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Dünya Enerji Piyasalan
Gelişmekte
Olan Ülkeler (*}
Boum - Jong CHOE (* )
Cev.: Suat OKTAR (** )
Gelişmekte olan ülkeler dünya enerji piyasaları için en azından ·
iki nedenle önemlidirler (1). Birincisi, gelişmekte olan ülkeler, başta
petrol olmak üzere net enerji ihracatcısıdırlar. Nitekim bu ülkeler
1982 yılında dünya petrol üretiminin % 48'ini ve dünya petrol ihracatının da . % 70'ini sağlamışlardır. İkinci olar"ak, gelişmekte olan ülkelerin enerji tüketimi 1970 ve 1982 yılları arasında yıllık ortalama
olarak % 5.9 oranında artış gösierdi. Eğer aynı artış oranı devanı
edecek olursa, bu durum, gelişmekte olan .ü lkelerden yapılan ihracatın dramatik bir biçimde azalmasına bağlı olarak dünya enerji fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayabilecektir.

Bu makale, son on yılda petrol fiyatlarındaki artışın sonucu olarak gelişmekte okın ülkelerde' meydana gelen enerji sektörüyle ilgili
düzenlemeleri ortaya koymakta ve bu ülkelerin dünya enerji piyasalarında gelecekteki rollerinin ne olacağını ele almaktadır. Hernekadar, gelişmekte olan ülkelerin çeşitli oluşu bÜ ülkelerin genelleştiril
mesini engellemekte ise de, makale büyük ölçüde, yüksek fiyat esasına göre yapılan geniş düzenlemelerle ilgilidir. Petrol ihraç (2 ) ve
petrol ithal eden ülkeler olarak ikiye ayrılan gelişmekte olan ülke*) Boum-Jong Choe, «World Energy Markets and the Developing Gountries», Energy Policy, vol. 13, No. 4, (August 1985). s. 304-309.
':'* ) Doktor - İktişat Bölümü .
1) Burada gelişmekte olan ülkelere yalnızca piyasa ekonomisi uygulayan ülkeler dahildir. Asya'daki (Çi:ı Halk Cumhuriyeti ve diğer ülkeler dahil) ve Avrupa
Kıtası'ndaki (Yugoslavya hariç) merkezi planlı ekonomiler ile Küba, gelişmekte
. olan ülkeler grubunun dışında tutulmuştur. OECD ülkelerinden Yunanistan, Portekiz, İspanya ve Türkiye gelişmekte 'Olan ülkeler olarak sınıflan.dırılmıştır. Petrol
İhraç Eden Ül·keler Teşkilatı'nın (OPEC) tüm üyeleri de yin~ bu kapsama sokulmuştur .

Petrol İhraç Eden Ülkeler. OPEC'in · üye ve üye olmayan ülkelerini kapOPEC üyesi olmayan petrol ihracatçısı ülkeler; Angola, Umman, Suriye, Trinidad ve Toba·go, Tunus ve Zaire'dir. Tüm giğer gelişmek_te olan ülkeler,
petrol ithal eden ülkeler olarak gruplandırılmıştır .
2)

samaktadır.
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lerde düzenlemeyle ilgili özellikİer kuşkusuz temelde birbirinden farklı
olacaktır.

-

1973

Yılından

Buyana

Yapılan

Düzenlemeler

Petrol fiyatlarının yüksek olduğu dönemde, gelişmekte olan ülkelerin enerji talebiyle ilgili olarak yaptıkları düzenlemelerin en dikkat çekici . özelliği, ana enerji tüketiminin hem petrol ithal eden ve
hem de petrol ihraç eden ülkelerde hızla artmaya devam etmesidir (3).
Tüketimin 1961 - 1973 yılları a.rasında yıllık % 7'den daha yüksek
bir oranda artmasının ardından 1973 - 1981 yılları arasında yavaşlama
gösterdi (4 )·
Gelişmekte olan ülkelerin enerji tüketimlerindeki hızlı artışların
temelinde çok sayıda etken bulunmaktadır. Global olarak düşünül
düğünde, geneJ yaklaşım, gelir (çıktı) ve enerji fiyatıa·rındaki değiş
melere bağlı olarak enerji talebindeki değişmeleri aydınlatacaktır.
Tablo 1, 1970'1erden buyana GSYİH içinde enerji payındaki değişme
leri göstermektedir (5 ). Gelişmekte olan ülkeler ile OECD ülkeleri arasındaki en belirgin farklılık; enerjinin GSYİH içindeki payının - geliş
mekte olan ülkeler için artarken, OECD ülkeleri için gözle görülür
ölçüde düzenli olarak azalmasıdır.
1

', ;:ı..·

Gelişmekte

olan ülkelerin enerji fiyatlarındaki artış; (a) daha
enerji kullanma yönünde çıktı yapısındaki değişmeler ile (b)
enerji tasarrufu için gerekli olan teşviklerin -özellikle fiyat teşvikle-

yoğun

3) Bu makale, yalnızca ana ticari enerjiyi dikkate almıştır. Veri yetersizliği
nedeniyle, geleneksel yakacaklar (odun ve biomnss gibi.). gelişmekte olan ülkelerdeki önemlerine karşın. ele alınmamıştır . Birleşmiş Milletler'in istatistik Bürosu'na göre, ana enerji tüketimi, 'havacılık ve denizcilikte kullanılan enerjinin
yanında, sınıflandırılan diğer enerji kalemlerini de ·içine alacak biçimde belirlenir.
Ana elektrik miktarda enerjiye tekabül · eden petrol enerjisine dönüştürülmüştür.
Sözkonusu bu enerji, konvansiyonel termik güç santrallarında bir birim elektrik
başına gerekli olan fosil yakıt mi 1 ktarına denk düşmektedir.
4) Büyüme oranı. 19'73 - 80 dönemi süresince % 5.7 oranındaki artıştan sonra'..
1980 - 82 dönemi boyunca % 3.8'e düştü. 1973 - 82 döneminde Petrol i·hraç Eden
Ülkelerin büyüme oranları sırasıyla % 4.3 ve· % 7 oldu. Buna karşılık, OECD ülkelerinde ana enerji tüketimi hemen hemen değişmeden aynı düzeyde kaldı.
5) Toplam gelirin (çıktının) ölçüsü olarak alınan GSY·İH içindeki enerjinin
payı, birim başına GSİYH'ya isabet eden toplam ana enerji tüketimi miktarıdır.
Ülkel~rin GSİYH'sı, baz olarak alınan yılın (gelişmekte olan ülkeler için 19'80 . ve
OECD ülkeleri için de 1975) sabit. fi',l.atları ve döviz :kurları üzerinden hesaplan mıştır.
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rlnin- yetersizligi şeklinde iki nedenıe· açıklanabilir. Yapısal degişik
liklerin (imalat sanayinin GSYİH içindeki payı gibi), gelişmekte olan
ülkelerde- enerji tüketimindeki değişikliklerin önemli bir bölümünü
6
açıklayabildiği saptanmıştır . Bu nedenle ( ). gelişmekte olan ülkelerde enerji talebinin gelir elastikiyeti tahminleri, yapısal değişmelere
atfedilen birim elastikiyetten daha yüksektir. Eğer 1960 ve 197_5 dönemi için elde edilmiş olan gelir elastikiyeti tahminleri (Petrol İthal
Eden Ülkeler için sırasıyla 1.19 ve Petrol İhraç Eden Ülkeler için ise
1.52'dir) (7) 1980 - 82 dönemi için de geçerliyse, petrol fiyatlarında artış
olmadığı halde 19"82'de meydana gelen yoğun enerji tüketiminin nedenini araştırmak gerekli olmaktadır. Yapılan hesaplamalar enerji tüketimi endeksinin sırasıyla 105.0 ve 117.4 yerine, Petrol İthal Eden
Ülkeler için 106.4 ve Petrol İhraç Eden Ülkeler için de 125.0 olduğunu göstermekted ir (Bkz. Tablo 1).
Tablo 1. 1970 - 82 Döneminde Gelişmekte Olan Ülkelerin Enerji Talebinde
Yaptıkları Düze·n lemelerle. İlgili Göstergeler

Petrol ithal Eden Ülkeler
Petrol İhraç Eden Ülkeler
· Tüm Gelişmekte Olan Ülkeler
Tüm OECD Ülkeleri
Ana Enerji Tüketimi İçinde Petrolün
Payı (% olarak)
Petrol İt1 hal Eden Ülkeler
Petrol i·hrac . Eden Ülkeler
Tum Gelişmekte Olan Ülkeler
Tüm OEC'D Ülkeleri

1970

1973

1975

1978

1980

1980

93.0
101.8
96.1
101.7

100.0
100.0
100.0
100.0

97.0
98.3
97.4
96 .2

99 .3
104.3
100.8
9'4.9

101.8
108.4
103.B
88.3

105.0
117.4
109.0
84.2

58.2
68.6
61.5
50.8

58.4
70.4
62.4
51.5

55.5
68.7
60.1
47.2

52.3
68.9
58.3
44 .3

58.0
70.7
62.0
49 .7

61.4 .
70.4
64.2
52.3

1

Kaynak: United Nations, Yearbook of World Energy Etatistics 1982. da ta tape.
United ıNations. Geneva; lnternational Energy Agency, Energy Balances
of OECD Countries 1970 - 82. OECD. Paris; OECD. Main Economic indicators. OECıD. Paris; World Bank. National Accounts Data File. World
Bank, Washington. DC.

6) Gelişmekte olan ülkelerde yapısal değişikliklerin. bu ülkelerin enerji tüketimleri üzerinde çok büyük bir etki yaptığı iyi bilinmesine karşın, bu etkenin
ölçüsü temelde yeterli verinin · olmaması nedeniyle tam olarak belirlenememektedir.
7) · B. J . Choe. «'Energy demand in developing countries», in J . Dunke rley.
ed . lnternational Energy Strategies, Oelgeschlager, Gunn an.d , Hains. Cambridge,
MA. 1980.
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Petrol İthal Eden · Ülkelerde Enerji Tüketimi
•
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.

Petrol ithal Eden Ulkele rin enerji tüketim lerinin yüksek olması
şaşırtıcıdır. Bunun nedeni, ana enerji tüketim i
üze~inde enerji fiyat artışlarının etkisin in oldukç a az olmasıdır. Yapıla
n çok sayıda gözlem,
Petrol İthal Eden Ülkele rin enerji/GSYİH ilişkisindeki değişik
liklerin
nedenlerini açıklayan etkenl erle ilgili bazı ipuçları verebilir.
Birinci si,
yoğun enerji tüketim i doğrultusunda sağlanan yapısal
değişikliklerin,
enerji fiyatlarındaki artışların olası etkisin i dengelemek için
son on
yılda hızlandığına ilişkin çok az kanıt bulunmaktadır. Petrol
İthal Eden
Ülkelerde sanayi sektör ünün GSYİH içindek i artıs oranı yüzde
9'dan
19l3 - 1982 yılları arasında yüzde 4.3'e geriledi. B~na karşılık
, GS.YİH'
nın büyüme oranı .iki dönem arasında yüzde 5.4'den yüzde
3.8'e düş
tü. Petrol İthal Eden 19 Ülkede (8 ) sektör e! düzeyde enerji
tüketim ine
enerji tüketim inin 1973 ve 1982 arasında her yıl yüzde 4.2
oranında
arttığını ortaya koymaktadır. Ancak , · bu oran,
aynı dön~mde toplam
nihai enerji tüketim inin yıllık büyüme oranı olan yüzde 4.1'den
önemsiz sayılabilecek kadar yüksek tir (9 ) ._
Bu trendler, uluslararası petrol fiyatlarında meydana gelen
belirli artışların, Petrol İthal Eden Ülkele rin toplam enerji tüketim
i üzerinde büyük bir etkisi olmadığına ilişkin yanlış izlenimi ortada
n kaldırmaktadır. Petrol İthal Eden Ülkele rin büyük çoğunluğu,
iç petrol
fiyatlarını, uluslararası petrol fiyatlarındaki artışla
rın sonucu olarak , ·
uluslararası düzeyl ere göre hızla ayarla ma yoluna
gittiler . Bu ülkelerin iç petrol ürünle rinin fiyatları 1982 yılı ortalarına kadar,
petrol
ithal eden sanayileşmiş ülkeler in fiyatlarıyla başabaş gitti (1°).
Bununla birlikte , diğer enerji tüketim iyle ilgili fiyat düzenlemeler
i yeters iz
kaldı. Örneğin, Dünya Bankası tarafından yapılan araştı_
rmaya göre
33 gelişmekte olan ülkeden yalnızoe yedisinde elektri k enerjis
inin fiyatları, arzın uzun dönem marjin al maliye tine
eşit ya da marjin al maliyetind en daha yüksek ti (11 ) . Yapılan araştırmalar, gelişm
ekte olan
8) .Madenc ilik, imalat ve inşaat se·ktörle rinin GSYİH'la
rı birleştirilmiştir.
9) lnternat ional Energy Agency, .Energy Balance s of
Develop ing Countrie s,
1971/ 82, IEA, Paris, 1984. Petrol ithal eden gelişmekte
olan ülkelerin 1982 yılında
ana enerji tüketiml erinin % 65'ini yalnızca 19' ülke oluşturm
uştur.
.

.

iO) Bazı ülkelerd e, otomoti v dizel petrolü ve kereson gibi
sübvans iyon gören
bazı ürünlerl e . il·g ili birkaç istisna sözkonu suydu.
· 11) World ·Bank, The Energy Transiti on in Develop ing
Countrie s, World Bank,
Washing ton DC, 1983, s. 16.
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ülkelerin birçoğunda ülke içinde üretilen kömür ve doğal gaz fiyatlarının, ikame maliyetlerini yansıtacak biçimde yeterli ölçüde ayarlanamadığını ortaya koydu .
Bu . fiyatlama yeipısı, Petrol İthal Eden Ülkelerin toplam ana
enerji tüketimi içinde petrolün payındaki keskin düşüşe kısmen açık
lık getirir {Tablo 1). Petrol fiyatlarında hızla ayarlamaya gidilmesi, ·
ulaştırma sektörünün nihai enerji - tüketiminin nisbeten yavaş artmasını güçlükle açıklar. Hidro · ya da nükleer elektrik, ·kömür ve doğal
gaz gibi nisbeten pahalı olmayan enerji kaynaklarının varlığı sanayi
ve diğer sektörlerin gelene.ksel topJam enerji/output (gelir) ilişkisinin
devamını sağlaöı. Petrol İthal .Eden Ülkelerin ana enerji tüketimi içinde elektrik enerjisinin payı 1973 - 1982 yılları arasında yüzde 5'den
daha fazla arttı. Bunu yüzde 2.6'yla kömür ve yüzde 1.2'yle doğal
- gaz izledi. Petrolün ana enerji tüketimi içindeki payı ise bu dönemde
yüzde 9 .kadar düştü. Bu, petrol tüketimindeki artışın yıllık yüzde 2.5
oranında sınırlandığını gösterir.
Petrolün

payında

sektör düzeyinde meydana gelen en büyük ·

azalmanın, Uluslararası Enerji Kurumu'nca yapılcın 19 Petrol İthal
Eden Ülkeyi kapsayan araştırmar.ıın sonucunda tern:10-elektrik sek-

töründe olduğu ortaya cıktı. Bu araştırmaya göre petrolün. payı 1973'de yüzde 49.5'den 1982'de yüzde 37.4'e düştü. Petrolü · İkame eden
ana enerji payını yüzde 10 kadar arttıran kömürdü. Bununla birlikte
bu durum, Hindistan ve Güney Kore gibi sadece birkaç ülkede kömürle çalışan elektrik santralındaki tüketim artışından kaynaklanmıştı.
Doğal ga? Kolombiya, Peru, Pakistan ve Tayland'da terme-elektrik
güce çok büyük katkıda bulundu .
Sanayi sektörünün erierji tüketiminde petrolün · payı 1973 - 82 döneminde yüzde 46.9'dan yüzde 40.S'e düştü. Petrolü ikame eden ana
enerji . ise elektrik oldu; elektriğin payı bu dönemde yüzde 4 kadar
artış gösterdi. Gerçekten 19 Petrol İthal Eden Ülkenin tamamı da bu
artışın içindeydi. Kömür Hindistan, -G:üney Kore, Brezilya ve Kolombiya gibi sınırlı birkaç ülkede olmakla birlikte petrolün yerine kullanılan -en önemli ikinci enerjiydi. Doğal gaz, belirtilen dönem içinde
toplam olarak payını arttıramamasına karşın Brezilya, Hindistan ve
Bengaldeş'in enerji ·tüketimine Önemlt ölçüde katkıda bulundu.
Diğer sektörlerde enerji tüketimindeki hızlı artışlar ise elektrik
enerjisinden kaynaklandı. Bu enerjinin payı yüzde 17.6'dan yüzde
23'e yükseldi. Elektrik enerjisinin tü~etimindeki artış, petrolün pa-
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•
yında

yüzde . 52.3'den yüzde 50.5'e gibi nisbeten küçük oranda bir
azalmaya yol açtı. Gelişmekte olan ülkeierde bile, nisbeten düşük
_bir yakıt olan kömürün payı da hızla azaldı. Temelde doğal gazın
piyasa payı Arjantin, Şili, Hindistan, Pakistan ve Bengaldeş'de arttı.
Ancak, enerjinin 19 Petrol İthal Eden ülkedeki toplam payı sadece
yüzde 5.1 'den yüzde 6.3'e yükseldi.
-

Petrol İhraç Eden Ülkel~rde Enerji Tüketimi

Petrol İhraç Eden Ülkelerin GSVİH'ları, petrol üretimlerinin ener-

ji/GSYİH ilişki analizini karmaşıklaştırmasından dolayı büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu . ülkelerde ana enerji tü. ketiminin GSVİH'ya
göre daha hızlı bir oranda artması (1973 - 1982 yılları arasında yüzde
1.38'den daha hızlı) şaşırtıcı bir sonuç değildir. Zira GSYİH'daki büyüme .. enerji tüketimin·e ilişkin temel verilerin bulunmadığı OPEC'in
ham petrol üretimindeki azalma nedeniyle yavaşladı. Düşük maliyetli
~nerjinin varlığının bu ülkelerde enerji - yoğun yapısal düzenlemelere
yol açtığı gözlenmektedir. Ancak 19H2'ye kadar olan düzenlemeler,
bu ülkelerin endüstriyel çıktılarındaki enerji yoğunluğunun 19ı73'den
itibaren hızlandığını göstermektedir. Petrol İhraç Eden Ülkelerin imalat ve inşaat sektörlerinin GSYİH içindeki payları 1973 ve 1982 _ yıl
ları ar.asında yüzde 7.1 oranında büyümesine karşın, 18 Petrol İh
raç Eden Ülkenin sanayi sektörlerinin enerji tüketimi, aynı dönemde
yalnızca yüzde 5.4 oranında arttı (r2 ). Buna karşılık, sözkonusu ülkelerde enerji tüketimi en hızlı artan sektör, 1973 - 1982 yılları arasında yüzde 9.3'1ük bir oranla ulaştırma sektörü oldu. Sektörler arasında . enerji tüketiminin artış oram yönünden farklılıklar bulunduğu
gerçeği; Petrol İhraç Eden Ülkelerin katma değerinde en hızlı artış
gösteren sektörlerin maden ye imalat dışında . kalan sektörler dolmasıyla tutarlılık göstermektedir.
~~

Petrol İhraç Eden Ülkelerde diğer enerji ürünlerinin dışında petrol ürünlerinin iç fiyatlarını uluslararası düzeylere çıkarma yönündeki
düzenlemelere ancak :son zamanlarda gidildi. Bu durum, Petrol İhraç
Eden Ülkelerin, petrolün yerine diğer yakıtlar.ı ikame etmede çok dz
gelişme gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Toplam ana enerji tüketiminde petrolün payı 1973 ve 1982 yıııa ·rı arasında sadece yüzde 1.2
kadar düştü. Bu düşme, doğal gazın payındaki artışın sonucuydu.
12) lnterna tional Energy Agency, Energy Balances of Developing Countries,
1971 / 82, IEA, Paris, 19'84. Petrol İhraç Eden Ülkelerin 1982 yılında ana enerji
tüketimlerinin % 73'ü 18' ülkeye aittir.
1
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ek olarak, yavaş düzenleme kıs
Nitekim, üretilen doğal gamen de
bir altyapıya ihtiyaç
ölçekte
zın ünite başına nisbeten daha küçük
gösteren nükleer santralda bile, doğal gaz piyasadak i payını arttı
ramamıştır. 1973 - 82 dönemind e Petrol İhraç Eden 18 ülkede -doğal
ir.
gazın piyasa payı ancak yüzde 32'.4'den yüzde 32.8'e yükselmişt
hemen
hemen
payı
eki
sektöründ
sanayi
Doğal gazın bu dönemde
yüzde 7 oranında azalırken, dlğer sektörlerd eki payı yüzde 4 kadar
artmıştır. Kömür ve elektrik, Petrol İhraç Eden Ülkelerde önemsiz bir
Çarpıtılmış

fiyatlama

yapısına

altyapının yetersizliğine bağlandı.

· rol

oynamıştır.

Sonuç olarak, uluslararası petrol fiyatlarındaki çarpıcı artışların
toplam ana enerji tüketimi içindeki etkisinin, hem Petrol İthal Eden
Ülkelerde ve hem de Petrol İhraç Eden Ülkelerde ~çok düşük olduğu görülmek tedir. Son zamanlar a kadar enerjiyi diğer faktör _girdileriyle ikame ederek enerji etkinliğini arttırma çabaları, enerji/
GSYİH ilişkisinde önemli bir farklılık yaratacak gücü' sağlayamadı.
Bununla birlikte, Petrol İthal . Eden Ülkelerin petrolün yerine- diğer
yakıtları ikame etmeleri sonunda petrol tüketimle rinde büyük ölçüde
tasarruf sağladıklarına ilişkin güçlü göstergel er bulunmaktadır.

-

Arz

Petrol İthal Eden Ülkeler petrol ve doğal gaza oranla, kömür
ve elektrik üretimini arttırmada çok başarılı oldular. Kömür ve elektrik
1973 ve 1982 yı.lları arasında enerji üretimind e meydana gelen artışların, petrol ve doğal gazın yüzde 24'1ük oranına karşılık yüzde
44'ünü oluşturdu.
Petrol İthal Eden Ülkelerde petrol üretimi 19'73'de günde 1.34
milyon varilden 1982'de 1.91 milyon varile çıktı. Bu artış özellik_le
1978 - 82 dönemind e sağlanırken, bu ülkeler şimdiden petrol üreticisi
duruma geldiler (1 3 ). Hindistan , Peru, Arjantin, Brezilya ve Burma üretimlerini büyük ölçüde arttıran ülkelerdi. Petrol İthal Eden Ülkelerde
ortaya çıkan petrol rezervleri 1975'in sonunda 6.7 milyon varilden
1984'ül1\ sonunda özellikle Hindi.stan ve Brezilya gibi yeni petrol üre13) Son yıllarda petrol rezervieri keşfeden ve buna bağlı olarak petrol üretici
olan ülkeler; 'Benin, Kamerun, Ghana, Yukarı Volta, Guatemala, Surinam ve Fil_ipinler'dir. Bu ülkelerin 1984 yılındaki üretimleri günde 0.17 milyar dolayında olmuştur. Bu miktarın da 0.12 milyar varili Kamerun'a aitti.
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ticis i ülkelerde sağlanan büyü k ölçü
deki rezervlerin katkısıyla 9.8
milyon varil e cıktı (14 ).
Petrol İthal Eden Ülke lerde faali yete
gecen kuyuların sayısı 2.5
kat artış gösterdi. Bu artış, aynı döne
mde, piyasa ekonomisi uygulayan ülke lerde faali yete gecem kuyuları
n sayısında meydana gelen
artışa hemen hemen eşittir. Bünu
_nla birlik te bu artış oranı, topla m
kuyu sayısının anca k %. 3'ü kadardır.
Araştırma yapm ak üzere acıla
n
kuyuların sayısında ise faali yete
geçen kuyuların topla m sayısındaki
kada r artış olmadı (15 ).
Petrol İhraç Eden Ülkelerin-- topla m petr
ol üreti mi 1973 ve 1982
bu grup içeri sind e yer alan O~EC
ve OPEC üyesi olma yan ülke ler arasında
bir eşitsizlik görüldü. OPEC
üyesi olmayan petr ol ihracatçısı ülke lerin
üret imi yüzde 293 oranın
da arta rken , OPEC'in üret imi yüzde 36
oranında azaldı. Petrol İhraç
Eden Ülkelerde araştırma ve geliştirme
faali yetle rinde , Petrol İthal
Eden Ülkelerdeki kada r gelişm~ sağl
anamadı. Ancak, OPEC üyesi
olma yan petrol ihracatçısı gelişmekte
olan ülke lerde rezerv yara tma
· ve üret im artışı olağanüstü boyu tfa
gerçekleşti. Bu grub a dahi l olan
ülke lerde yaratılan rezervlerin miktarı
büyük ölçü de Mek sika 'da
keşfedilen reze rvler nede niyle
64.3 mily ar varil e ulaştı. Oysa, bu .
mikt ar 1975'1erin sonunda anca k 26
'mily ar varil e kadardı.
yılla~ı arasında azalmasına karşı
n,

Gelişmekte olan ülke lerin köm
ür üret icile ri (16 ), petrol taleb indeki artışa getir ilen sınırfamanın da
katkısıyla üret imle rini 1983'den
itiba ren önemli ölçü de arttırdılar. Buna
karşılık, Güney Kore, İspanya,
Türk iye ve Filip inler gibi ülke ler köm ür
ithalatlarını arttırmayı terci h
ettile r. Ancak kömür, gelişmekte olan
ülke lerin büyü k çoğunluğu için
geçe rli bir enerji kaynağı olara k görü
lmed i. Gelişmekte olan ülke le. rin büyü k bir bölümü, daha çok, elek
trik ener jisin in üret imin in artmasından · yararlandı. Elek trik
ener jisin in büyü k bir bölümü hidro
elek trikte n, küçü k bir bölü mü de nükl eer
elek trik santrallarından sağ
landı.

Enerji üret imin i arttırma çabaları; Petr
ol İthal Eden Ülkelerin net
petr ol ithalatındaki artışın, ana ener ji
tüke timin in yüzde 47 oranında
14) Oil and Gas Journ al, çeşitli sayıla
r.
15) World Bank , aynı eser, Ret 11,
s. 27.
16) Hindi stan, Güney Kore. İspanya,
Türki ye, Yugo slavy a, Kolom biya, Tayla
nd,
Pakis tan, Brezflya, Meks iya, Güney
Afrika ve Fas'dır.
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arttığı

1973 - 1982 yılları arasında yüzde 18 oranında sınırlanmasına
oldu (17 ). Bu durum, 1973 öncesi trendlere göre önemli bir
sapmayı ortaya koymasına karşın, enerji fiyatlarındaki değişiklikler
dikkate alındığında kesinlikle optimal olmaktan uzak görünmektedir.
Ayarlamayla ilgili resmi kayıtlar, ne uygun üretim tercihlerinin yapıl
dığı (mevcut üretim potansiyelinden yararlanılamadığı) ne de enerji
etkinliğini geliştirmede ciddi çabaların gösterildiği gelişmekte olan
~üçük ülkelerde ayrıntı yönünden yetersiz kalmaktadır. Bazı ülkeler
enerji tüketimindeki önemli azalmaları, resmi kayJtlara ancak, ekonomilerinin performansını kötüleştirme pahasına geçirdiler.
yardımcı

-

1995 Yılına. İlişkin Gözlemler

~eleceğe ilişkin gözl~mler

yapmadan önce, gelişmekte olan ülenerji tasarrufları sağlamada neden _ba- ·
şansız kaldıklarını incelemek yararlı olacaktır. Nedenler karmaşık '!e
çeşitlidir. Ancak genel -Olarak aşağıdaki etkenler belirtilebilir :

-kelerin son on

lerin

yılda önemi~

Ülke içinde enerji fiyatlarının düşüklüğü ve fiyat dışı teşvik
yetersizliği;

- Ene(ji tasarruf potansiyelinden yararlanmayı sağlayacak teknoloji ve yönetim eksikliği;
- Gerekli altyapı yatırımlarının
ekonomilerin yetersizliğidir.

yapılmasına

neden olan ölçek
_

Projeksiyonların amacı, aşağıdaki varsayımlar altında gelişmek

te olan ülkelerin enerji

denge~erindeki geniş

trendleri göstermektedir.

~.u,, ,,yarsayımlar şunlardır:
·.t.·-- .; ı.1. I''.·

- Petrol İthal Eden Ülkeler enerji fiyatlarını fırsat maliyetleri
düzeyine çıkarırlarken, P~tr'?I - İhraç Eden Ülkeler de fiyatları, fırsat
maliyetleri düzeyinin yüzde 30 - 50;si kadar arttıracaklardır.
17) Aynı dönem boyunca OECD ülkeleri, -ü retimleri yoğun enerji gerektiren
_ürünlerin _üretimini ve yakıtla ikamesini azaltmaıa·rı suretiyle net ·petrol itholatlarını % 22 kadar düşürdüler.
18) Projeksiyonların metodolojisi ve varsayımlarıyla ilgili olarak daha geniş
bilgi için bkz.: B. J. Choe, A Model of World Energy Markets and OPEC Pricing,
World Bank Staff Working Paper No. 663, World Bank Washington, DC, 1984.
19) Bugüne kadar ener_ii sorunlarını çözümlemek amacıyla yalnızca birkaç
Petrol İhraç Eden Ülke ciddi adımlar atmıştır. Bu konuyla ilgili olarak bkz.: Energy
lssues and Options in Thirty Developing Countries. UNDP/World Bank Energy
Sector Essessment Progromı'nın ortak bir çalışması, August 1984.
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- Enerj inin gelir elasti kiyeti 1.1 ve 1.4 arasında
ve fiyat elastikiye ti de sektö r ve bölge ye bağlı olara k -0.3
ve -0.5
arasında

sınırlanacaktır.

Gelişmekte olan ülkele r özelli kle son
on yılda enerji talebi yle
ilgili ayarl amala r yapm ada başarısız kaldılar. Bu
ayarl amala r gelec ek
on yıl içinde gerçekleştirilecektir. Bu iyims er bir
varsayım olabil ir. Buayarlamaların gerçekleştirilmesi, muhte
melen, gelişmekte olan ülkelerin politikalarını ve özelli klerin i temel alan güçlü
bir uygul amay a

bağlı olacaktır.

Petrol ve doğal gaz arzına ilişkin proje ksiyo nlar,
ülke ülke mevcut ve gelec ekte keşfi olası görül en rezervlerin
dikka te alınmasıyla
oluşturulan üretim kapas iteler inin
toplanması sonuc unda yapılmış
tır. Ana elektr ik arzı, halihazırda yürür lüktek
i yatırım proje lerine dayanılarak planlanmıştır. Kömü r arzı
ise, rekab etçi arz ile denge li talebe göre belirlenmiştir.
Tablo 2,

gelişmekte

olan ülkele rin enerj i denge leriyle ilgili pro-

jeksiyonları verme ktedir . GSYİH'nın artışı ve
OPEC'in ham petro.1 fiyatıyla ilgili varsayımlar tablon un altında göster
ilmiştir. Petro l İthal
Eden Ülkel erin ana enerj i tüket imler inin, GSYİH'ları
nın artışına göre

daha yavaş bir orand a arttığı varsayılmıştır. Bu
durum , esas olara k
enerj i talebi üzerin de son enerj i fiyatlarının gecik
miş etkisi yoluy la,
GSYİH içinde enerj inin payının azalmasını göste
rir. Petrol İthal Eden
Ülkel erin ana enerj i tüket imind e petro lün payını
_n 1982 - 1985 yılları
arasında yüzde 10 kadar azalacağı planlO
nm!ştır.
Tablo 2. Gelişmekte Olan .Ülkelerin 1982 - 1995
Dönem ine Ait
Enerji Denge lerine İlişkin Projek siyonla r
1983
1990
1995
(milyon varil/g ün
petrole eşit)
Petrol İthal Eden Ülkele r
Ana Enerji Talebi
Petrol
Kömür
Elektri k
Ana Enerji Arzı
Petrol
Petrol İhraç Eden Ülkele r
Ana Enerji Talebi
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13.5
7.1 .

Artış Oranları

1982-95
(yüzde olarak )

1.9

18.2
8.2
5.1
3.6
13.3
2.8

23 .0
9.7
6.0
5.4
17.0
3.1

3.8

7.7

11 .2

14.6

5.0

3.7
2.0

8.3

1

4.2
2.3
3.8
7.9
5.7

5.3
1.9
28.1
' 25.1

Petrol
Doğal gaz
Ana Enerji Arzı
Petrol

Baz

GSYiH Artış Oranları
(yüzde olarak)
Petrol İthal Eden Ülkeler
Petrol İllrac Eden Ülkeler
OPEC Petrol Fiyatı
(1983 yılı varil başına
ABD doları üzerinde n)

7.0
3.3
34.9 ,
29.2

8.5
4.7
43.4
35.1

3.7
7.2
3.4
2.6

1982-90

1990-95

Alınan Varsayımlar

5.0
5.2

4.2
4.4

1983

1985

1990

29 .1

25.9

27.5

.

1995
36.1

Petrol İhraç Eden Ülkeler in GSYİH'sı içinde enerjin in payının ..
bu ülkelerd e iç fiyatların kısmen rasyonelleştirilmesine karşın, önemdusiz oranda da olsa artmay a devam edeceği beklenm ektedir. Bu
mukaye
erde
rum, Petrol İhraç Eden Ülkeler in enerji - yoğun sanayil
bu
n
seli üstünlüğe sahip olmalarında .n kaynak lanmak ta ve bu ülkeleri
durumd an bütünü yle yararlanacakları sanılmaktadır. Bunur:-ı
düla birlikte, enerji talebind eki artışlar giderek petrole oranla daha
acaktır.
şük bir maliyet yaratan doğal gazla karşılan

elverişli

piyaGeliŞmekte olan ülkeleri n l995 yılına kadar dünya enerji
sahip olmasalarında şimdiye oranla çok daha önemli bir konuma

beklenm ektedir. Bu ülkeleri n 1982 yılında yüzde 16 olan toplam
ana enerji tüketim lerinin 1995 yılında yüzde· 21 'e ve ana enerji üre- ·
timlerin in de yüzde 27'den yüzde 33'e yükseleceği tahmin edilmek
talebi
tedir. Petrol İthal Ede.n Sanayileşmiş Ülkeler de petrol ithal
gelecek yıllarda yeniden genişlerken, Petrol İhraç Eden Ülkeler in üretim ve ihracatının ise özellikl e 1990'11 yıllarda artan bir eğilim göstertamesi beklenm ektedir. 1995 yılına kadar, OPEC petrolü ne olan
.
Petrol
ktadır~
lebin günde 28 milyon varil dolayında olacağı sanılma
in
İthal Eden Ülkeler in petrol ithalatlarındaki artışın, 1982 yılı düzeyin
üzerinde yaklaşık yüzde 25 dolayında devam edeceği tahmin edHmek
etkin
daha
in
enerjin
oranla
yıla
on
son
tedir. Bunun gerçekleşmesi de,
ve üretilm esini
korunmasını ve ye~i petrol yataklarının bulunmasını
gerektirmektedir.
ları

-

Sonuç

Gelişmekt~ olan ülkeleri n ana enerji tüketim i 1973 yılından

yana

hızla artmaktadır. Uluslararası

Petrol

fiyatlarındaki çarpıcı

buar187

tışların

toplam ana enerji talebi üzerindeki -etkisi

şimdiye

kadar hep

sınırlı kalmıştır. Petrol İthal Eden Ülkel er petro
lü diğer yakıtlarla ·ikame etmede başarılı olurla rken, buna karşılık Petro
l İhraç

Eden Ülkeler bir bütün olara k, ikamenin nisbeten kolay olduğ
u düşünülen termik elektr ik gücü piyasasında bile petro le bağlı
olara k doğal gazın
payını arttırmada yeter siz kaldılar. Geliş
mekte olan ülkeler, yükse k
enerji fiyatlarını ayarla mada sanayileşmiş ülkele
re oranla çok daha
büyük güçlü klerle karşı karşıyadırlar. Bu ülkelerde,
enerjiyle ilgili politikal arda çok etkin çalışmalara ihtiya ç vardır. Nitek
im, · bu bağlamdq
güçlü adımların atılması gerek ecekt ir. Özellikle
de iç enerji fiyatları ·
fırsat r:rJaliyetlerine göre azaltılacak
ve topla m enerji talebi içinde
petrolün payını önemli ölçüd e düşürecek planla
r yapılacaktır. Gelişmekte olar:ı ülkeler~ 1995 yılına kada
r dünya enerji piyasalarında
hem tüket im hem de üretim yönünden önem-li bir
güç olacaklardır.

