gelirlerinden, daha uzun bir süre boyunca daha fazla tasarruf etmelerini sağlayarak petrol sonrası 

dönemde harcama güçlerini artırmaktadır. Kuveyt, Katar ve BAE'nin ulusal varlık fonlarında (Kuveyt'teki 

petrol gelirlerinden yasal olarak zorunlu katkılarla) ve 68 ila 100 yıl arasında değişen hidrokarbon 

rezervlerinde büyük rezerv varlıkları mevcuttur. 
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KİK devletleri mali reform ve doğrudan yabancı yatırıma yaklaşımlarında farklılık göstermektedir. Bununla 

birlikte, sadece BAE mali teşviklere güvenme konusunda bir isteksizlik göstermiştir. BAE'nin petrol dışı 

gelirleri, toplam hükümet gelirlerinin yüzde 60'ına yakındır, bu da KİK'nin en yüksek seviyesidir. 

 

Kuveyt, kişi başına diğer KİK ülkelerinden daha fazla harcamaktadır, ancak toplam gelirin payı olarak 

petrol-dışı geliri daha düşüktür (Tablo 2 ve 3’e bakınız). CEIC ve HSBC'den yapılan araştırmalar; Kuveyt'in 

kişi başına 13.000 ABD doları civarı harcadığını (vatandaş olmayanlar dâhil), öte yandan Bahreyn’in kişi 

başına yılda 6.000 ABD dolarının biraz üzerinde harcama yaptığını göstermektedir. Ancak Bahreyn'in 

petrol serveti Kuveyt'in sadece bir parçasıdır. Katar, harcamalarında ve hidrokarbon dışı gelir eksikliğinde 

Kuveyt'e benzemektedir. Ama bu iki ekonominin çeşitliliği yoktur, sadece daha çok “bahşedilmiştir”. 

 

Tablo 2: Kişi başına Petrol Üretimi 

 
Kaynak: CEIC ve HSBC Global Research 

 

Tablo 3: Kişi Başına Kamu Harcamaları (2018 bütçeleri baz alınarak) 

 
Kaynak: CEIC ve HSBC Global Research 
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Suudi Arabistan, mevcut petrol çıkarma oranlarıyla 60 yıl daha petrol alabilir, ancak kamu maliyesinin 

mevcut harcama seviyelerinde ciddi bir ayarlama yapmadan bunu sürdürmesi olası değildir. Bahreyn ve 

Umman ise en zayıf mali pozisyonlara ve en zayıf kaynaklara sahiplerdir. 

 

Bahreyn, son zamanlarda açık deniz petrol keşfinin geliştirilmesine yardımcı olmak için % 100 yabancı 

mülkiyete izin vereceğini açıklamıştır. Ticari ajans kısıtlamaları ve petrol kaynaklarının millîleştirilmesi 

onlarca yıldır KİK kalkınma politikasının ayırt edici özelliği olduğundan, Bahreyn’de yabancı mülkiyete 

karşı iyimser yaklaşımdaki bu politika değişikliği yeni bir olgudur. BAE ayrıca, Emirliğin Abu Dabi'deki 

“Ghadan 21” girişiminin bir parçası olarak, yabancı yatırımcılara ve yüksek vasıflı profesyonellere uzun 

süreli ikamet izni vermek için özel vizeleri ve serbest bölgeler dışındaki % 100'lük mülkiyet ödeneklerinin 

genişletilmesini duyurmuştur. 
 

Bu hükümetlerin her biri, düşük petrol fiyatları, demografik baskılar, yüksek işsizlik oranları ve ekonomik 

çeşitlilik eksikliği nedeniyle kamu maliyesi ve zorlu ekonomi hedefleri özelinde büyük baskılarla karşı 

karşıyadır. Bu bağlamda, borç bir seçim aracı hâline gelmiştir, ancak geri ödeme ve büyüme kapasiteleri 

KİK ülkelerini birbirilerinden farklılaştırmaya başlamaktadır. 
 

Rezerv varlıklar olarak depolanan zenginlik ve istihdam yaratmak için yeni özel yatırım çekme kapasitesi 

aynı şey değildir. Gelecekte, yeni devlet-dışı, petrolden bağımsız servet üretme kapasitesi olmadan büyük 

ölçüde borçlanan devletler, borç geri ödemeleriyle mali esnekliklerine yüklenen dezavantaja sahip 

olacaklardır. Çeşitlendirilmiş ekonomiler, devlet için yeni gelir akışları (muhtemelen vergiler ve 

ücretlerle); “üreten büyüme” yaratacaktır. Ya da onlar, dışarıdan odaklanmış ulusal varlık fonları da dâhil 

olmak üzere devlete ait yatırım araçlarına güvenerek onlar için üreteceklerdir. Körfez ülkeleri, artık dünya 

genelindeki yükselen piyasaların ulusal borçlarını yayan önemli bir aktördür ve 2015’ten beri tahvil 

piyasalarını yeni meselelerle sürekli doldurmaktadır (Tablo 4). 

 

Borç geri ödemesi Körfez ülkeleri için gelecekteki maliye politikası alanını daraltırken, yüzleşilecek 

çevresel ve jeopolitik zorluklar da vardır. İklim değişikliğinin artan etkisi sosyoekonomik zorlukları daha 

da güç hâle getirmektedir. Körfez, devamlılığını sağlama açısından daha zor bir yer olacak ve dünya, 

enerji ihtiyaçlarını karşılamak için hidrokarbonların ötesinde yeni yollar bulacaktır. Bölge, ekonomik 

olarak nüfusunun refahını sürdürmenin daha zor olacağı bir gelecekle karşı karşıyadır, ancak mevcut 

küresel jeopolitik ve güvenlik endişelerinin merkezinde de yer almaktadır. 

 

Dahası, Körfez ülkeleri doğuya doğru Asya'daki büyük enerji tüketicilerine yönelmektedir. Çin'le siyasi ve 

ekonomik bağlarının, hem küresel ekonomi hem de Körfez ve Kızıldeniz koridorunun güvenlik mimarisi 

üzerinde uzun süreli etkileri olacaktır. Uluslararası düzen; Orta Doğu ve Körfez ülkeleri için önemli etkileri 

olan temel bir geçiş sürecinden geçiyor. Batı’daki içsel ve milliyetçi politikaların değişimi, “Kuşak ve Yol” 

inisiyatifi ile Çin’in Orta Doğu’ya atılımı, Yemen ve Suriye’deki çatışmalar ve Ortak Kapsamlı Eylem 

Planı’ndaki çöküş, müzakereler çerçevesinde ve uluslararası kurumlar bünyesinde Körfez ülkelerine 

önemli rollerin verilmesini gerekli kılmaktadır. 
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Tablo 4: Yükselen Piyasalardaki Ulusal Borç Dağılımı 

 
Kaynak: Deologic ve Goldman Sachs Global Investment Research 

 

Hem iç hem de dış politika taleplerindeki liberallik, KİK ülkelerini devlet kapasitelerini ve politika araç 

gereçlerini genişletmeye zorlamaktadır. İş gücü piyasalarını, özellikle kadınları ve gençleri entegre edecek 

ve destekleyecek şekilde ayarlamak mücadele alanlarından biridir. İş gücü piyasasındaki değişimler, 

göçmen emek ve tüketimine daha fazla bağımlı olan bu devletler için belirgin engeller oluşturmaktadır. 

Örneğin, “Suudizasyon” bazı perakende ve ağırlama sektörlerini kesinlikle vatandaşlarla sınırlandırırken, 

Umman, yabancıların işe alınmasını yasaklamış ve sadece vatandaşlar için bazı sektörler ve iş kategorileri 

belirlemiştir. 

 

Bunların hepsi, hem iç hem de dış politika kısıtlamaları olan ve sosyal sözleşmeleri değiştirme sürecine 

giden KİK ülkeleri için sorunsallardır. Körfez devletleri, küresel siyasi ekonomideki konumlarını 

sürdürürken veya yükseltirken, güç kaybetmeden veya iflas etmeden vatandaşlarının taleplerini 

dengelemelidir. Bazılarının ise diğerlerinden daha iddialı dış politika hedefleri de vardır. 

 

2014'ten bu yana maliye politikasındaki değişimleri takip ederek birçok eğilimi belirleyebiliriz. Birincisi, 

vergilerin, ücretlerin ve indirimli sübvansiyonların uygulanmasıdır. Devlet gelir kaynaklarını artırma ve 

sübvansiyonlara yapılan masrafları azaltma çabaları, özellikle yabancıların vatandaşlardan daha fazla 

olduğu KİK ülkelerindeki, yabancı nüfus tarafından orantısız bir şekilde desteklenmiştir (Katar ve BAE). 

Aynı zamanda vatandaşların bir miktar politik soluklanması olduğunu da buna ekleyebiliriz. 
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İkinci eğilim ise vatandaşın kaygılarını yatıştırmak için tasarruf ve mali harcamalara dönüştür. Örneğin, 

Umman'da vatandaşlar yakıt ürünleri satın almak için ihtiyaca dayalı destek için başvurabilirler; 

Ummanlıların % 80'i yeterlilik eşiğine ulaşmıştır. Kuveyt'te artan elektrik ve su fiyatlarından vatandaşlar 

muaf tutulmuş, daha çok şirketlere ve yabancılara uygulanmıştır. Suudi Arabistan'da ise Vatandaş Hesap 

Programı, düşük gelirli ailelere doğrudan nakit transferi desteği sağlar (gelir vergisi olmasa da, doğrudan 

destek talep edebilecek geniş bir nüfus kitlesi vardır). Konut desteği, KİK ülkelerinin cömert hibe 

hükümleri veya düşük faizli ipotek programları için harcamaya devam ettikleri bir başka alandır. 

 

KİK, bir gümrük birliği olarak, 2018'de katma değer vergisi (KDV) uygulamak için uyumlu bir yaklaşım 

ummuştur, ancak sadece Suudi Arabistan ve BAE planlandığı gibi bu politikayı izlemiştir. 2018'den beri 

sadece Bahreyn % 5 KDV grubuna katılmıştır. BAE 2017'de tütün, enerji ve alkolsüz içecekler için tüketim 

vergileri açıklamıştır. BAE için, tüketim vergileri ve KDV ağırlıklı olarak uygun bir vergi tabanı işlevi gören 

göçmen nüfusu üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

 

2007 yılında Dubai, Körfez bölgesinde banliyö, turist ve göçmen trafiğinden ana karayolu boyunca 

yararlanan ilk yol aracı sistemini uygulayan ilk yönetim olduğu için, devlet hizmetleri ve vizeler için 

ücretler Dubai hükümet gelir üretiminin bir parçası olmuştur. 2019’da Abu Dabi’de bunu takip etmiştir. 

 

KİK ülkeleri içinde ve arasında ekonomik reformlarda ve çeşitlendirme çabalarında bazı bilgi aktarımlarını 

görebiliriz. Yabancıların ve yatırımlarının bazı devletlerde diğerlerinden daha iyi karşılanacağı rekabetçi ve 

milliyetçi bir manzara ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, bazı devletler sınırlı hidrokarbon kaynaklarıyla 

mücadele ettikçe, mali harcamalar ve kuşaklar-arası eşitlikte uzun vadeli farklılıklar ortaya çıkmalıdır. 

Ayrıca vatandaşların ve ülkede yaşayanların ekonomik kalkınma politikasına ve hükümet performansına 

artan bir ilgi göstermelerini de bekleyebiliriz. 

 

Dış politikadaki yeni ortakların, ekonomik fırsatları ve iç politikayı gelecek yıllarda nasıl değiştirebileceğini 

öngörmek oldukça zordur. Kesin olan, hidrokarbonların ve KİK’in politik ekonomisindeki miraslarının 

devam eden baskınlığıdır. En kalıcı olan ise ekonomik büyümenin ve ana planlamanın belirleyicisi olarak 

devletin hâkimiyetidir. 

 

Kaynak: Karen E. YOUNG, (American Enterprise Institute, Eylül 2019) Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine 

odaklanarak Orta Doğu'nun politik ekonomisi üzerine çalışan bir akademisyendir. 

 

 

 


