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GİRİŞ

yıhnda varili 2 dolar olan petrol fiyatı, 1983'ün ilk ya30 doları aşmıştır. Kalkınma için gerekli temel unsurıa.rdan biri olan petroılü, gel·j,~mekıte olan · üllkeler ödemeler dengesi açıkları pahasına ve büyük güçlüklerle elde etmeye çalışır
ken az sayıda petrol üreten ülke, giderek artan bu petrol gelirleri saye.sin'de, büyük tutarlara varan ödenieler dengesi fazlası
vermeye devam etmektedirler.
Henüz 1973-1974 krizinin etkileri varlığını korurken, 1979
yılında özellikle İran olaylarının katkısıyla -Petrol arzının azalması sonucu- petrol fiyatları yeniden artmaya başlamıştır. Bu
durum az gelişmiş ülkelerin (AGÜ) büyüme hızını düşürmeleri
rine ve petrol dışalımım sınırlandırmaya yöneltir!ken, sanayileş
miş ülkelerin de ödemeler dengesi açığı vermelerine yol açmış
tır. Anca,.k, sanayileşmiş ülkeler, bu açıklarını kendi olanakları ile
kapamaya çalışırıken, yülksek faizlere ve · kısa süreli krediler alan
AGÜ'ler özellikle ticaret bankalarının büyük karlar elde etmelerine olanak sağlamışlardır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin peik çoğu petrol fiyatlarının artışından kaynaklanan güncel
finansman sorunlarına karşı önlemler almışlardır. Petrol fiyatlarının artışına tepki ola-r ak gelişmiş ülkeler sanayi ürünlerinin fiya tıarını arttırmışlar~ petrol tüketimini sınırlayarak alternatif
enerji kaynaklarından yararlanmaya çalışmışlardır. Sanayi ülkelerinin almış olduğu buönlemlexden de etkilenen AGÜ'ier, bene:er
önlemlerin alıQ.masında başarılı olamamışlardır.
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NLARI
PET ROL GELİRLERİNİN YAT IRIM ALA

daki artışından
Petr ol fiyatlarının 1974 yılındaki büyü k oran
birik en OPEC
leri
gelir
l
sonra, ellerinde önemli tuta rda petro
li bir fır-.
önem
rmak
ülkeleri için, bu fonları verimli alan lara yatı
gire n bu
içine
seferberliği
sattı. Öncelikle büyü k bir kalkınma
yurt içi tüke tim
ülkeler, çeşitli alt yapı yatırımlarını başlatmış,
nda verim li yatırım
ve yatırımı taşan petro l gelir lerin i yurt dışı
lara yöneltmişlerdir.
çok ulus lu şir
Petr ol gelir lerin in önemli bir yatırım alanını
ki özel ya da kam u
ketlere yapılan yatırımlar ye çeşitli ülkelerde
i fiyatlarının argird
ve
de
mad
kuruluşları oluşturmaktadır. Ham
bırakmıştır. Çok
nda
ak zoru
tışı işletmeleri yeni kayn ak bulm
yeni paza rlara yeruluslu şirketlerin de gide rek yayılmaları ve
işli kayn ak durumundadır.
leşebilmeleri için bu fonl ar elver
yıatırılması, piOPEC gelir lerin in şirketlerin pay sene tleri ne
mesine yol açştir
deği
el
yasa da çeşitli işletmelerin sahipiliğinin
k hakl ara sabüyü
tte
mıştır. Pay sene tleri ni satın alara k şirke
birlikte, hale n pek
hip olmak, zanıan zam an sınırlandırılmakla
bir bölü mün ü petro l
çok ülkede çeşitli işletmelerin, sahipliğinin
adır.
ihracatçıları elind e bulundurmakt
uluslararası fina nsm anda
Şirketlere orta k olma k yanında,
alanını hazi ne bonoları veya şir
petro-doların btr diğer yatırım
tlere yapılıan yaketle rin tahv iller i oluşıturrlıaktadır. Ancak, şirke
dır. Hazine boakta
turm
di oluş
tırımı tahv iller den ziyade pay sene
değişmektedir.
göre
orıanlarına
nolarına yapılan yatırım ise faiz
finap sal piyaOPEC ülkeleri petro l gelir lerin in uluslararası
an zam an çeşitli
sala rda istik rar bozucu etkis inin olduğu, zam
larından sonr a, petçevrelerce vurgulanmaktadır. 1974 fiya t artış
ararası piya saulusl
lerin
rol üreti ciler inin ellerinde birik en gelir
k şirketlerin
büyü
ca
lara yöne ltilm esin in en olum suz etkis i başlı
OPEC üyesi ül.
pay senedi kur (fiyat) 113.rı üzerine olmuştur
tleri ne yöneltmekele rin .gelir lerin i herh angi bir şirketin pay sene
alıabilecek duru ma
si halin de, Firmanın pay sene tleri nin tüm ünü
OPEC ülke lerin e o yıl için 50
gelmişlerdir. 1974 fiya t artışları,
da IBM kuruluşunun
mily ar dolar ek gelir sağlamıştır. 1974 yılın
ğeri 8 mily ar dola r
tüm varlık ve ürün leriy le birli kte paza r de.
herh angi biri sadece bir yıllık
tutarındaydı. OPEC ülke lerin den
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gelirlerini bu şirke~e yö~e'ltse, şirketin tamamını satan alabilecek
güçteydi. Tüm OPEC ülkeleri gözönüne alındığında ise şirketin
tamamını satın almaları için sadece i:ki aylık bir süre yeterliy-

di~1>.

Yapılan

hesaplama lara göre OPEC ülkelerinin tüm Amerikan
şirketlerinin öz varlıklarını satın alması sadece on yıl sürecektir. İngiliz şirketlerinin pay senetlerini ise iki yılda satın alabileceklerdir. Falkat pazarın yapı:sı bu duruma. pek elverişli değildir.
Böyle bir talep durumund a pay senetlerini n değeri kendıliğinden
artıık kaydedecek tir. Örneğin Kuveyt'in IMF'yi satın almal söylentiısi, pay senetleri değerinin bir günde . % 10 artmasına yol
açmıştır. OP~C üekelerinin böyle bir girişimi durumund a, şirket
lerin yer aldığı ülkelerde kendi ulusal şirketlerinin pay senetlerinin satın almalarını belli bir oranda sınırlandırabilirler. Söz
gelimi bir şirketin pay senetlerind en en çok % 25'ini satın almalarına izin verebilirler , böyle bir limit de OPEC ülkelerinin petrol üretimini kısmalarına yol açacaktır. Pay senetlerine ya tınla
mayan bu gelirlerin alter;natif kullanım alanlarına. (tükeıtim, tahvil, kısa süreli borç verme vb. gibi) yöneltilme si de ölurludur<:ı».
3 -

PETRO-DOLARLARIN PETROL İTHALATIÇISI
ÜLKELERE TEKRAR GERİ DÖNMESİ

1980 yılında 8-12 Eylül tarihleri arasında Münih'de toplanan,
75 ülkeden yaklaşık 400 temsilcinin katıldığı iı. Dünya Enerji
Konferansında baıtılı sanayi ülkelerinde , recycling (petrole ödenen dövizlerin tekrar geri dönmesi) olayının en önemli konu olduğunda görüş birliğine varılmıştır. 1970'1i yıllarda recyling olayında büyük rolü, daha çok bankacılık sistemi oynamıştır. Petrole yapılan harcamala r uluslararası bankalar aracılığı ile, özel- ·
likle ABD, İngiltere ve Japon bankaları tarafından geri çekilebilmiştir. 1980'li yıllarda ise recycUng'i n kusursuzca işleyebilme
si için petrol üreticisi ülkelere bazı olanaklar sağlanması gerektiği kabul edilen bir gerçektir.
Bu durumun önemini kavrayabil mek için
(1)
(2)

aşağıdaki

iki soru-

Robert Z. Aliber, The Interna:tiona l Money Game, Billing and Sons Ltd.,
1'976, s. 233.
A.g.ik., s. 234 ..

381

3
sor ula rda n ilki, pet rol rezerv·
ya yanıt ara ma k gereıkecektiT( >. Bu
e ile ve han gi koşullarda petleri nin azalışı pahasına ne kad ar sür
gesi fazlası ver mel eri ken di
rol üre tici si ülk eler in ödemeler den
Pet rol üre tici si
Soruların ikin cisi ise;
çı1karlarını arttıracaktır?
emler alınmalıdır ki, dışalım
ülkelere yönelik ne gibi çekici önl
tları
eyde pet rol çıkarsınlar. Pet rol fiya
harcamalarım aşacak düz
r
çıka
,
dönemlerde, pet rol üre tici si ülkeler
nın sür ekl i yükseldiği
ir. Bu
ans a stoklamayı terc ih edeceklerd
dıkları peıtrolü satm akt
sun ulnın
ları
alan
m
iml i yatırı
nedenle, pet rol üre tici si ülk eler e ver
leri ni
inim
eks
ger
unu n çözümü ve pet rol
ması ger ekm ekte dfr. Sor
elere
ülk
n
una
pet rol gelirleri artıkları bul
karşılayabilmeleri için
in
eler
elik tanımaları bu ülk
verimli ve güv eni lir yatırımda önc
k
aca
malarına ola nak sağlay
gerelksinme duydukları dövizleri bul
tır.
en pet rol tale bi ilk kez
1970'1i yıllarda süre kli artış kay ded
k
lde % 5,5 dolayında aza lara
1980 yılında dik kat e değer bir şeki
ülst
yali
(Bu rak am lar sos
gün de 47,5 mil yar var ile düşmüştür
..
). Kuz ey Ameri,ka, Av
dir
kte
kele rin pet rol tük etim ini iıçermeme
pet rol tale bi azalışı dah a da etrup a, Jap ony a ve Avu stra lya 'dak i
e ·1979 yılında · -zirveye ulaşan
kili olup, orta lam a % 8'dir. ·Böylec
şların
ndaki pet rolü n fiya t artı
gün lük pet rol tük etim i 1979 yrlı
mli
öne
etim
son ucu ola rak tük
dan son ra eko nom ik durgunluğun
e
ekt
işm
C ülk eler i ve diğer gel
ölçüde azalmıştır. Bun a .karşı OPE
tlafiya
ş görülmüştür' Pet rol
ola n ülkelerıde orta lam a % 4 arfa
tük etirol
pet
içi
t
yur
e
ucu olaraık ABD'd
rındaiki artışın bir son
>.
tir<
miş:
edil
kayd
var il azalış
min de 1980'de yaklaşık 1,5 mil yon
4

3.1.

er Ga ran tisi
Pet ro-D ola r Yatırımları İçin Değ

i arta n enf lasy on petrolPe·t rol fiyatları ile. birl ikte , sür ekl
mekra yön elti lme sini eng elle
den elde e'dilen geli rler in yatırımla
leri
tici
üre
rol
ı bul ma yan pet
tedir. Yatırımları yet eri k~dar karl
taile
ı
, yap ay fiya t artışlar
pet rol çıkarımım geleceğe erte lem ekte
ler. Oys a yatırımlar, pet rol filebi karşılama yol una gitme(ktedir
sağlarsa, pet rol
diği tren de yakın bir kar
yatlarının yıllar boyu izle
en gelirleri de
edil
böylece elde
üre tici leri pet rol arzını arttırır,
asa lara aktarmayı dü~ünebilirler.
uluslararası fina nsa l piy
(3)
(4)
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Ekim , 1980, s. 1.
15,9.1981, s. 4.
nst,
Aus senh ande lsdie

Wirtschafts:blaıtter,

Pe trol yatırımlarının karlılığını a.şa
ğıdaki örn ekt e görebiliriz. 1974 yılında, Arap pet rolü nün
var ili 10 dol ard an işlem görme~eydi. Pet rol üre tici
si, bir var il pet rold en elde ettiği
geliri
en · güvenceli yatırım . olaralk bili nen
Am erik an haz ine bonolarına
yatırmış olsaydı, tüm faiz
lerle birl ikte yatırıımın net bug ünk
ü değeri yaklaşık 20 dol ar
olu rdu . Fa'kat 1980 son und a pet rolü
n
varilin i 30 dol ard an dah a yük sek bir
fiya ta satm ak olanaklıydı. O
hal de pet rol gelirlerini uzu n sür eli
yatırımlara yön elte n petr
ol
üre ticisinin zararı bur ada açılkça
görülmekıtedirm. Bu ned
enle,
petro-dolar'far, uluıslaraırası fina nsm
an piryasalarında sürekli, kısa
süreli yatırımlara yöneltilmektedir.
Bu da, uluslararası fina nsa l
piy asa lard a istikrarsızlık yaratıcı
bir dur um dur . Fak at alte ran tifi, yan i pet roi üre ten ülk eler in
sadece dış alımlarını fina nse ede :cek düzeyde pet rol çııkarmaları da
da ü:rıkütücüdür. Bu dur um
petro-dolar'ların ger i dön
mes ini engelleyecektir. Tüm dün ya
ekonomisini olduğu gibi, ulu sal ekonom
ileri de güç dur um a düşü
recek ola n OPEC politikasının bir
isıtikrar kazanması da gerek~
mek ted ir.
1

1

Sanayileşmiş ülk eler gib
i gelişmekte ola n ülkelerin de eko
nomik kalkınmalarım ıE:lağlamatk
. ıçın. g-ereksinme duy duk ları pet rolü n öne mi açıkça
bili nm ekt edi r .Bu yüz den pet rol üre
ticisi ülkeleri, pet rol gelirleri artıkla.
rı için uyg un bit reel
karlı
lık garanıtileyen ola nak lar
sağlanmalı ve böylece 198
0'li yıllarda,
recycling'in tutarlı bir ş-ekilde yary
ılması için ger eke n ödevler
yapılmalıdır. Anc ak bu şeki
lde,
OPEC ülkeleri pet rol çıkarımını
aza ltm a kararından vazgeçebilir ve
dün ya pet rol piy asa lan na bir
ölçüde isti kra r kazandırmış olu rlar
.

3.2.

Uluslararası

Rolü

Par a Fon u (IM F) nun Rec ylin
g'de ki

IMF uluslararası fiınansmanda
Altın şe·klinde tutu lan ödü
nç ver

·önemli bir rol oynamaktadır.
ilebilir fonların değeri 23 milyar dol ar tutarındadır. IMF kaynak
larına geçen y~llarda yen
ilemiştir. IMF 'den en çok
bor çlan an, gelişmekte ola n ülkeler
dir.
IMF doğrudan borç verme yanınd
a ,üy e ülk eler e çeşitli kola
ylık
lar sağlamaktadır. Bun lard an en
önemlisi ülk eler in uluslararası
(5)

Wirt-schaftısıblaıtter,

IDkim, l:980. s. 1.
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lerin alaracılık etmesidir. Ülke
n
içi
esi
ilm
ab
an
rçl
bo
ve
piy aa sla rda n
çların sür esi , faiz
ri ödeyebilme yeteneği bor
ır.
lıd
bağ
a
dıkları bo rçl an ge
rın
uz un sü rel i devlet borçla
irilmekte
· am ort ism an giderleri ile
servis or am ile değerlend
rç
bo
ı
as
nm
la
rç
bo
in
ler
miştir. Bu
Ülke
n 1979 % 17,5'e yükseltil
ora
'bu
n
ola
9
%
'de
73
dir. 19
e kaymaktadır. Fa iz
izasyon öd em ele rin
rıt
amo
an
art
ğu
artışın ço
eli değildir< > .
öd em ele rin in artışı derec
6

ola r'la rda n Ya rar lan ma
3.3. AG Ü'l eri n Pe tro -D
Olanakları

dengesi ·açıkları sü rm eola n ülk ele rin ödemeler
nd a pe tro l geen uy gu n fiy at ve za ma
adır.
sin e karşın bu ülk ele rin
nu da ön em ini korumakt
şılayalbilme so ru
kar
ini
ler
ma
me
rca
sin
·ha
rek
ülk ele rin . ca ri
sında az gelişmiş
ara
lan
yıl
rı
78
ola
d
.
-19
r
197,3
nu n 16 mi lya
yükselmişUr. Bu
a
lar
do
r
,
lya
mi
l19
mi
8
açıklan
ek i faiz harçamaları da
md
ne
dö
Bu
ır.
rıd
ala
pe tro l harcam
no mi na l olaharcamaların artışı
bu
ise
de
8
197
).
ya r arıtmıştır<7
ik çevre ile iliş
rm an s AGÜ'lerin elkonom
ış
rak düşmüştür. Bu pe rfo
at değişmelerine yol açm
ne, bü yü me ve fiy
esi
işm
ardeğ
rı
a
nin
nl.
eri
kil
me ora
ele rin bir kısmında bü yü
ülk
n
ola
te
ek
Ge
şm
li
r.
Ge
tır.
bü yü me hızı yavaşlamıştı
rde
ele
ülk
miş
leş
ayi
ü
san
ün
lüm
tar ke n,
ın ön em li bir bö
ele r petrol. harcamaların
i ür ün ay
lişmekte ola n ülk
san
da
ı
kaç
. Bu ülk e ler in bir
dir
ler
miş
bil
ala
n ülko ntr ol altına
lar gelişmekte ola
ıştır. Petro-dolıar
mı
kıs
bir
leri dış satımına başlam
rin
ılsa, bu ülk ele
açı'klannda . kullan
an
sm
an
cek
fip
ile
in
eb
ler
gir
ke
pazarlarına
leşmiş ülkıelerin
bölümübir ka ç . yıl içinde sanayi
rin OP EC artıklarının bir
ele
ülk
miş
leş
ayi
San
.
baş
güçıtedir
llanılmak üz ere
kapatılmasında ku
ın
rın
kla
açı
an
şıya
ne fin an sm
ye ni so run lar la karşı kar
ri
ele
ülk
n
ola
e
ekt
işm
ilerine
vurmaları, gel
rin ise ibu artıkları ·kend
ayileşmiş ülk ele
lklar.ı
açı
bırakacaktır. San
esi
yetecekrtir. Ödemeler deng
ba
ça
bir
az
n
içi
arı
ri
arl
ele
paz
çekm
ny a fin an sm an
ne ge çm esi de dü
eri
diğ
tan
up
gr
,
cak ba nın bir
nmayacaktır. An
ına katkıda bulu
as
nm
za
ka
k
ılı
nın kararl
re, artıklann or tay a
k ve rec ek ler ine gö
açı
rak
ola
lu
run
zı ülk ele r zo
ır.
çıkması da doğald
Gelişmekte

1

(6)
(7)
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3.4.

Petro-Dolar'ların Hareket e Geçirilm esi lçin

Yeni Planlar
Sanayileşmiş

ülkeleri n ve gelişmekte olan ülkeleri n petrol
bir yapıya ' kavuşturmak için çeşitli öneriler .
ileri sürülme ktedir. Bunlar arasında en ilginci Armin Gurtowski
ve Wolfgang Roth tarafından ilerıi sürülen görüştür. Her iki uzman, en ön~mli petrol ithalatçısı olarak sanayileşmiş ülkeleri n
OPEC ülkeleri nin özel çekme hakları değerinde, gerçek (reel) bir
fdiz oranıyla güvence altına alınan, kıymetli evrak ni·teliğitnde
bir fon oluşturmalarını önerme kte ve bunun .adına «garant i fonu» demektedirler. Fonlar gerçe!k faiz ile garanti edildiğinde, tüm
petrol üreticis i ülıkeler, bağlantılı ve tek fiyat temelin e dönerler.
Bu yeni tek fiyat uluslararası ihracat fiyatlarının gelişmesine
ek olaralk % ·2 'lik cckıtlık payını» içermek tedir. Petrol üreıtiCisi
ülkeler ise bu en yüksek fiyatın aşılmaması için gerekli düzeyde
petrol sunma!kla sorumlu olacaklardır. Garanti fonuna akan kaynalkların bir bölümü ile· gelişmekte· olan ülkelere özel
kqşullar
la kredi verilerek, ülkeleri n gelişmesi destekle nmek 'is'tenmektedir<s>
dışalımını istikrarlı

Yukarıda sözü edilen plan, basit görünm ekle birlikte bazı
sorunlar yaratmaiklta ve açıklan~amış bazı ayrıntıları iç~rmektedir.
Örneğin petrol ywtırımları için bulunac ak karlılık oranı, yatırım
ların karlılıklarının indexlen mesiyle buluna:biilir. Burada
mümkün olduğu kadar çok sayıda sanayi malının ihracat fiyatl~rını
içerecek bir uluslarrarası index söz konusu olmaktadır. Fakat böyle bir ölçünün temel alınmasında, birleşme olanağı bulunsa da
her fiyat indexie rinin enflasyo nla karşılabileceğine dair endi§eler bulunmaktatlır. Gerçekten bu eleştiri üzerind e dikkatle durmak gerekme ktedir.
ı

Geçmişte % 300'e· varan fiyat sıçramaları görülmüştür.
Bu
yüzden fiyatlan n alındığı döneme dikkat edilmelidir. Ayrıca IMF
nezdind e oluş~urulacak olan bu yatırım, alternati~ yattırun olanaklarına göre daha çekici olmalıdır ki, petrol üretici.Si
ü1keler
yatının yapmak tan çekinme sinler. Garanti fonunun
paralarının
bir bölüşümü ge1işme fonuna aktarılacağı · için faizi destekle nen
kredi dağıtılmaktadır. ·Bu farlkın gelişmiş sanayi ülkeleri nden kar-

(8)

Wirtschaf.tsıblatter,

F.: 25

Ekim. 1980, s.

ı.
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Ancak, bu yükün sanayileşmiş ülkeler arasında nasıi böfüşüleceği sorun yaratmaktadır. Bunun
için ölçüt olarak ilgili ülkenin dünya petrol tüketim i içindelki
payı temel alınabilir.
ekonom ilerinin kalkınması
Gelişmekte· olan ülkeler · böylece
için gerekli petrol giderle rini karşılayafblilirler. Petrol üreten ülkeler de verdikleri kredin in ödenme riSkini n bıir bölümü nü sagibi, «Recycling»
nayHeşmiş ülkeler e aktarmış olurlar . Bu plan
çevrelerinfinans
sorunu nun çözüm ünde tüm öneriler, Amerik an
onu
komisy
ce tartışılan Willy Brand t yöneıtiminde kuzey-güney
da yeni bir finansm an kaynağına gereiksiınme duyulduğu görüşü
nü vurgulamıştır. Amaç daha güvenceli bir şekilde petrol sağ
lamak ve petro-d olar artıfklarının kullanımını yaygınlaştırmaktır.
Bu da ancak, petrol üreticileriniın, yatırımlarına güvenceH bir ortam bulmaları ile olanaklıdır. Böylece şimdiye kadar kısa süreli
ve belli bölgelerde yoğunlaşan pettro-dolar yatırımları ulusılarara
sı kontro l kanallarına yöneltilmiş olaca'k'tır.

şılanması ise kaçınılmazdır.
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SONUÇ

1974'deki petrol fiyatlarındaki artıştan sonra, pe·t rol üretici-.
si ülkeler artan ödemeler dengesi fazla!ıtkları He büyük ölçüde
r göstermeye
yatırımiar yapara k, gelişme yolund a önemli çabala
n eııve
yapını
başlamışl::ırdır. İşgücünün yetersizliği ve coğ·rafi
leri uygularişsizliği nedeni yle bu ülikeler farlklı yatırım strateji
e yoğun yatı
mışlardır. Uyguılanan SıtrntejHer genelli kle sermay
ve hizmet
yapı
aııt
a,
savunm
rım strateji leri olup daha ziyade
ise
bölümü
bir
küçük
sektörl erine yöneliktir. Yaıtınmlarm görece
sanayi üretim ini kapsamaktadır.
Sanayi üretim inin yeteri kadar gelişmemesi nedeni yle OPEC
ülkelerinde yurt içi pazar petro dolar'ların tümün ü masedememektediir. OPEC üyesd. ülkeler dış alımları için gere'kli olan tuveya özel
tarları aşan peıtro-dolar'ları çeşitli uluslararası resmi
olmakorta'k
ere
kuruluşlara ödünç verme'kte veya çeşitli şirketl
kurulu
da
tadırlar. OPEC üyesi ülkeler kredi verdikl eri ülke ya
nıJı değerini koşun belli özelliklere ~n azından petro-dolar'la-n
, alterna tif yanedenle
Bu
.
isterler
ı
rumak için- sahip olmasın
. Bu dutedirler
seçmek
isini
tırım olanakları içerisin de en verim1
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rum

geiişmekte

olan ülkele rin içinde bulunduğu zor koşulları .
da güçleştirmektedir. Petro-dolar'ların bu ülkelere doğru
dan gelme olasılığı bulun mama kta; ancak uluslararası resmi ya
da özel kuruluşların aracılığı ile gerçekleşmekte, bu da kredile
rin maliye tini arttırmaktadır. Petrol üretem eyen gıelişmeıkte olan
ültkieler borç ertelem e sorunları, 197 5'den beri .gidere!k önem kazanmaJkttadır. Borç ertelem e olanağı bulun mayan
ülkeler, ·. petrol
talebini azaltm akta ve büyüm e hızım düşürmektedirler. Peıtro
dolar'ların gelişmekte olan ülkelerdn ötieme
ler dengesi açıklarının
kapatılmasında kullamfüığında recycl ing sorun
u çözüme kavuşa
caktır. An.cak, petro- dolar sahibi OPEC ülkeie
ri böyle bir ris'ki
üstlen mekte n kaçınmaktadırlar. Bu yüzden, gelişmekte olan ülkeler açısından başvurulacak ilk adres, IMF olma.kıtadır. Böylece, yeni uluıslararası ör'gütler vıeya planılar aramalkrtanısa, var olan
kuruluş'lan hareke te geçimnek ve bu kurulu
şların çalışmalarını
daha etkin bir yapıya kavuşturmak gerekme!k.tedir. Gelişmekte
olan ülkele rin petro- dolar'l ara gerçek bir verimlilik garan ti etmeleri ile hem kre'di verenl er açısından rahat bir çalışma orıtamı
doğacak, hem de gelişmekrte olan fükeler, kısa
süreli ve oldukça
paha'lı kredil eri kullan makta n kurtulmuş
olacaklartl.H".
daıha

Ülkemiz açısından şimdilik inşaat kesim inde yoğunlaşan dış
sanayi , turizm ve hizme tler sektör üne de kaydırılma
lıdır. Petro-dolar'ları ülkemize çekme k için
orta~laşa güçler inin
arutırılması yeni ortak yaıtırım bankalarının
kurulması gerekm ektedir. Böylece sanayi ve turizm in gereks inme duytıuğu fon kaır
şılanmış olacaktır. Bu konul arda Arap serma
yesi He ortak projelerin gerçekleştirilmesi, petro-dolar'ların reel değererinin korunmasına ve ülkem iz kalkınmasına katkıd
a. bulunulacaktır. Sonuç olarak , dünya finans al pazarlarına istikra r kazandırılma
k
için OPEC rtıkları için güvenceli yaıtırım alanları yaratılmalı
böylece, belli alanla rda birike n petro- dolar'l ar hareke te geçiril
yatırımlar,

melidi r.
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