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Paris, 8 Kasım 2017 

 

Katar ambargosu: Şimdilik yönetilebilir durumda, ancak uzun süre için 
değil  
 
5 Haziran 2017 tarihinde, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve 

Bahreyn (Arap dörtlüsü olarak biliniyorlar) Katar’ın İran ile olan ilişkileri ve 

aşırıcılığı desteklediği yönündeki suçlamalar sebebiyle Katar ile olan diplomatik 

bağlarını kopardıklarını duyurdular. Ambargo Katar üzerinde belirli bir etkiye yol 

açsa da, ülke şimdiye kadar krizin etkilerini yumuşatabilmiştir. Katar ekonomisi için 

en büyük tehdit, krizin birkaç aylık bir dönemi aşan uzun süreli bir krize dönüşmesi 

olacaktır. 

 

Hükümet desteği sayesinde durum kontrol altında  

 

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı olan Katar, özellikle nakit ve altın rezervleri 

sayesinde ambargonun etkilerini şimdiye kadar yumuşatabilmiştir. Hükümet anında ve etkili 

önlemler almıştır ve bunlar yükselen enerji ihracatı ile birlikte  krizin doğurduğu zorlukları 

hafifletebilmiştir. Coface Katar ekonomisinin 2017 yılında yüzde 3,4 ve 2018 yılında yüzde 3 

büyümesini beklemektedir. 

 

Körfez ülkelerinde yaşayanların mevduatlarını çekmeye başlamalarına rağmen, Hükümetin 

özellikle likiditenin korunabilmesi için yerel bankacılık sistemlerine milyarlarca dolar mevduat 

yatırılması şeklinde sağladığı destek, şimdiye kadar Katar ekonomisinin krizin olumsuz etkileri ile 

baş etmesine yardımcı olmuştur. Bir başka önlem, Türkiye gibi bölgesel ve uluslararası ortaklar ile 

işbirliği içerisinde tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması olmuştur. Bu arada, Katar’ın 

hidrokarbon ihracatı yükselmeye devam etmektedir. 2017 yılının ilk yarısında, Katar’ın  doğal gaz 

ihracatı bir yıl önceye göre yüzde 19,3 artarken, petrol ihracatı yine aynı döneme göre yüzde 

31,6’lık bir sıçrama kaydetti.  

 

Ulusal bankacılık sisteminin dayanıklılığı  

 

Kamu mevduatları Katar bankaları için ana fon kaynağı olmaya devam etmektedir. Tüm müşteri 

mevduatları arasında kamu mevduatlarının payı, Hükümetin dış finansmandaki düşüşü 

dengelemek amacıyla bankacılık sistemine para pompalaması ile birlikte, Haziran ayında yüzde 

32 iken Ağustos ayında yüzde 38’e çıkmıştır. Bankacılık sisteminde likiditenin korunmasında Katar 

Merkez Bankası’nın (QCB) ticari bankalara sağladığı finansman da önemli bir rol oynamaktadır. 

Önümüzdeki dönemde, çözülemeyen diplomatik kriz sebebiyle devam eden çıkışlara rağmen, 

bankalar Hükümetin likiditeyi rahat seviyelerde tutan yoğun sermaye tamponları ile 

desteklendikleri için, Katar bankacılık sisteminin varlık kalitesi yüksek seviyelerde olmaya devam 

edecektir. 

 

  



B A S I N  B Ü L T E N İ  

 

 2
 

Kriz için hızlı bir çözüm bulunamaz ise, orta vadede zorluklar ortaya çıkabilir  

 

Krizin taraflarının  bir çözüme ulaşmaları birkaç aydan fazla sürerse, Katar’ın ithalat maliyetleri 

daha da artacaktır. Bu durum, inşaat malzemelerinin yükselen maliyetleri sebebiyle fiyatların daha 

da artacağı inşaat sektörü gibi birkaç kilit sektörde büyümeyi sekteye uğratacaktır. Bu, Hükümetin 

finansal ve mali riskleri azaltmaya yönelik müdahalelerine rağmen ülkenin büyüme performansını 

bastıracaktır. Ayrıca, siyasi belirsizliğin devam etmesi özellikle hidrokarbon dışı sektörlerde 

yatırımları aşağıya çekecektir. Sıkılaşan para politikası (kurun ABD dolarına göre sabitlenmesi 

sebebiyle)  ve azalan devlet desteği ile birlikte, bu durum hidrokarbon dışı sektörlerdeki büyüme 

hızını düşürecektir.   

 

Bankacılık sistemi zayıflayan ekonomik koşullardan, azalan yatırımcı güveninden ve mevduat 

çıkışlarından da etkilenecektir; dolayısıyla Katar bankacılık sisteminin likidite durumunun izlenmesi 

önemli olacaktır. 

 

Özet olarak, mevcut durumda yaşanabilecek bir kötüleşme, Katar ekonomisi için daha büyük 

maliyetler doğuracaktır. Enerji fiyatlarının toparlanmasının devam etmesi halinde bu olumsuz 

etkiler hafifleyebilir. İnşaat sektöründeki büyüme ve altyapı projelerinde artış diğer imalat 

faaliyetlerinde momentumun korunmasına yardımcı olacaktır. Bu gelişmeler, hidrokarbon dışı 

sektörlerde büyümeyi destekleyecektir.  
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Ticari alacak (kredi) sigortası alanında dünyadaki en yaygın şirket olan Coface Grubu, firmalara hem iç pazar 
hem de ihracat müşterilerinden doğan alacaklarının ödenmeme (temerrüt) riskine karşı küresel çözümler 
sunmaktadır. Grup 2016 yılında 4.300 çalışanının desteği ile 1.411 milyon €’luk konsolide ciro açıklamıştır. 
Doğrudan veya dolaylı olarak 100 ülkede faaliyet gösteren Grup, 200’e yakın ülkedeki 50.000’in üzerinde 
şirketin ticaretini güvence altına almaktadır. Coface şirketlerin ödeme alışkanlıkları hakkındaki bilgi birikimine 
ve müşteriler ile borçluları en güncel şekilde izleyen 660 analistin ve risk değerlendirme uzmanının 
deneyimlerine dayalı olarak her üç ayda bir ülke risk değerlendirmeleri yayınlamaktadır. 
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