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GIRIŞ
ir ülkenin ekonomik performansını etkileyen ögelerin başında siyasi istikrar
gelmektedir ve siyasi istikrar sürdürülebilir ekonomik kalkınma ile pozitif ilişkilidir. Siyasi istikrarı ifade eden demokrasi, insan
hakları ve hukukun üstünlüğü gibi kavramlar
ön plana çıktıkça ülkelerin ekonomik çekiciliği artmaktadır. Ancak tam tersi bir durum söz
konusu olduğunda işsizlik oranlarının yükseldiği, gelir dağılımında adaletsizlikler yaşandığı, kamu kesiminin bütçe açığının yükseldiği
ve borçluluk düzeyinin sürdürülemez olduğu
ekonomik nitelikli sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Irak’ta özellikle 2003 sonrası dönemde yaşanan sıkıntılar da bu kısır döngü içerisinde gelişmiştir. 2003 yılı öncesi ve sonrası yaşanan
savaş, çatışmalar, isyanlar ve uzun süreli terör
olayları siyasi istikrarsızlığı doğurmuş; siyasi
istikrarsızlık ise siyasi yozlaşmaları, rüşvet ve
rant sorunlarını beraberinde getirerek neticede ülke ekonomisinde büyük yaralar açılmasına sebep olmuştur.

B

Irak’ta yolsuzluk gibi yönetimsel eksiklikler ile mücadele konusunda atılması gereken
adımların uygulamada başarısız olması beraberinde birçok yapısal sorunları ortaya çıkarmıştır. Öyle ki söz konusu yönetimsel aksaklıklar, ülkede ekonomik gelişmenin dayandığı
sosyo-ekonomik ve kurumsal yapıyı zayıflatmış, ülkedeki yerli ve yabancı yatırımcıyı kaçırmış, ekonomik büyümeyi sınırlamış, gelir eşitsizliğini ve yoksulluğu arttırmış, kamu altyapı
tesislerinin kalitesini düşürmüş, ithalattan ve
şirketlerden elde edilen vergi gelirlerini azaltmış ve kamu harcamalarının yapısını bozmuştur. 1995 yılından bu zamana kadar ölçülen
yolsuzluk endeksinde Irak, 2003 yılı sonrası
analize dâhil edilmiş ve her yıl listenin son sıralarında yer almıştır. Buna neden olan etkenlerin başında zimmete para geçirme, kara para
aklama, petrol kaçakçılığı ve bürokratik rüşvet
yer almaktadır. Bu etkenler ülkede uzun yıllar
devam eden yıkıcı çatışma ortamı ile birleşerek
ekonomiyi, yasal ve siyasal düzeni bozmuştur.
www.orsam.org.tr
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Irak’ta Güncel Ekonomik Görünüm ve Türkiye ile Ekonomik İlişkiler

Irak’ta siyasi istikrarsızlığın doğurduğu yolsuzluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik, işsizlik
ve yoksulluk gibi ekonomik sorunların kalıcı hâle gelmesiyle 2019 yılı Ekim ayında ülke
genelinde halk gösterileri başlamıştır. Protestoların şiddetlenmesi üzerine Irak Başbakanı
Adil Abdülmehdi istifa etmiş ve yeni hükûmeti
kurmak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak şubat ayında eski İletişim
Bakanı Muhammed Tevfik Allavi hükûmeti
kurmakla görevlendirilse de gerekli desteği
alamayınca 2020’nin Mart ayında görevinden
çekildiğini duyurmuştur.1 Allavi’den sonra Irak
Cumhurbaşkanı Berham Salih, eski Necef
Valisi Adnan ez-Zurfi’yi 17 Mart’ta hükûmeti
kurmakla görevlendirmiştir.2 Ancak Zurfi de
hükûmeti kurmakta başarılı olamayınca görevi iade etmiş ve yerine Şii partilerin, Sünni
ve Kürt grupların da desteklediği Kazımi’ye
görev verilmiştir. Bu süreçte süregelen protestolar da salgının ülkede ve komşu İran’da
hızla yayılmasıyla durulmuştur.
Ülkenin daha fazla belirsizliğe sürüklendiği
bu dönemde büyüyen ekonomik kriz altında
Irak’ta hükûmeti kurma görevi Ulusal İstihbarat Daire Başkanı Mustafa El Kazımi’ ye
verilmiş ve Kazımi aldığı güvenoyu ile Irak’ın
yeni başbakanı olmuştur. Irak’ta yeni yönetim,
ayaklanmaların temel nedeni olan; hesap verememe, adam kayırma, geniş çaplı yolsuzluk
ve ardından gelen ekonomik adaletsizlik gibi
temel sosyo-ekonomik ve politik sorunların
çözümü için adımlar atacağı sözünü vermiştir.
Bu bağlamda yayınladıkları “Mali Reform
Acil Durum Nihai Raporu” gibi çalışmalar ile
bahsi geçen temel sorunlara işaret edilerek
çözüme kavuşturulması için uygulanması
gereken politikalar ortaya konulmuştur.
Bununla birlikte Kazımi, devlet bürokrasisin1

de ekonomi kurumlarını da kapsayan şekilde
kendi atamalarını gerçekleştirmiştir3. Bu atamalardan ekonomi ile ilgili olanları Irak Merkez
Bankası Müdürlüğüne, Ulusal Yatırım Konseyi
Başkanlığına, Mali İşler Konseyi Başkanlığına
ve Şeffaflık Kurumu Başkanlığına yapılan atamalar olmuştur.
Ancak günümüze kadar süregelen politik
ve güvenlik sorunları beraberindeki ekonomik
istikrarsızlıklar Irak ekonomisini oldukça kırılgan bir hâle getirmiştir. Doğal kaynak bağımlı
yapısı sebebiyle bütçesi ve harcamaları büyük
oranda petrole dayalı olan ülke ekonomisi, yaşanan küresel salgın ve düşük petrol fiyatlarıyla birlikte derin bir krize girmiş durumdadır.
Irak hükûmeti, mevcut küresel kriz ortamında
kırılgan yapıdaki ülke ekonomisini kurtarmanın ve yapısal sorunlarını aşmanın kısa vadede
mümkün olmadığının farkına vararak toplumsal çekincelere rağmen uzun vadeli politikalar oluşturma çabası içerisine girmiştir. Ancak
ekonomik çeşitliliğinin olmadığı, merkezî otoritenin zayıf olduğu bu ortamda en önemli gelir kaynağı olan petrolün fiyatının düşük seyri
yine yapılacak reformların gerçekleştirilmesindeki en büyük engel olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Irak’ta yeni hükûmet için acil
durum eylem planları uygulayarak ekonominin kırılganlıklarını azaltmak ve kalkınma projelerini gerçekleştirmek öncelikli hedef olarak
belirlenmiştir.
Irak ekonomisinin güçlendirilmesi için
öncelikle gerekli olan altyapı yatırımlarının
ivedilikle yapılması gerekmektedir. Bu minvalde Irak açısından önemli bir komşu ve
müttefik olan Türkiye’nin, ülke halkına ve ekonomisine sağlayabileceği katma değerler
ve destekler ön plana çıkmaktadır. Nitekim,
Türkiye ile Irak hükûmeti arasında imzalanan

Haydar Karaalp, “Irak’ta Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi”, AA, 02 Mart 2020.

2

Haydar Karaalp, “Irak’ta Zurfi, hükümeti kurma görevini iade etti”, AA, 09 Nisan 2020.

3

“Irak Başbakanı Kazımi’den bürokraside değişiklik kararı”, Dünya, 14 Eylül 2020.
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Habur Sınır Kapısı’nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak yaşanan normalleşme ile günde ortama geçiş yapan araç
sayısı 1200’den 1800’lere yükseldi.

anlaşmalar Irak hükûmetinin bu doğrultuda
politikaları benimseyeceğini göstermiştir. Bu
doğrultuda oluşturulacak politikalar, iki ülke
için ortak ekonomik kazanımlarla birlikte enerji
güvenliğinden bölgesel risklerin azaltılmasına
kadar birçok konuda olumlu yönde önemli
gelişmelerin yaşanmasını sağlayacaktır.

IRAK EKONOMISININ GÜNCEL
GÖRÜNÜMÜ
Irak petrole dayalı ekonomisi, yönetişim
yetersizliği ve iç karışıklıklar nedeniyle 2020
yılında bütçe yönetimini gerçekleştirememiş,
önce petrol savaşları nedeniyle ve sonrasında
salgın nedeniyle düşen petrol varil fiyatları ile
birlikte gelirleri azalmış; salgının etkisi ve kapanmalar nedeniyle de mali yükü artmıştır.
Ülkenin 2020 yılı için genel ekonomik durumu, daha çok uluslararası gelişmeler kaynaklı
olmak üzere olumsuz seyretmiştir. Artan mali
4

yüküne karşılık yetersiz kalan gelirlerini artırmaya çalışan Irak hükûmeti ise petrol kaynaklı
gelirlerini arttırıcı girişimlerde bulunmuş ve
IMF’nin tavsiyeleri doğrultusunda yerel para
biriminin değerini düşürme kararı almıştır.
Uluslararası finans ve değerleme kuruluşları
da Irak ekonomisi ile ilgili raporlarında olumsuz ekonomik gidişata yer vermiştir. Üstelik ülkenin yeniden yapılandırma çalışmalarına bir
an önce başlanmak istense de bu gelişmeler
ve değerlendirmeler neticesinde süreç sadece Irak hükûmetinin yönetimine bırakılırsa gecikmelerin yaşanacağı aşikâr olmuştur.

Irak’ta 2O21 Yılı Bütçe
Görüşmeleri
Irak hükûmeti, 2020 yılını bütçesiz geçirmesinin ardından ülke ekonomisindeki kötü
gidişatı ve salgının etkilerini baz alarak 2021
yılı bütçesini hazırlamıştır.4 Bütçe tasarısı

“Irak hükümeti: IKBY ile 2021 bütçesinde anlaştık”, TRT Haber, 19 Aralık 2020.
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Kubat Talabani,
bölgeye
ayrılacak bütçe
miktarının
belirlenmesi
hâlinde petrol,
sınır ve gümrük
gelirlerini
Bağdat’a teslim
etmeye hazır
olduklarını
açıklamıştır.

Irak’ta Güncel Ekonomik Görünüm ve Türkiye ile Ekonomik İlişkiler

sonrası Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi’nin (IKBY) bütçedeki
payı ve IKBY çalışanlarının
maaşlarının
görüşülmesi
amacıyla yönetimin yetkilileri
3 Aralık’ta Bağdat’a gitmiştir.
IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat
Talabani liderliğindeki heyet
bölgenin memur maaşlarını
ödeyebilmek için merkezî hükûmet yetkilileriyle bütçe ve diğer
mali ayrıcalıklar konusunda görüşmeler gerçekleştirmiştir. Kubat Talabani, bölgeye ayrılacak
bütçe miktarının belirlenmesi
hâlinde petrol, sınır ve gümrük
gelirlerini Bağdat’a teslim etmeye hazır olduklarını açıklamıştır.5
Mali konularda varılan anlaşmalar neticesinde Irak Maliye
Bakanı, 19 Aralık günü Irak merkezî hükûmetinin IKBY ile 2021
yılı merkezi bütçesi üzerinde
anlaşmaya vardığını açıklamıştır.
Anlaşmaya göre IKBY, istediği
bütçe miktarını merkezî hükûmetten almıştır. Parlamentoda
üç gün süren oturum sonunda sürdürülemez harcamaların
azaltılması, yeni vergiler ve IKBY’nin petrol gelirlerindeki payı
üzerinde belirlenen 2021 yılı
bütçesi için oylama yapılmış ve
onaylanmıştır.6 2020 yılında düşük seyreden ham petrol fiyatları
nedeniyle ekonomik daralma
yaşayan ve mali krize giren Irak
ekonomisi, 2019 yılı bütçesinde
56 dolar olan varil başına petrol
fiyatını 2021 yılı bütçesinde 42

dolar olarak belirleyerek 150 trilyon Irak dinarı (yaklaşık 103 milyar dolar) gelir tahminine yer vermiştir. İki hükûmet için toplamda
63 trilyon dinarlık (yaklaşık
43 milyar dolar) bir bütçe
açığı tahmin edilmiştir. Bütçe
beklentisine göre 2021 yılında
IKBY bölgesinden günde 3,25
milyon varil petrol ihracatının
gerçekleşmesi beklenmektedir.
Bütçe taslağında dikkat çeken
bir diğer önemli husus ağır
ekonomik
krizin
etkileriyle
başa çıkmak için maaşların
düşürülmesi ve ulusal para
biriminin devalüe edilmesi kararı
olmuştur.

Irak Dinarında
Devalüasyon
Irak Maliye Bakanı Ali Allavi,
ekim ayında yaptığı bir açıklamada ülke ekonomisinin yaşadığı likidite sıkıntısına çözüm bulmak
amacıyla Uluslararası Para Fonu
(IMF) ile gerçekleştirilen görüşme neticesinde IMF’nin çözüm
için atılması gereken adımlardan
ilki olarak 1 Amerikan dolarının
1650 Irak dinarına eşit olacak şekilde devalüe edilmesini önerdiklerini açıklamıştır. Bunun siyasi açıdan zor olduğunu düşünen
Irak hükûmeti, bu tavsiye kararını
öteleyerek öncelikle Irak Merkez
Bankası rezervlerinden borçlanmayı tercih ederek aylık 5 milyar dolar düzeyine ulaşan kamu
ve emekli aylıklarını ödemekte
kullanmıştır. Ancak ülke rezerv-

5

Haydar Karaalp, “IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani: Petrol gelirlerini Bağdat’a teslim etmeye hazırız”, AA, 14.12.2020.

6

Haydar Karaalp, “Irak’ta 2021 bütçesine göre bakanların maaşlarından yüzde 40 vergi alınacak”, AA, 21.12.2020.
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Devalüasyondaki
temel amaç likidite
sıkıntısı yaşayan
Irak ekonomisinin
dolar rezervlerini
korumak istemesi
ve hükûmetin
çalışanlara ve
emeklilere
maaşlarını
ödeyebilmesini
sağlayarak
onlara karşı
sorumluluklarını
yerine
getirebilmeyi

sağlamaktır.

lerinin 50 milyar dolar düzeyine
düşmesi ve ülkenin hâlihazırda
yaşadığı bütçe dengesizliğine
kalıcı bir çözüm sunmaması nedeniyle IMF’nin yerel para biriminin değerini düşürme önerisi
kabul edilerek Irak dinarında %22
oranında bir devalüasyon uygulanacağı açıklanmıştır.7 Bu oran
2003 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek devalüasyon oranı olmuştur.
Ülkede devalüasyon öncesi
resmî kura göre 1 doların karşılığı
1190 Irak dinarı seviyesindeyken
devalüasyon kararı sonrasında
Maliye Bakanı Allavi’nin yaptığı
açıklamaya göre Bakanlık, Irak
Merkez Bankasına 1 doları 1450
Irak dinarı seviyesinden; Irak
Merkez Bankası da yerel bankalara en fazla 1460 seviyesinden
ve halka 1470 Irak dinarı seviyesinden arz gerçekleştirecektir.8
Devalüasyondaki temel amaç
likidite sıkıntısı yaşayan Irak ekonomisinin dolar rezervlerini korumak istemesi ve hükûmetin çalışanlara ve emeklilere maaşlarını
ödeyebilmesini sağlayarak onlara
karşı sorumluluklarını yerine getirebilmeyi sağlamaktır. Ayrıca ülke
ihracatının az da olsa arttırılması ve
ithalatının düşerek yerli üretimin
arttırılması hedeflenmiştir. Ancak
bu hamle sadece ülkenin dolar
rezervlerini koruyabilmeyi sağlamakta faydalı olabilecektir. Çünkü
yerli üretimi kısıtlı olan ve üretim
girdilerinin ithalata bağlı olduğu

ülkede üretimde artış sağlanması
ve ürünlerin ihracının gerçekleştirilmesi pek mümkün görünmemektedir.
Irak hükûmeti, bu adım ile
maaş ödemelerini gerçekleştirerek sorumluluğunu yerine getirecek olsa da çalışanların maaşlarının düşürülmesi üzerine bir de
aldıkları maaşların değerinin azalması toplumun memnuniyetsizliklerini arttırmıştır. Bunların yanında
salgının etkilerinin küresel çapta
devam etmesi hâlinde devalüasyon kararının yıl içerisinde ve orta
vadede yüksek düzeyde enflasyonist etki oluşturması muhtemel
gözükmektedir. Tarihsel olarak da
Irak’ta 2003 yılında yapılan devalüasyonun etkisiyle %53’e ulaşan
enflasyon iç savaşın devam ettiği
yıllar içerisinde kısmi olarak kontrol altına alınabilmiştir. Böylece
Irak ekonomisi, düşen gelir kaynaklarının etkisi, artan mali yükü
ve yüksek enflasyonist beklentinin
getirdiği olumsuz ve belirsiz bir ortamda 2021 yılı performansını sergileyecektir.

Irak’ın Gelir Kaynakları
Irak ekonomisinde, bütçenin,
gelirlerin ve harcamaların büyük
bir kısmı petrole dayalı olması
nedeniyle sahip olduğu kırılgan ekonomik yapısı yaşanan
küresel salgın ve düşük petrol
fiyatlarıyla birlikte derin bir kriz
içerisine girmiştir. Buna ek olarak ülkedeki yüksek rüşvet ve

7

Chloe Cornish, “Iraq devalues currency by a fifth as oil-price collapse hits”, Financial Times, December 20, 2020.

8

Samya Kullab, “Iraq’s central bank devalues dinar by 22% amid public anger”, Associated Press, October 21, 2020.
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Irak’ın petrol gelirleri 2020 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %50 düşmüştür.

yolsuzluk nedeniyle de gelir kaybı olmaktadır.
Irak Maliye Bakanı Allavi de bu ekonomik durumu doğruladığı açıklamasında petrolün varil
başına fiyatının 70 dolara ulaşmadığı takdirde
hükûmetin reform uygulama çabalarının sonuca ulaşamayacağı, ekonominin yapısı gereği bir krizde olacağı ve kamu harcamalarında
kesintiye gidilebileceğini belirtmiştir.9 Diğer
yandan, ülkenin sınır gümrüklerinin Irak hazinesine ödemesi gereken yıllık 8 milyar dolarlık
gelirin yalnızca onda birinin ödendiği ve bazı
karakollardaki memurların küçük işler için bile
50 bin ile 100 bin dolar arasında rüşvet aldığı
ve bazen katlanarak çok daha fazla miktarlarda gerçekleşebildiği bilinmektedir.
9

Irak’ta 24 Şubat 2020’de koronavirüs vakalarının görülmesi ile mart ayında ülke çapındaki ilk sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.10
Bir ay süren bu sokağa çıkma yasağı nisan
ayında hafifletilmiş11 ancak vaka sayılarında artış görülmesi nedeniyle mayıs ve temmuz-ağustos ayları içerisinde belirli gün aralığında
ülke çapında tekrar bir sokağa çıkma yasağı
başlatılmıştır.12 Ağustos ayı içerisinde ise
kısıtlamalar yeniden hafifletilmiş ancak
İngiltere’de virüsün mutasyona uğraması
sonucu ülkede 24 Aralık’tan itibaren tekrar
bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.13 Ulusal ve uluslararası kapanmalara neden olan
salgın, ülkedeki üretken sektörlerin, ticaretin,
ulaşımın, tüketimin durdurulmasına yani bir-

Patrick Wintour, “Iraqi deputy PM says economy in crisis and ‘riddled with corruption’”, The Guardian, 24 November 2021.

10

Lujain Elbaldawi, “Is Iraq taking necessary measures to prevent COVID-19 spread?”, Al-Monitor, March 20, 2020.

11

“Iraq eases some lockdown restrictions ahead of Ramadan”, Reuters, April 21, 2020.

12

“Iraq to impose full lockdown during Eid to prevent COVID-19”, Middle East Monitor, July 23, 2020.
Sinan Mahmoud, “Iraq orders 1.5 million vaccine doses and issues travel ban to UK and seven other countries”, The National
News, December 22, 2020

13

10
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den fazla sektörün olumsuz etkilenmesine yol
açmış ve mevcut olan ekonomik krizi daha da
derinleştirmiştir. Önce Suudi Arabistan ile Rusya arasında çıkan petrol savaşları nedeniyle

fiyatların düşmesi, ardından küresel petrol
talebinin yavaşlaması Irak gibi petrol ihraç
eden ülkelerin gelirlerinde keskin bir düşüşe
neden olmuştur.

Tablo 1: : Irak’ın 2019 ve 2020 Yıllarında Aylık Petrol İhracat Miktarları

2O19

2O2O
Ham
Petrol
Üretimi,
Günlük
(Milyon,
Varil)

İhraç
Edilen
Ham
Petrol,
Günlük
(Milyon,
Varil)

Varil
Başına
Fiyat ($)

6.367

4.470

3.306

60.1

6.163

20.9

6.179

4.500

3.391

51.3

5.053

3.370

64.0

6.709

4.500

3.390

28.2

2.962

4.500

3.466

67.5

7.021

4.480

3.438

13.8

1.423

Mayıs

4.595

3.572

66.1

7.330

4.068

3.212

21.4

2.136

Haziran

4.600

3.520

60.3

6.373

3.698

2.816

33.9

2.871

Temmuz

4.620

3.556

60.5

6.692

3.697

2.763

40.7

3.492

Ağustos

4.650

3.603

57.4

6.413

3.578

2.597

43.3

3.490

Eylül

4.620

3.576

58.9

6.321

3.600

2.613

40.4

3.167

Ekim

4.576

3.447

57.2

6.121

3.842

2.876

38.4

3.411

Kasım

4.595

3.500

60.0

6.305

3.685

2.709

41.8

3.403

Aralık

4.535

3.428

63.0

6.698

3.857

3.307

47.76

4.2

Ham
Petrol
Üretimi,
Günlük
(Milyon,
Varil)

İhraç
Edilen
Ham
Petrol,
Günlük
(Milyon,
Varil)

Varil
Başına
Fiyat ($)

Ocak

4.575

3.649

56.2

Şubat

4.545

3.621

Mart

4.500

Nisan

İhracat
Geliri
(Milyar
$)

İhracat
Geliri
(Milyar
$)

Kaynak: Irak Petrol Bakanlığı, OPEC
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Ekim ayında
petrol ihracat
gelirlerinden
3,45 milyar
dolar gelir elde
eden hükûmet
kamu çalışanları
ve emeklilerin
maaşlarını, sosyal
yardımları ve diğer
temel giderleri
karşılayamamıştır.
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Irak’ın 2019 ve 2020 yılı arasında aylık bazda petrol gelirlerinde
yaşanan düşüş yukarıdaki tablodan net bir şekilde anlaşılmaktadır. Rusya ile Suudi Arabistan
arasında yaşanan anlaşmazlığın
çözülmesi sonrası petrol talebindeki düşüş nedeniyle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
üyesi ülkeler ve OPEC dışı petrol
üreticisi ülkeler (OPEC+) 1 Mayıs
ile 30 Haziran arasında günlük
10 milyon varil;14 1 Temmuz ile 31
Aralık arasında ise 7,7 milyon varil toplam üretimde kesinti kararı
almıştır.15 Karar neticesinde Irak,
günlük 400 bin varil üretim kesintisi yapacağını taahhüt etmiş
ancak içerisinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle bu karara
uyum gösterememiştir.16 Haziran
ayında yapılan toplantıda kesinti
kararına uymayan ülkelerin bunu
telafi etmesi istenmiş ancak Irak
bu telafiye de yeterli düzeyde
uyum sağlayamamıştır.17
Yıl içerisinde hem küresel
hem yerel kapanmaların yaşandığı dönemlerin ekonomik maliyeti Irak için ağır olmuştur. Ülke
GSYH’sinin %33’ünü, toplam
ihracatının ise %86’sını oluşturan
petrol gelirleri 2019 yılına kıyasla
neredeyse %50 düşmüştür. Öte
yandan ülkedeki kapanmanın
bireysel
ve
kurumsal
harcamaları azaltan etkisiyle

birlikte kamu harcamalarının ve
destek paketlerinin de zorunlu
olarak artması kamudaki mali
yükün artmasına neden olmuştur.
Böylece Irak hükûmeti, derinleşen ekonomik sorunların yansıması olarak iç ödeme krizine
girmiştir.
Ekim ayında petrol ihracat
gelirlerinden 3,45 milyar dolar
gelir elde eden hükûmet kamu
çalışanları ve emeklilerin maaşlarını, sosyal yardımları ve diğer
temel giderleri karşılayamamıştır.18 Irak’ın petrol gelirlerine bu
kadar bağlı olduğu bir durumda Allavi, OPEC’in üye ülkelerin
ekonomik ve siyasi koşullarını
hesaba katmadan üretim kısıtlaması kararını kabul etmeme
noktasında olduklarını ve bu ağdan ayrılabileceklerini de açıklamıştır.19 OPEC’in en büyük ikinci
üreticisi konumundaki Irak, içerisinde bulunduğu mali ve siyasi
mücadeleler nedeniyle zaten bu
yılın büyük bölümünde OPEC’in
belirlediği kotaya uymakta başarısız olmuştur. Irak, IKBY bölgesi de dâhil olmak üzere eylül
ayında günde 3,6 milyon varil
olan petrol üretimini ekim ayında
günde 3,842 milyon varile çıkararak kotasını aşmıştır.
Irak da hükûmetin üretimdeki
kota aşımlarına rağmen yetersiz

14

Fotios Katsoulas, “Difficult for Iraq to restrict crude oil exports to only 2.8 million b/d in June”, IHS Markit, 16 June 2020.

15

Ovunc Kutlu, “OPEC prepares to ease oil production cut to 7.7 mbpd”, AA, 15 July 2020.

16

Anthony Di Paola, “Iraq’s Oil Output Cuts Fall Short of OPEC+ Target”, Bloomberg, 16 June 2020.

17

“Market rebalancing, full commitment to conformity remains the focus – JMMC“, OPEC, 18 June 2020.

18

Samya Kullab, “Bloated public salaries at heart of Iraq’s economic woes”, Associated Press, October 23, 2020.
Dania Saadi, “Iraq reaching limit of accepting ‘one-size-fits-all’ OPEC model: deputy PM”, S&P Global, 23 November 2020.

19
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kalan gelirlerini arttırmak amacıyla 2 milyar
dolarını peşin alacağı uzun vadeli bir ham petrol tedarik anlaşması yapmak için ihale açmıştır.20 Potansiyel alıcılara da 27 Kasım’a kadar
cevap vermeleri gereken bir teklifte bulunmuştur. Irak hükûmeti, daha fazla borçlanmadan memurlara ödeme yapmak için bu yöntemi tercih etmiştir. Bu ön ödeme anlaşması
ile petrol alıcısı ülke fiilen ülkeye borç veren
olacak ve kredi için de teminat petrol varilleri
olacaktır.
Teklife gelen talepler arasından Çin ile
anlaşma yapılmasına yakın olunduğu açıklanmıştır.21 Anlaşmaya yakın olan teklif sahibi,
Çin ordusuyla bağlantılı devlete ait büyük bir
şirket olan ZhenHua Oil şirketidir. Irak hükûmetinin açıkladığı ihale koşullarına göre 5 yıl
sürecek şekilde yapılacak anlaşma ile Çin şirketine ayda dört milyon varil veya günde yaklaşık 130 bin varil petrol temin edilecek ve ilk
yıl arzının tutarı peşin olarak alınacaktır. İhalenin tamamlanarak anlaşmanın gerçekleşmesi
hâlinde Bağdat hükûmeti, nakit sıkışıklığı sorununu geçici süre gidermiş olacak ve petrol
fiyatları artana kadar zaman kazanmış olacaktır. Ancak fiyatların artması için kesin bir tarihin
belli olmaması riskin bir müddet daha devam
edeceğini göstermektedir. Neticede bu gelişme, kısa vadede Irak hükûmetinin daha fazla
borçlanmadan memur ve emeklilere maaş
ödemelerini yapmasına yardımcı olacaktır.

Irak Ekonomisi ile İlgili Beklentiler
Irak’ın içerisinde bulunduğu ekonomik krizi ve salgının etkilerini birlikte değerlendiren
uluslararası kuruluşlardan Dünya Bankası-

Irak’ın Süleymaniye kentindeki memurlar maaşlarının
ödenmesi talebiyle eylem düzenledi.

na göre Irak ekonomisinin 2020 yılı sonunda
%9,5,22 IMF’ye göre %12,123 ve Fitch değerlendirme kuruluşuna göre de %924 küçülme
yaşanacağı öngörüsü paylaşılmıştır. Irak,
kamu görevlilerinin aylık maaşlarına harcanan
5 milyar dolar da dâhil olmak üzere, devlet
harcamalarının %90'ını karşılamak için petrol
gelirlerini kullanmaktadır. Ülkenin 2020 mali
yılı için toplam hükûmet harcamalarının ortalama 96 trilyon Irak dinarı olduğu ve bunun
%67’sine denk gelen 64 trilyon dinarının çalışan ve emekli maaşlarından oluştuğu tahmin
edilmektedir. Geçtiğimiz yıl kamu maaşları
toplam harcamaların %47’sini oluşturuyordu.25
Kamu maaşlarında yaşanan artışın önceki
Irak yönetiminin hükûmete karşı protestoları
yatıştırmak için daha fazla kişiyi istihdam etmesinden kaynaklandığı ifade edilmektedir.
Bu durum hükûmeti, Irak’ta daha fazla iç çe-

20

Javier Blas and Laura Hurst, “Iraq seeks $2 billion upfront for oil supply contract as its economy falters”,
World Oil, 24 November 2020.

21

“China’s Zhenhua Oil is frontrunner in Iraq’s 5-year crude supply tender”, Hellenic Shipping News, 10 December 2020.

22

“COVID-19 and Low Oil Prices Push Millions of Iraqis into Poverty”, The World Bank, November 11, 2020.

“Iraq At a Glance”, IMF
“Fitch Affirms Trade Bank of Iraq at ‘B-’; Outlook Negative”, Fitch Ratings, 22 June 2020.
25
“As new Iraq prime minister takes helm, public salaries on chopping block”, The Japan Times, May 7, 2020.
23

24
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kişme olasılığını artırabilecek zor bir karar almaya itmiştir. Kazımi hükûmeti, parlamentoya
ekonomik reformla ilgili bir paket sunmuştur.
Sunulan paket kapsamında gelecek 3 yıl için
geçerli olmak üzere kamu maaşları için gayrisafi yurt içi hasıladan ayrılan %25’lik payın
%12,5’e indirilmesi, yardımlarda ve ödeneklerde kesintiye gidilmesi ve ekonomide kritik
olmayan sektörlere özellikle de güce yönelik
sübvansiyonların aşamalı olarak kaldırılması
yer almaktadır. Başbakan Kazımi’nin yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı maaşlarında %40, milletvekilleri ve bakan maaşlarında
%30, 100 bin dinar maaş alan çalışanlardan ise
sembolik bir kesinti yapılacağı ve aylık geliri
500 bin dinardan az olan vatandaşlarından ise
herhangi bir kesinti yapılmayacağı belirtilmiştir.26
Dünya Bankası da sorunlu bir ekonomik
yapıya sahip Irak’ta, salgın ve düşük petrol fiyatları nedeniyle milyonlarca Irak vatandaşının yoksullukla karşı karşıya kalacağını belirt-

miştir. Dünya Bankası, iyi yönlü senaryoda bile
yaklaşık 5,5 milyon kişinin yoksul nüfusa dâhil
olacağını açıklamıştır.27 Buna ek olarak hükûmetin kamu maaşlarını ve emekli maaşlarını
düşürme planları neticesinde 400 bin ile 1,7
milyon arasında kişinin yoksulluk seviyesine
inebileceği öngörüsünü paylaşmıştır.
Irak’ın gelir dağılımı istatistiklerini ondalık gruplar şeklinde meslek gruplarına göre
gösteren Grafik 1’de daha varlıklı hanelerdeki
bireylerin önemli bir kısmının kamu sektöründe istihdam edilmekte, buna karşın daha fakir
kesim çoğunlukla özel sektörde istihdam edilmektedir. Bu da Irak’taki kamu işlerinde rüşvet
ve yolsuzluğun ne kadar yüksek düzeye ulaştığının önemli bir göstergesidir. Ekonomik kriz
ve salgından ilk etkilenen kesimler de kentsel
alanlarda serbest meslek ve özel sektör çalışanları olmuştur. Eksik istihdam ve salgın nedeniyle hâlihazırda yüksek olan işsizlik oranı
da daha fazla artmıştır.

Grafik 1: Irak’ta Çalışanların İstihdam Türlerine Göre Dağılımı

Kaynak: Dünya Bankası

26

Dilan Sirwan, “Iraq’s Council of Ministers approves 2021 budget bill”, Rudaw, 21 December, 2020.

27

“Iraq Economic Monitor – Protecting Vulnerable Iraqis in the Time of a Pandemic: The Case for Urgent Stimulus and
Economic Reforms”, The World Bank, November 11, 2020.
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Tablo 2: Irak Ekonomisinin Harcama Yapısı

Petrolle İlgili
Sermaye
Harcamaları
(GSYH'nin %'si)

Petrol Dışı
Sermaye
Harcamaları
(GSYH'nin %'si)

Kamu ve
Emekli Maaşları
(GSYH'nin %'si)

Diğer Cari
Harcamalar
(GSYH'nin %'si)

Kamu ve Emekli
Maaşları/
Petrol Geliri

2010

6.8

1.7

16.6

25

44.6

2011

5.3

1.3

14.1

20.8

32.4

2012

7.5

1.9

14.2

25.3

38.9

2013

5.6

11.8

15

15.6

38.9

2014

8.7

9.3

14.7

10.7

40.8

2015

9.2

6.4

20.3

7.5

73

2016

7.1

4.4

20.1

9.1

88.1

2017

5.5

2.8

18.6

7.8

64.3

2018

4

1.4

18.2

8.4

49.6

2019

7.4

3

20.4

12.5

55.7

2020T

4.6

1.2

25.9

8.3

107.1

Kaynak: Fitch Ratings

Yıllara göre Irak hükûmetlerinin harcama
yapısı tablosuna göre 2020 yılında çalışan ve
emekli maaşlarının GSYH’deki payı artmıştır.
Yaşanan ekonomik kriz ile birlikte artan mali
yükü finanse etmekte zorlanan hükûmet iç
borçlanma yolunu tercih etmiştir. Mayıs ve
ağustos ayları içerisinde Merkez Bankasından 23,9 milyar dolar düzeyinde borçlanan

28

Irak hükûmeti, yurt içi borçlanma seçeneklerini tüketmiştir.28 Ancak hükûmetin daha fazla finansmana ihtiyacı olmuş ve bu doğrultu
da IMF ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
IMF’den yardım paketi almak için aşamalı bir
reform ve regülasyon programlarının uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle zaman alacak bu sürecin ekonomiye katkısının kısa va-

“Iraq Fiscal Reforms Key to Curbing Forex Reserve Decline”, Fitch Ratings, 09 November 2020.
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dede olamaması Irak hükûmetini
başka seçenekler aramaya sevk
etmiştir. Bu nedenle hükûmet
bir yandan IMF tavsiyeleri üzerine devalüasyon kararını uygulamaya başlarken bir yandan da
kısa vadede gelir sağlayacak ön
satışlı bir petrol ihracı ihalesi açmıştır.

Raporda temel
olarak OPEC üyesi
ülkeler ile OPEC
dışı petrol üreticisi
ülkeler arasındaki
anlaşmazlıklar,
kaya gazı ve
petrolünün etkisi,
Rusya’nın pazar
payı sorunu,
salgının etkileri
sonucu oluşan
petrol fiyat şokları
ve Covid-19’un
yıkıcı ekonomik
etkileri sonrası
Irak ekonomisinin
yaşadığı baskı ele
alınmaktadır.

MALI REFORM ACIL
DURUM NIHAI RAPORU
(BEYAZ KITAP)
Irak’ta Kazımi hükûmeti, yönetimi ele alması ile dinî mercilerin de desteğini alarak pekiştirdiği gücünü, ülkede yaşanan
mali ve ekonomik krizlerle ve
yolsuzluk gibi yapısal sorunlarla
mücadele etmekte kullanmak
niyetinde olduğunu göstermektedir. Bu durum devam eden
ekonomik ve sosyal kriz döneminin ve yeni geçici hükûmetin kuruluş sürecinde halkın sokaklara
inerek söz konusu talepleri yüksek sesle dile getirmesinin bir
sonucu olarak da düşünülmelidir. Bu minvaldeki uygulamalarından ilki olan “Mali Reform Acil
Durum Birimi” mevcut mali kriz
çerçevesinde, mali reform gerçekleştirmek ve finansal kurumların performansını iyileştirmek
için gerekli çözümleri belirlemek
ve mali durumu yönetmek amacıyla Bakanlar Kurulu kararı ile 12
Mayıs 2020 tarihinde kurulmuştur.29

Başbakan bizzat Acil Durum
Birimine başkanlık etmektedir.
Kurulduğu günden bugüne kadar devletin tüm ilgili kurumlarından ve özel sektör temsilcilerinden raporlar ve tavsiyeler alan
birim; “Mali Reform Acil Durum
Nihai Raporu (Beyaz Kitap)”nu hazırlayarak ülkenin ekonomik ihtiyaçlarını ve olası politika
önerilerini ortaya koymuştur.30
Raporda hükûmete, üzerinde
anlaşma sağlanacak ortak bir
temelin oluşturulması, ardından
gerekli yasaların yapılması ve
yürütme prosedürlerinin uygulanması hedefiyle başlıca meseleler hakkında tavsiyeler sunulmuştur.
Raporda temel olarak OPEC
üyesi ülkeler ile OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler arasındaki
anlaşmazlıklar, kaya gazı ve petrolünün etkisi, Rusya’nın pazar
payı sorunu, salgının etkileri sonucu oluşan petrol fiyat şokları
ve Covid-19’un yıkıcı ekonomik
etkileri sonrası Irak ekonomisinin yaşadığı baskı ele alınmaktadır. Ancak çarpıcı olarak, son
dönemde tüm dünyada etkisini
gösteren bu çifte şokların yaşanmamış olması durumunda
da Irak ekonomisinin yine petrol
fiyatlarının düşüşü temelindeki
1970’lerden itibaren kronikleşen
yapısal sorunları nedeniyle benzer ekonomik ve mali krizler ile
karşılaşacağı öngörülmektedir.

29

Ruba Husari, “Iraq’s reform program: A white paper with no action plan”, Middle East Institute, November 2, 2020.

30

Ali Al-Mawlawi, “Can the White Paper Deliver on Economic Reform?”, Iraq-business news, 15th October 2020.
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Söz konusu yapısal sorunların başında, ekonominin çeşitlendirilememiş olması ve ekonominin her alanında devlet müdahalesinin
giderek artmış olması gösterilmektedir. Özellikle petrol gelirlerinin üretime aktarılamamış
olması, yolsuzlukla mücadelede başarısızlık,
genç işsizlik sorunu ve istihdam yaratmadaki
başarısızlıklar diğer önemli yapısal sorunlar
olarak sıralanmaktadır.
Raporda önerilen temel ilkelerin yapısal
sorunlara kalıcı çözümler öneren bir kapsama
sahip olduğu görülmektedir. Mevcut yapısal
sorunların çözümü için anayasa ilkelerinin
uygulanması çerçevesinde devletin ekonomi içerisinde ve toplumdaki rolünün yeniden
tanımlanması, devletin genel mali sistem yönetiminde köklü iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi, canlı, dinamik ve rekabetçi bir ekonomik
yapı oluşturmak için gerekli ortamın sağlanması, finans ve bankacılık sisteminin yeniden
yapılandırılması, ülkedeki üretkenlik düzeyinin
düşmesine neden olan faktörlerin ortadan
kaldırılması ve reformların uygulanması sürecinde ve sonrasında toplumdaki zayıf kesimlerin korunması hedefleri belirlenmiştir.

Raporda Yer Alan Politika Önerileri
Irak’ta hükûmetin aşırı yüksek kamu istihdamı kaynaklı bütçe açığı dayanılmaz bir
seviyeye gelmiştir. Kalıcı düşük petrol fiyatları durumu çözülmez bir duruma getirmiştir.
2021 bütçe planlamalarını 45 dolar petrol varil
fiyatına göre düzenleme düşüncesinde olmaları da potansiyel krizlere önlem alma çabası
olarak okunabilecektir. Söz konusu rapor ile
krizden çıkış için bir dizi politika önerisi sunulurken önerilen politikaların bir bütünlük arz
etmediği göze çarpmaktadır. Aynı zamanda,
ülkenin mevcut konjonktürel yapısı ve sosyal
alışkanlıklar göz önüne alındığında yer yer
gerçeklikten ve inandırıcılıktan uzak politika
önerileri sunulduğu da görülmektedir.

Raporun rasyonalitesini değerlendirmek
için raporda hedef olarak ortaya konan politika önerileri genel itibarıyla incelenmelidir.
Devletin ekonomide ve toplumdaki rolünün
yeniden tanımlanması gerekliliğinin önemle
vurgulandığı görülmektedir. Kuruluş sürecinden bu yana devletin, toplumun ve ekonominin her kademesinde varlığını hissettirdiği bir
ortamda özel kesimin gelişmemesi ve istihdam sağlamadaki eksiklikler temel yapısal sorunların başında gelmektedir. Dolayısıyla kademeli bir şekilde devletin rolünün minimize
edilmesi ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir
sistem oluşturulması elzemdir. Sağlam bir kamusal alt yapı ülkenin bütünlüğünü korumasının en önemli şartlarındandır. Bununla birlikte
canlı, dinamik ve rekabetçi bir ekonomik yapının oluşturulması önem arz etmektedir.
Bunun yanında, raporda öne çıkan bir diğer
politika önerisi devletin genel mali yönetimine
köklü iyileştirmeler getirilmesidir. Doğal kaynak gelirleri ağırlıklı bütçe yapılarında yapısal
ve toplumsal sıkıntılardan dolayı bütçe disiplininin sağlanamaması mali sistemin işlerliğini sekteye uğratmaktadır. Bütçede önemli
yer kaplayan ve büyük yük getiren personel
maaşları gibi cari giderlerin düzene sokulması gerekmektedir. Konjonktür dalgalanmaları
şeklinde yaşanan kriz dönemlerinde personel
maaşlarında kesintiler veya hiç ödememe gibi
uygulamalar hem kamuya güveni azaltmış
hem de hane halkının refah düzeyine olumsuz etkiler yaratmıştır. Dolayısıyla ekonomik
çeşitliliğin sağlanması ve yeni gelir kaynakları yaratılması mali sistemin işleyişi için önem
arz etmektedir. Bütçe disiplinine çözüm önerisi olarak getirilebilecek uygulamalar, erken
emeklilik, işten çıkarma ve özelleştirme şeklinde ortaya konabilecektir. Ancak tüm bu teorik önerilerin pratikte, sosyo-kültürel ve devlet
işleyişi bakımından uygulanması mümkün gözükmemektedir. Bu bakımdan, bütçe disiplini
konusundaki önlemlerin başında daha önce
www.orsam.org.tr
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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, göreve geldikten sonraki ilk Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti.

de başvurulan maaş kesintisi veya belirli sürelerde maaş ödenmemesi uygulamalarına
gidileceği düşünülmektedir.
Öte yandan mali gelir kalemlerinin en
önemlisi olması gereken vergi olgusunun da
ülkede yerleşik bir bilince sahip olmaması
ülke ekonomisinin geleceği için büyük bir risk
oluşturmaktadır. Suudi Arabistan ve Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE) gibi doğal kaynak zengini ülkelerin dahi petrol fiyat şoklarına dayalı
iktisadi dalgalanma dönemlerinde başvurmaya başladığı özellikle harcamalar üzerinden
alınan vergilere Irak’ta tam olarak geçilememiş olması büyük eksikliktir. Bilindiği gibi Suudi Arabistan mevcut pandemi döneminde bu
vergi kalemlerinin oranlarını üç katı oranında
artırarak krize karşı bir nevi mali sigorta
uygulamalarına gitmiştir. Benzeri uygulamaların yapılamaması Irak için yapısal sorunlardan
biridir. Ancak fatura ödeme konusunda dahi
zorluklar yaşanan bir toplumda bu alışkanlıkların kazandırılması uzun zaman alacaktır.
Bir diğer politika önerisi finans ve bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması ihtiyacı
olmuştur. Öncelikle ülkenin sürdürülebilir ve
sağlam bir finansal sisteminin olmadığı raporda
18
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ortaya konmaktadır. Ülkede bütçe kaleminin
cari giderlerinde büyük yer edinen personel
ödemelerinin dahi büyük ölçüde elden nakit
olarak yapıldığı bir sistemin dönüşümü güç ve
zaman alıcı olacaktır. Bu minvalde, öncelikli
hedefin finansal sistemin temelini oluşturan
mevduat ve kredi sisteminin sürdürülebilir
bir yapıya getirilmesi elzemdir. Özelleştirme
kalemleri kapsamında doğrudan yabancı
yatırımın ülkeye çekilmesi işleyen bir finansal
sistem kurgusu ile mümkün olacaktır. Ülkede
bankacılık alışkanlığının genele yayılma
çabaları ilk çalışma alanı olmalıdır.
Ülkede üretkenlik düzeyinin düşmesine
neden olan faktörlerin iyileştirilmesi de
raporda yer alan önemli politika önerileri
arasındadır. Ülkedeki üretkenlik seviyesini ve
istihdamı artırıcı politikalar uygulanmasının
gerekliliği öne çıkarılmıştır. Öyle ki 2018
yılı üretkenlik verileri ülkenin 1970’lerdeki
üretkenlik seviyelerinin altında seyretmiştir.
Bunu aşmanın ilk yolu daha önce de bahsi geçtiği üzere kamu sektörünün ekonomik
yapıdaki ağırlığının azaltılması, ticari emtialar
sektörünün geliştirilmesi, özel sektörün önünü açıcı imtiyaz ve sübvansiyon uygulamala-
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rının yaygınlaştırılması ve rekabetçi olmayan
Irak dinarını daha rekabetçi hâle getirerek
başta tarım ve sanayi sektörlerin canlanması
sağlanmalıdır. Burada gelecekte olası döviz
kurlarında devalüasyon olgusuna vurgu yapmak yerinde olacaktır.
Raporda son olarak, reformların uygulanması sürecinde ve sonrasında toplumdaki
zayıf kesimlerin korunması gerekliliği ortaya
konmuştur. Toplumun zayıf kalan kesimlerine sosyal koruma sağlanması, eğitim, sağlık
ve sosyal güvenlik yatırımlarının artırılması ile
mümkündür. Hâlihazırda büyük bütçe açıkları sorunu ile boğuşan ülke ekonomisinin yeni
harcamaları ne derece kaldıracağı şüphelidir.
Elbette ki ülkenin acil ihtiyaçlarının başında
kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kapsamlı bir şekilde sağlanarak toplumdaki zayıf
kesimlerin korunması ve zorlu geçiş sürecinde kıt olan kaynakların bu kesimlere yönlendirilmesinin olduğu düşünülmektedir. Ancak
özellikle genç işsizlik sorunu çözülerek genç
nüfusa istihdam sağlanamazsa bu kalemler
uzun vadede devlet bütçesine ek ve çok ağır
yükler oluşturacaktır. Son dönemde toplumsal olaylarda ön planda olan gençlerin modern çağı yakalamak için iyi tasarlanmış bir
eğitim sistemi ile üretime dâhil edilmesi ülke
ekonomisine büyük katma değerler sağlayarak geleceğine umut verebilecektir.

ayrıca önem arz etmektedir. Ancak mevcut
şartlar içerisinde doğrudan yabancı sermaye
çekemeyen Irak için uluslararası kuruluşların
yatırımı çok mümkün görünmemektedir.
Kamu istihdamının ve buna yönelik harcamaların düşürülmesinin gerekliliği açıkça
ifade edilirken bu yönde tedbirler alınacağı
da belirtilmektedir. Irak’ın geçmiş deneyimleri incelendiğinde, bu politikanın maaş ödemelerini geciktireceği ya da maaş ödemesi
yapılmama ihtimalini artıracağı düşünülebilir.
Öte yandan, kamu istihdamını ciddi bir oranda
azaltmaya yönelik uygulama ihtimali düşük
gözükmektedir. Zira özel kesimin istihdamını
arttırmadan Irak’ın kalıcı bir şekilde bu ekonomik darboğazdan çıkması mümkün gözükmemektedir.

Raporun Değerlendirmesi

Raporda ayrıca, uygulanacak programın
döviz kurundaki ciddi bir düşüşe (devalüasyon) ve Merkez Bankası kaynaklarına dayanacağından (enflasyon) bahsedilmektedir. Irak’ta
ekonomik darboğazdan çıkmak için bir program uygulanmasa da devalüasyon kaçınılmazdır. Ancak yüksek enflasyon gerçekleşse
bile bunun kalıcı olmayacağı söylenebilecektir. Ayrıca raporda, yıllık 10 milyar dolara ulaşan ödenmeyen elektrik faturalarının tahsilatının yapılmasının gerekliliği ortaya konmuştur.
Ülke ekonomisinin geleceği için bu bir zorunluluktur. Ancak politik istikrarın zayıf olduğu
bir ortamda bu yönde gereken adımların atılması da kolay olmayacaktır.

Rapor içeriğinde yer verilen çözüm önerilerinin finansmanı için yurt dışı desteği aranmadığı görülmektedir. Özellikle, IMF veya benzeri bir dış destek söz konusu değildir. Ancak
Irak ekonomisinin mevcut yapısı ile dışardan
gelecek bir ekonomik ve/veya siyasi destek
olmadan bu politikaların uygulanma şansı düşük görünmektedir. Bununla birlikte, IMF gibi
uluslararası kurumların desteği diğer yatırımcılar için politikanın güvenirliği ve başarısı için

Raporda petrol gelirlerini arttırmaya yönelik tedbirlerden bahsedilse bile düşük petrol
fiyatlarında bu gerçekçi gözükmemektedir.
Zira böylesi bir konjonktürde üretim arttırarak
petrol ihracat gelirlerinin arzu edilen miktarda
arttırılması mümkün olmayacaktır. Öte yandan, hâlen mali sıkılaştırma tedbirlerinin öneminden bahsedilirken nükleer santral kurmak,
elektrikli araçların ithalatlarının teşviki, okullarda tek tedrisata döndürülmesi gibi popüwww.orsam.org.tr
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list politikalardan bahsedilmesi
programın ciddiyetini sorgulatabilmektedir. Dış destek olmadan
programın bu maddelerinin uygulanabilirliği pek gerçekçi gözükmemektedir.

Söz konusu
rapor ile krizden
çıkış için bir dizi
politika önerisi
sunulurken
önerilen
politikaların bir
bütünlük arz
etmediği göze
çarpmaktadır.

Sonuç itibarıyla Irak’ta hükûmetin aşırı yüksek kamu istihdamı kaynaklı bütçe açığı dayanılmaz bir seviyeye gelmiştir.
Süregelen düşük petrol fiyatları
durumu çözülmez bir duruma
getirmiştir. 2021 bütçe planlamalarının 45 dolarlık petrol varil
fiyatına göre düzenlenmesi de
potansiyel krizlere önlem olarak
gerçekçi bir adım olmuştur. Söz
konusu rapor ile krizden çıkış
için bir dizi politika önerisi sunulurken önerilen politikaların
bir bütünlük arz etmediği göze
çarpmaktadır. Aynı zamanda, ülkenin mevcut konjonktürel yapısı
ve sosyal alışkanlıklar göz önüne
alındığında yer yer gerçeklikten
ve inandırıcılıktan uzak politika
önerileri sunulduğu da görülmektedir.
Rapordan çıkan sonuçlara ve
bu sonuçların değerlendirmesine bakarak gerek Irak’ın devlet
bütünlüğü gerekse Türkiye açısından çeşitli riskler ve fırsatlar
barındırdığı görülmektedir. Özellikle mevcut ekonomik yapının
yukarıda bahsi geçen ikiz şoklar döneminde daha da kırılgan
hâle gelmesi ülke ekonomisi
yürütülemez bir noktaya sürüklemektedir. Ülkenin bütünlüğü
konusunda endişelendirici bu
mali tablonun bir çok olaya gebe
olduğu söylenebilecektir.

20
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Özellikle IKBY’nin son dönemdeki bağımsızlık çabalarına
ivme kazandırabileceği düşünülen bu ekonomik tabloda bahsi geçen önlemlerin ivedilikle
alınması ülke açısından bir beka
meselesidir. Ancak burada belirtilmesi gereken bir diğer nokta,
IKBY’nin henüz kendi kendine
yetebilen bir finansal sisteminin
olmamasının, en azından bağımsızlık için gerekli şartların başında gelen kendi mali ve para
politikasını yürütme kapasitesi
olmaması, bağımsızlık girişimlerinin başarı şansını düşürmektedir.
Öte yandan, tarım ve turizm
azalan petrol gelirlerini telafi
etmek için öne çıkarılabilecek
sektörler olarak gözükmektedir.
Yaşanacak bir devalüasyon
döviz geliri sağlayacak sektörlerin önünü daha da açması
bakımından bir avantaj oluşturabilecektir. Böylece, raporda
belirlenen hedeflere ulaşmada
uygulanacak politikaların finansmanına katkı sunulabilecektir.
Ancak mevcut politik ve ekonomik istikrarsızlığın sürdüğü ülkede, raporda belirlenen hedeflere
ulaşabilmenin çok kolay olmayacağı aksine ülkenin daha derin
politik krizlere gebe olduğu söylenebilecektir.

TÜRKIYE ILE IRAK
ARASINDA EKONOMIK
İLIŞKILERIN SON
DURUMU VE GELECEK
PROVIZYONU
Türkiye’nin 2020 yılında ihracatı küresel salgın nedeniyle
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darbe alsa da yılın ikinci yarısından itibaren
hızla toparlayarak yurt içi üretim ile birlikte ihracatı da artmıştır. Özellikle Türkiye’nin ihracatı
2020 yılının Eylül ayından itibaren yılsonuna
kadar aylık bazda rekor seviyelere ulaşmıştır.

Türkiye’nin Irak’a ihracatı ise toplam ihracatına
göre Irak ekonomisinin yapısal olarak salgın ve
diğer etkenler dolayısıyla daha fazla olumsuz
etkilenen durumundan kaynaklı olarak daha
sert bir düşüş yaşanmıştır.

Tablo 3: Türkiye’nin 2019 ve 2020 Yılı İhracatı

Sıra

İhracat Yapılan Ülke

2019 (Milyon $)

2020 (Milyon $)

Fark

1

Almanya

16.617

15.977

-3,85%

2

İngiltere

11.279

11.242

-0,33%

3

ABD

8.971

10.186

13,54%

4

Irak

10.223

9.136

-10,63%

5

İtalya

9.753

8.078

-17,17%

6

Diğer

123.990

114.895

-7,34%

Toplam

180.833

169.514

-6,26%

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Türkiye açısından bölgedeki en büyük ticari

doğru orantılı olarak tekrar artacaktır. Ancak

ortaklarından birisi olan Irak’ın ekonomik duru-

bu dönemi fırsata çevirmenin de iki ülke yöne-

mu önemlidir. Salgın etkisiyle 2020 yılında Tür-

timi tarafından anlaşılması üzerine ticareti ve

kiye’nin toplam ihracatı %6,26 oranında azalır-

ekonomik iş birliklerini geliştirecek adımların

ken Irak’a ihracatı %10,63 oranında düşmüş

atılması gündeme gelmiştir. Irak Başbakanı

ve Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdi-

Mustafa el-Kazımi’nin de aralık ayında Tür-

ği ülkeler sıralamasında 2019 yılında 3. sırada
yer alan Irak 2020 yılında 4. sıraya gerilemiştir.
(Tablo 3)
Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin düşüşü küresel ekonominin iyileşmesi ile
31

kiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ana başlıklarından birisi bu olmuştur.31 Türkiye’nin Irak’a
yapabileceği yatırımlar ve kalkınma projelerinin
gerçekleştirilmesi yönünde atılacak adımların
hızlandırılması kararı alınmıştır.

Ali Jawad, “Iraqi PM to discuss security, economy on Turkey visit”, AA, 13 December 2020.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılarken

Kazımi’nin Ankara Ziyaretinde
Ekonomi

Irak’ın Yeniden Yapılandırma
İhtiyaçları

Kazımi’nin 17 Aralık’ta Türkiye’ye düzenlediği ziyaretinde ekonomi başlığı altında karşılıklı
ticaret hacminin arttırılması, çifte vergilendirme uygulamasının kaldırılması, ticareti geliştirmek için büyük öneme sahip Habur - İbrahim Halil Sınır Kapısı’nın yanı sıra Ovaköy Sınır
Kapısı’nın açılması, Basra Körfezi’ne kadar
uzanacak demiryolu projesi ve Irak’taki Türk
yatırımlarının arttırılması gündeme gelmiştir.
Bu konular üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde oluşturulan hedeflerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla iki ülke arasında Yüksek
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve ülkelerin
petrol ve enerji bakanları başkanlığında Ortak
Ekonomik Komitesinin etkinliğinin arttırılması
kararı verilmiştir. Ayrıca Kazımi, Türk iş adamları ve yatırımcılar ile görüşerek şirketlerin
Irak’ta faaliyet gösterebilmeleri için uygun
ortamı sağlama konusunda devlet garantileri
sunmak için birebir görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Irak’ın yeniden yapılanma kapsamında
okul, hastane, yol, konut, idari bina gibi birçok
ihtiyacı bulunmaktadır. Irak Planlama Bakanlığının 2019 yılında açıkladığı rapora göre ülkenin yeniden yapılandırılması için ihtiyaç duyulan mali kaynağın 100 milyar dolar olduğu
belirtilmiştir.32 Dolayısıyla ihtiyaçların ve maliyetlerin fazla olduğu Irak’ta farklı sektörlerden
birçok Türk şirketi için ihracat ve iş olanakları
oldukça fazladır. Aynı zamanda Türkiye, 2019
yılında düzenlenen Kuveyt Konferansı’nda
Irak’ın yeniden inşasında ülkenin kuzeyinden
güneyine raylı sistem döşenmesi, otobanların inşası ile ilgili olarak 5 milyar dolarlık kredi
taahhüdünde bulunmuştur.33 Bu taahhüt kapsamında Türk şirketlerinin Irak’ta üstlenecekleri projeler için gerçekleştirecekleri yatırım ve
ticari işlemlerde kullanılmak üzere kredilerin
sağlanması planlanmıştır. Irak Başbakanı Kazımi de bu ay içerisindeki Türkiye ziyareti sonrasında ülkesinde yaptığı açıklamada Türkiye’nin

32
33

Ahmed Aboulenein, “Iraq seeks $100 billion to reconstruct transport, agriculture and oil sectors”, Reuters, February 9, 2020.
“Turkey to provide $5B loan to Iraq: FM”, AA, 03 February 2019.
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bu taahhüt kapsamında Irak’ı desteklemeye
hazır olduğu teyidini aldığı belirtmiştir.
Türkiye’nin Ulaştırma Bakanlığına bağlı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı (DLH) Genel Müdürlüğünün Iraklı yetkililerle
yürüttüğü Toprakkale - Çobanbey - Habur Musul - Bağdat - Basra Demiryolu Projesi’nin
710 kilometrelik kısmı Türkiye sınırları içinde
bulunmaktadır. Proje kapsamında, Toprakkale
- Kilis - Çobanbey ile Nusaybin - Cizre - Silopi
- Habur arasında yeni demiryolu hattı döşenecek ve Çobanbey-Nusaybin arasındaki mevcut demiryolu hattı ise rehabilite edilecektir.
Proje kapsamında Irak hükûmeti, Habur - Zaho
- Duhok - Musul arasında yaklaşık 160 kilometre uzunluğunda yeni bir hat inşa edecek,
Musul - Kerkük - Bağdat arasındaki demiryolunu ise rehabilite edecektir. Ayrıca Bağdat ile
Basra Körfezi arasındaki mevcut demiryolu
hattına bağlantı yapacaktır. Projede gelinen
son aşamaya göre DHL tarafından Toprakkale - Kilis - Çobanbey güzergâhının projeleri
tamamlanmış; Nusaybin - Cizre - Silopi Habur güzergâhı projeleri hazırlanmaktadır.
DLH Genel Müdürlüğü, Toprakkale - Kilis
- Çobanbey güzergâhında yapım ihalesine
çıkılması için Irak hükûmetinin Habur - Zaho
- Duhok - Musul arasında yapılması planlanan
demiryolunun proje çalışmalarını tamamlamasını beklemektedir. Kazımi’nin Ankara’yı
ziyaretinde Basra Körfezi Projesine hız kazandırıldığı ifade edilmiştir.
Projenin en büyük adımını, Basra Körfezi’nde yer alan El-Fav Limanı’nın Türkiye’ye
bağlanması aşaması oluşturmaktadır. Proje
tamamlandığında Basra Körfezi’ni Türkiye’deki
limanlara ve Avrupa’ya bağlayacak demiryolu ile ağırlıklı olarak yük taşımacılığı yapılması
öngörülmektedir. Şu anda Basra Körfezi’nden
gemiler ile uzun zamanda Akdeniz’e ulaştırı34
35

lan yükler, demiryolunun tamamlanması ile
çok daha kısa zamanda ve daha uygun ücretler ile Akdeniz’e veya Türkiye üzerinden Avrupa’ya trenler ile ulaştırılabilecektir.
İki ülke arasındaki demiryolu hattını
geliştirmeye yönelik atılan adımlar neticesinde
2010 yılının Şubat ayında Gaziantep-Musul
arasında ilk sefer Musul’dan hareket eden
yolcu trenin Mardin’in Nusaybin ilçesine gelmesiyle başlamıştır.34 Bu önemli adım hem iki
ülke arasındaki bağların güçlenmesine, hem
de sosyal ve ekonomik açıdan var olan ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamıştır. Musul
Valisi, eylül ayında yaptığı bir açıklamada da
Türk firmalarının desteği ile iki ülke arasında yeni bir modern ray hattının döşenmeye
başlanacağını ifade etmiştir.35 Musul kent
merkezi ve Türkiye sınırına doğru inşa edilecek yeni ray hattının kara sınır kapısındaki
yoğunluğu azaltmaya yönelik faydaları da
olacaktır. Ayrıca Türkiye de Musul’da özellikle
havalimanının inşası, 4 ve 5. köprülerin yapımı
hususunda ehemmiyet göstermektedir.
İki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi
hususunda mutabık kalan ülke hükûmetlerinin öncelikle karayolu olarak aktif olan Habur
Sınır Kapısı’na alternatif Ovaköy Sınır Kapısı’nın
hızla faaliyete geçmesi sağlanmalıdır. Bu kapının ticaret hacmine faydasının yanı sıra Irak’ın
iç hatlarındaki ticari faaliyetlerin ülke geneline
yayılarak gelişmesini ve kolaylaşmasına katkı
sağlama noktasında değerli olacaktır. Ayrıca
Türkiye’nin Basra Körfezi üzerinden Güney
Asya pazarına ulaşımını kolaylaştırarak lojistik
maliyetleri düşürmeye ve ticaretini geliştirmeye katkıları olacaktır. Türkiye’den Musul’a doğrudan açılacak kapı statüsünde olacak bu sınır
kapısının Irak Türkmenlerinin ticari faaliyetlerdeki ağırlığının artmasına ve kalkınmalarına
katkı sağlaması da mümkün olacaktır.

“Türkiye-Irak Seferleri Başladı”, UTİKAD, 24 Şubat 2010.
İdiris Okuduci, “Musul ve Türkiye arasında demiryolu inşa edilecek”, AA, 20 Eylül 2020.
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Türkiye’nin Irak’ta Yapabileceği
Yatırımlar
Irak’ın 100 milyar dolarlık yeniden yapılanma maliyetine Kuveyt’te düzenlenen konferansta toplamda 30 milyar dolarlık kredi
ve hibe taahhüdünde bulunulmuştu.36 Türkiye’nin de kredi taahhüdünde bulunduğu bu
konferans neticesinde Irak yeniden yapılanma
sürecini hızlandırarak çalışmalarını başlatmıştı. Ancak gerek ülkenin iç karışıklıkları gerekse
başta salgın olmak üzere birkaç nedenden
kaynaklı gecikmeler yaşanmıştır. Kazımi hükûmeti ise artık bu çalışmaların hızla başlanmasına yönelik karar alarak uygulamaya başlamıştır.
Türkiye’nin verdiği 5 milyar dolarlık kredi
taahhüdü kapsamında Irak hükûmeti Ovaköy Sınır Kapısı’nın tamamlanması, Ovaköy
ile Bağdat arasında otoyol ve demiryolu yapımı, Musul Havalimanı’nın ve sanayi bölgesinin kurulması, su altyapı projelerinin
geliştirilmesi ve Basra Havalimanı’nın genişletilmesi projesinin gerçekleştirilmesi kapsamında ihalelere çıkacaktır. İhaleleri kazanan
şirketler, Türkiye’nin vermiş olduğu taahhüt
kapsamında krediler ile finanse edilecek ve
projeleri gerçekleştirecektir. Türkiye’nin inşaat
sektöründeki tecrübeli birçok firması bu
projeleri hızla tamamlayabilecektir. Özellikle
Musul’un yeniden inşa sürecine başlanması,
şehrin sembolik yapılarının restore edilme-

36

si bölgedeki tarihî varlıkların korunması, yaşatılması ve Türk kimliğinin varlığı açısından
önemlidir. Ayrıca Türkiye, Irak’a gelecek hibe
ve kredilerin verimli kullanımını için kurum,
kuruluş ve denetleyici-düzenleyici yapıları uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde
kurarak garantör konumunda süreci yöneterek hızlı aksiyonların alınmasını sağlayabilir.
Böylece Türkiye, Irak’ın yeniden imar edilmesi
ve istikrarına kavuşması için verilebilecek en
önemli katma değeri Irak’a ve halkına sunmuş
olacaktır.
Irak’ın en büyük sorunları arasında yer
alan elektrik, su, içme suyu, altyapı ve sağlık
hizmetlerindeki eksiklik ve sorunların çözümünde gerekli istikrarın sağlanması ve uygun
koşulların oluşturulması hâlinde Türkiye birikimi ve tecrübesi ile bölgede aktif rol oynayacaktır. Türk şirketleri de bölgedeki potansiyeli
yakalamak için uygun zamanı yakından takip
etmektedir. Ülkede bankacılık sistemi açısından da altyapısının neredeyse olmadığı görülmektedir. Türkiye, Irak’ın finansal sisteminde
ve bankacılık sektöründe yapılacak reformlarda ve ulusal ve uluslararası çapta elektronik
para ağı sisteminin kurulmasında ve yaygınlaştırılmasında aktif rol alarak sağlam bir altyapı oluşturulmasını sağlayabilecektir. Böylece Irak’ın Türkiye ve diğer ülkeler ile ticaretini
ve ödemelerini gerçekleştirebilmesinde hem
güven verecek hem de kolaylaştıracaktır.

Maher Chmaytelli and Ahmed Hagagy, “Allies promise Iraq $30 billion, falling short of Baghdad’s appeal”,
Reuters, February 14, 2018.

24

www.orsam.org.tr

Recep Yorulmaz I Oğuzhan Demirdöğen I Şerife Akıncı

SONUÇ
Irak ekonomisi, 2003 yılındaki savaştan itibaren başlayan iç karışıklıklar, siyasi
çekişmeler, işgaller ve bölgesel istikrarsızlıklar nedeniyle potansiyelinin altında performans sergilemiştir. Ülke ekonomisinin sadece
petrol gelirlerine dayalı yapısı hasebiyle
kırılganlığının yüksek olması, 2020 yılında
başlayan küresel salgından ve petrol varil
fiyatlarındaki düşüşten en fazla etkilenen
ülkeler arasında ilk sıralarda yer almasına
neden olmuştur. Ortadoğu ve Kuzey Afrika
bölgesinde Beyrut Limanı’nda patlama yaşanan Lübnan’ın ve iç savaşı devam eden Libya’nın ardından Arap dünyasındaki üçüncü
en büyük ekonomik daralma yaşayan ülke
OPEC’in en büyük ikinci üreticisi konumundaki Irak olmuştur. Hükûmet, 2020 yılı sonuna doğru bütçe görüşmelerinin başlamasıyla
birlikte toplumsal tepkilere rağmen ekonomik
reformları gerçekleştirme kararı almıştır. Kararların etkileri, sürdürülebilirliği ve başarısı ise
tartışmalıdır. Bununla birlikte Irak ekonomisinin yapısı gereği içerisinde olduğu varoluşsal
krizden kurtulmasını kısa vadede sağlayacak
gelişmeler, salgının etkisinin azalarak küresel
ekonomik seyrin normalleşmesi ve petrol fiyatlarının artması olacaktır.
Irak ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde hemfikir olan iki ülke
hükûmetlerinin bu yönde atılacak adımları hızla gerçekleştirmeleri önemlidir. Irak’ın
yeniden yapılanma ve kalkınma projelerine ihtiyacı aşikârdır. Bu projeleri de bölgeye
hâkim, tarihsel, kültürel ortak geçmişe
sahip Türkiye’nin ve onun güçlü iş bitirme
referanslarına sahip şirketlerinin yapabilecek
kapasitede olması Irak için büyük bir avantajdır.
Türkiye’nin de bu projelerin geliştirilmesinde
ve gerçekleştirilmesinde proaktif rol alması

Irak, Türkiye’nin uluslararası ticaretinde konumu ile jeostratejik
bir öneme sahiptir.

Irak genelinde kalkınmanın yayılmasını ve
Irak’ın bölgesel anlamda güç kazanmasını
sağlayacaktır.
Türkiye açısından da Basra Körfezi’ne kendisinin inşa edeceği ve güvenliğini sağlayacağı kara ve tren yolu ile ulaşması bölgedeki siyasi ve ekonomik etkinliğini arttıracak stratejik
öneme sahiptir. Türkiye’nin 370 kilometreden
fazla sınır hattına sahip olduğu Irak ile sadece
Habur ve Üzümlü olmak üzere iki sınır kapısı
bulunurken Irak’ın 1450 kilometre sınır hattına sahip olduğu İran ile arasında 9 tane sınır
kapısının olması siyasi, ekonomik ve sosyal
olarak dezavantajlı bir durum oluşturmaktadır.
Ayrıca Türkiye’nin var olan sınır kapılarının ikisi
de IKBY bölgesine açılmaktadır. Bu nedenle
Ovaköy Sınır Kapısı’nın açılması Türkiye, Irak
merkezî yönetimi ve bölgedeki Türkmenler
için büyük önem arz etmektedir. Ayrıca Türkiye öncülüğünde ülkede kurularak altyapı
sağlanacak finansal sistemin bölgedeki ticaretin arttırılmasına ve ödeme, tahsilat, teminat
gibi finansal işlemleri kolaylaştırarak güvenli
bir şekilde gerçekleşmesine önemli katkıları
olacaktır.
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