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Giriş

İlk kez 29 Aralık 2019 yılında Çin’in Wuhan

şehrindeki deniz ürünleri ve canlı hayvan satan

bir markette çalışan 4 kişide ve aynı günlerde

bu marketi ziyaret eden çok sayıda kişide ortaya

çıkan bulgularla gündeme gelen yeni Koronavirüs,

Çin başta olmak üzere dünyanın birçok noktasına

yayılmış durumdadır.1 Bu virüs, hızla tüm dünyada

yayılmış ve dünya ekonomisini tehdit eder

noktaya gelmiştir. Doğrulanmış vaka sayısının

yüz binin üzerine çıktığı bu ortamda virüsün et-

kilerinin dünya ekonomisini olumsuz etkilediği

görülmektedir. Vaka sayısı ve ölümler artıkça

hastalığın seyri küresel ekonomi üzerinde hissedilir

etkiler göstermeye başlamıştır. Özellikle, hisse

senedi fiyatlarında dalgalanmalara neden olup

kazanç projeksiyonlarını bastırmış hatta film

prömiyerlerinin ve büyük spor müsabakalarının

ertelenmesine sebep olmuştur. 

Tüm dünya virüs salgını ile meşgulken, sal-

gının etkilerinin de sebepleri arasında görüldüğü

petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, dünyanın gün-

demini bir anda bu düşüşte baş aktör konumunda

olan Rusya ve Suudi Arabistan’a çevirmiştir. Bu

iki ülkenin ham petrol üretiminde ek kesinti

yapma kararında anlaşamaması sonrası Suudi

Arabistan’ın üretimi artırma kararı ve Çin’in it-

halatını kısmasının da etkisiyle petrol fiyatları

son dört yılın en düşük seviyesine gerilemiştir.

Yüzdesel bazda ise yüzde 30’dan fazla düşüşle

Ocak 1991’deki Körfez Savaşı’ndan bu yana en

sert günlük kaybını yaşamıştır. Bu düşüş iki ül-

kenin ekonomisinin yanı sıra Amerika Birleşik

Devletleri’nin (ABD) petrol üretimine de zarar

verecek olması açısından önem arz etmektedir.

Benzer bir şoku 2014-2016 yıllarında yaşayan

ABD menşeli kaya petrolü üreticilerinin bu

fiyatlar seviyesinde piyasada ne kadar tutunabi-

leceği tartışılırken, Rusya’nın motivasyonunun

bu şirketleri ne derece hedef aldığına ayrıca

dikkat çekilmektedir. 

ABD, 2018 yılından itibaren dünyanın en

fazla üretim yapan ülkesi olmasının akabinde

enerji sektöründe söz sahibi konumunu pekiştir-

miştir. Bu konumunun da verdiği avantaj ile Ve-

nezuela ve İran gibi OPEC üyesi ülkelere ve bu

ülkelerle ticaret yapan Rusya gibi diğer petrol

üreticilerine uyguladığı yaptırımlar dünya gene-

linde rahatsızlık yaratmaya başlamıştı. Bu yap-

tırımların sayılarının ve kapsamlarının artması

etkilenen ülke sayısının da artmasına sebep ol-

muştur. Karşılıklı restleşmelerin neticesinde

oluşan petrol fiyat şoku olayın baş aktörleri de

dahil olmak üzere birçok ülkeyi ve büyük ve

küçük petrol şirketlerini etkilemektedir. Başka

bir ifade ile uluslararası ilişkilerdeki agresif ve

müdahaleci bu tarz politikaların küresel ekonomik

sistemi de etkilemeye başlaması ile dünya eko-

nomisi de siyaseti gibi kaotik bir döneme girmiştir.

Bu kaotik dönemin yeni evresi petrol fiyat şokları

olarak karşımıza çıkmıştır.

1. Krizin Çıkış Noktası ve Baş
Aktörlerine Etkileri

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Petrol İhraç

Eden Ülkeler (OPEC) ve Rusya’nın başını çektiği

OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart 2020

tarihinde Viyana’da düzenledikleri toplantıda ek

Tüm dünya virüs salgını ile
meşgulken, salgının etkilerinin
de sebepleri arasında görüldüğü
petrol fiyatlarında yaşanan
düşüş, dünyanın gündemini bir
anda bu düşüşte baş aktör
konumunda olan Rusya ve Suudi
Arabistan’a çevirmiştir.
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üretim kesintisi konusunda anlaşmaya varıla-

mamıştır. OPEC dışı petrol üreticilerini, Koro-

navirüs salgınının talep üzerindeki etkilerini den-

geleyebilmek için günde 1,5 milyon ek üretim

kesintisi noktasında anlaşmaya ikna edemeyen

Suudi Arabistan, 2014-2016 yıllarında da uygu-

ladığı düşük petrol fiyatı politikasını uygulama

kararı almıştır. Bu karar, hali hazırda virüsün kı-

rılgan hale getirdiği küresel piyasalarda şok et-

kisiyle petrol fiyatlarında sert düşüşe neden ol-

muştur. Hafta başında Brent tipi ham petrolün

varil fiyatı 31,7 dolara kadar düşerken, ABD’nin

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı

da 27,34 dolara kadar gerilemiştir. Hafta ortasına

gelindiğinde ise; Brent tipi petrolün varil fiyatı

38 doların üzerine çıkarken, WTI tipi petrolün

varil fiyatı da 35 dolara kadar yükselmiştir. 

Ancak bu fiyat seviyesinin üretici ülkeler

için hala yetersiz olduğu düşünülmektedir. Zira,

ekonomisi ağırlıklı olarak petrol gelirlerine bağlı

olan ve ekonomik çeşitliliğini gerçekleştirememiş

Suudi Arabistan’ın bütçe dengesini sağlayabilmek

için petrol varil fiyatlarının 80-85 dolar bandında

olması gerekmektedir.2 Öte yandan ekonomik

çeşitliliğe sahip dünyanın sayılı ekonomilerinden

olan Rusya da benzer şekilde bütçe dengesini

sağlayabilmek için petrol varil fiyatlarının 42-

45 dolar seviyesinde olmasına ihtiyaç

duymaktadır.3 Böylesine bir ortamda düşük fiyat

politikasının etkilerinin ayrıntılı olarak analiz

edilmesi elzemdir.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),

Suudi Arabistan’ın ardından ham petrol üretim

kapasitesini nisan ayından itibaren artıracağını

duyurdu. Bu doğrultuda, BAE milli petrol şirketi

ADNOC’tan yapılan açıklamada, ilk olarak

günlük üretimini 3 milyon varilden 4 milyon

varile çıkarmaya hazır oldukları ve günlük 5

milyon varil üretim planlarını da yapmaya baş-

ladıkları belirtilmiştir. OPEC’in Petrol Piyasası

Raporu’na göre, BAE’nin günlük petrol üretimi

ocak ayında 3,03 milyon varil olmuştu. Suudi

Arabistan’ın üretim kapasitesi artırma kararı ile

paralel olarak yapılan bu açıklama, OPEC ülke-

lerinin ortak görüşte olduğu yönünde yorumlan-

mıştır.4

Petrol fiyat şokları nedeniyle dünyanın halka

açık en büyük 14 petrol şirketinin piyasa değeri
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büyük kayıp yaşadı. Yaklaşık yüzde 30 gerileyen

petrol fiyatlarında en çok etkilenen petrol üreticisi

dünya devlerinin hisse fiyatları ve piyasa değerleri

olmuştur. İlgi çekici veri ise; petrol fiyatları sa-

vaşının baş aktörlerinden olan Suudi Arabistan’ın

milli petrol şirketi Saudi Aramco’nun en yüksek

piyasa değeri kaybını yaşayan şirket olmasıdır.

Dünyanın en değerli şirketi olarak bilinen Aramco

hisseleri Tadawul borsasında 8-12 Mart’ta yüzde

12,1 düşerken, şirketin piyasa değeri ise 230

milyar dolar azalmıştır. 

Benzer olarak, Rusya’nın büyük petrol şir-

ketlerinden Rosneft ve Lukoil de hisse ve piyasa

değerlerinde kayıplar yaşamıştır. Rusya’nın en

büyük petrol şirketi olan Rosneft, 10-13 Mart

tarihleri arasında Moskova borsasında hisse

senedi başına yüzde 32,2 değer kaybederken,

piyasa değeri 19 milyar dolar azalmıştır. Diğer

Rus petrol şirketi Lukoil şirketinin hisseleri de

bu dönemde değer kaybetmiştir. Aynı hafta içinde

Lukoil’in hisseleri yüzde 21,1 değer kaybederken,

piyasa değerinde 11 milyar dolarlık kayıp ya-

şanmıştır.5

1.1. Düşük Petrol Fiyatı Politikası
Kime Yarıyor?

Petrol üretim maliyetlerinin kilit rol oynadığı

bu yeni düşük fiyat politikasının etkilerinin ne

olacağı tartışılmaktadır. Olası senaryolarda düşük

fiyat politikasının kime yarayacağının anlaşılması

açısından üretim maliyetleri veri olarak kabul

edilmelidir. Bu bağlamda, Suudi Arabistan, 8,93

dolarlık maliyet ile dünyanın en düşük maliyetli

petrol üreticisi konumundadır. Teknik olarak fi-

yatlar genel seviyesi tek haneli rakamlara düşse

dahi üretmeye devam edebilecektir. Ancak, Ulus-

lararası Para Fonu’na (IMF) göre, Suudi Arabistan

petrol gelirlerine dayalı ekonomik yapısı dola-

yısıyla bütçe dengesini sağlayabilmek için en az

80 dolarlık fiyat seviyesine ihtiyaç duymaktadır.

Özellikle son dönemde yaşadığı siyasi çalkantıların

yanında Körfez Krizinin maliyeti ve Vizyon

2030 gibi projelerin sürdürülmesi için yapılan

harcamalarla darbe alan Suudi Arabistan ekono-

misinin, bu düşük fiyat politikasını ne kadar

sürdürebileceği noktasında soru işaretleri oluş-

maktadır. 

Grafik 1. Bütçe Dengesi için Gerekli Minimum Ham Petrol (Brent Tipi) Varil Fiyatı 



Suudi Arabistan’ı 9,09 dolarlık üretim maliyeti

ile İran ve 10,57 dolarlık maliyet ile Irak takip

etmektedir. Rusya 19,21 dolarlık üretim maliyeti

ile dördüncü sırada yer almaktadır. Ancak, Rusya,

IMF’ye göre bütçesini dengeleyebilmek için 42

dolarlık fiyat seviyesine ihtiyaç duymaktadır.

ABD ise 45 dolarlık üretim maliyeti ile en

yüksek maliyete sahip ülke olarak karşımıza

çıkmaktadır. Ancak, ABD’nin üretim maliyeti

ürettiği kaya petrolüne uyguladığı yüksek tek-

nolojinin ucuzlamasıyla yıldan yıla düşüş gös-

termektedir. Söz konusu maliyetler ile düşük

fiyat politikasının ne derece sürdürülebileceğinin

tartışıldığı bir ortamda Rusya ve Suudi Arabistan

birbirini suçlayıcı açıklamalar yapmaya devam

etmektedir. 

Suudi Arabistan OPEC’in üretim kısıntısı

teklifini geri çeviren Rusya’ya karşı bir nevi

rest çekerek üretim artışı kararını aldığını açık-

lamıştır. Böylece, Suudi Aramco, müşterilerine

Nisan ayı itibari ile 12,3 milyon varil (MMBD)

ham petrol arzı sağlayacağını taahhüt etmiştir.

Şirket, böylece, maksimum sürdürülebilir kap-

asitesi olan 12 milyon varilin üzerinde günlük

300 bin varillik bir artış kararı almıştır. Şirket,

bu hamle ile uzun vadede finansal avantaj elde

etme planı çizmiştir. 2014 – 2016 yılları arasında

da benzer bir politika uygulayan Suudi Arabistan

en düşük üretim maliyetine sahip konumunun

avantajını kullanmak istemektedir. Suudi Arabistan

bu politikasıyla ABD’de 300’den fazla petrol

şirketinin batmasına ve sektörde 250 milyar do-

larlık bir kayba sebep olmuştu. Sonrasında hızla

50 doların üzerine çıkan fiyatlar sayesinde diğer

ABD firmaları üretimlerini artırmayı başarabil-

mişlerdi.

Rusya ise her ne kadar yaptığı açıklamalarda

Suudi Arabistan’ı süreçten sorumlu gösterip

mevcut fiyat seviyesinin kendi ekonomisini et-

kilemeyeceğini belirtse de anlaşmazlığın asıl se-

bebinin pazarın hakimi olma yolunda en büyük

rakibi ABD’li firmaları piyasa dışına itme isteği

olduğu dile getirilmektedir. Bu motivasyonu bes-

leyen olayların başında, sadece üç hafta önce

Donald Trump yönetiminin Venezuela’ya uygu-

ladığı yaptırımları deldiği gerekçesiyle Rus Ros-

neft şirketinin bir yan kuruluşuna karşı uyguladığı

yaptırımlar da gösterilmektedir. Bu bağlamda

Analiz No:241
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Grafik 2. Üretim Maliyetleri
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Rusya’nın tek hedefinin ABD petrol üreticileri

değil, aynı zamanda ABD’nin enerji bolluğunun

sağladığı güvenle, zorlayıcı yaptırımlar uygulama

gücünü de kırmak olduğu söylenebilecektir.

Trump yönetimi iki ülkenin bu hamlesine karşı

yaptığı açıklamada; devlet eliyle petrol piyasalarına

yapılan bu müdahalenin sonucunda oluşan fiyat

manipülasyonu ve şoklarının küresel ekonomiye

zarar verdiğini ve bu müdahalenin dünyadaki

ortaklara ve müttefiklere güvenilir bir enerji te-

darikçisi olarak ABD’nin önemini pekiştirdiğini

dile getirmiştir.6

Üretim maliyeti çok yüksek olan ABD’li fir-

maların kısa vadede en çok etkilenen taraf olacağı

açıktır. Bu gerçeklik, Rusya’nın üretimde ek ke-

sintiye gitmeyerek; belirli bir süre için maliyeti

göze alıp ABD’li kaya petrolü üreticilerini piya-

sadan çıkarma hedefi üzerinde kurulan teorilerin

ağır basmasına neden olmaktadır. Grafikten de

görüleceği üzere ABD, yüksek teknoloji kullanarak

yaptığı kaya petrolü üretimi ile rezervi çok daha

az olmasına rağmen dünyada petrol üretiminde

ilk sıraya yerleşip bu alanda da Rusya’nın en

büyük rakibi haline gelmiştir. ABD’nin günlük

petrol üretimi 2008’de 5 milyon varil seviyele-

rindeyken 2020 yılı itibari ile 13,1 milyon varile

yükselmiştir.7

2016 yılı sonunda Suudi Arabistan’ın iki yıl

boyunca uyguladığı düşük fiyat politikasının et-

kisiyle OPEC’in ek petrol üretimi kesintisi

teklifine evet diyen Rusya, son dört yılda üç kez

daha petrol üretimini azaltma kararı vermişti.

Ancak her deneme sonrasında Suudi Arabistan

önderliğindeki OPEC ülkeleri ve Rusya’nın pazar

payı ABD’li kaya petrolü üreticilerine geçmiştir.

Bu kesintiler sonrası 50 doların üzerine çıkan

petrol fiyatları, pazarda üretim kısıntısına giden

ülkelerin payını da ele geçiren ABD 2018 yılında

dünyanın en büyük ham petrol üreticisi konumuna

gelmiştir. Bu bilgilerden hareketle, Rusya’nın

OPEC’in üretim kısıntısı teklifini geri çevirme-

sindeki motivasyon anlaşılabilmektedir. Rusya’nın

Grafik 3. En Çok Petrol Üreten Ülkeler 2020 (Milyon Varil/Gün)

ABD Rusya Suudi Arabistan Irak Kanada Çin BAE Kuveyt Brezilya İran



piyasayı tamamen ABD’li şirketlere bırakmamak

için petrol üretiminde artırıma gitmekte kararlı

olduğu görülmektedir. Öte yandan üç yıldan faz-

ladır devam eden Riyad – Moskova ittifakının

son anlaşmazlığın ardından sona erme ihtimali

de güçlenmiştir.

Petrol üretimi artış kararının ne derece sür-

dürülebilir olduğu ve özellikle Rusya ve Suudi

Arabistan ekonomilerini nasıl etkileyeceği sürecin

gelişimini belirleyecek en önemli etmenlerdir.

Yukarıdaki grafikten de görüleceği üzere petrol

gelirlerinin toplam ihracat gelirleri içerisindeki

paylarına bakıldığında, Suudi Arabistan’ın büyük

ölçüde petrole bağımlı bir yapıda olduğu görül-

mektedir. Dolayısıyla, düşük fiyat politikasının

ülke bütçesi üzerinde büyük bir etkisi olacağı

öngörülmektedir. Üstelik 2014-2016 döneminden

farklı olarak; Suudi Arabistan ekonomisinin son

dönemde yaşadığı Yemen olayı gibi siyasi ve

ekonomik olaylar sonrası daha kırılgan olduğunu

da belirtmek gerekmektedir. Öyle ki, petrol fi-

yatlarında yaşanan her 5 dolarlık düşüşün Suudi

Arabistan bütçesinde 50 milyar riyallik ek bir

açığa neden olduğu dile getirilmektedir. 2019

yılında 131 milyar riyallik bütçe açığına sahip

olan Suudi Arabistan’ın 2020 yılı bütçe açığı

beklentisi 187 milyar riyaldir.

Petrol fiyatlarının bu seviyelerde seyretmesi

halinde, her iki ülkenin de milyarca dolar ek

bütçe açığı ile karşı karşıya kalacağı öngörül-

mektedir. Daha şimdiden ülke borsalarına işlem

gören petrol şirketlerinin hisse fiyatlarında ve

piyasa değerlerinde sert düşüşler yaşanmıştır.

Buna göre, Suudi Arabistan’ın son dönemde

Vizyon 2030 programı kapsamında halka arzının

gerçekleştiği milli petrol şirketi Aramco hisseleri

9 Mart 2020 itibari ile yüzde 10 düşerken piyasa

değeri yaklaşık 176 milyar dolar gerilemiştir.

Petrol fiyat şokunun yaşandığı hafta en çok

değer kaybeden şirket olan Saudi Aramco hisseleri,

Tadawul borsasında 8-12 Mart’ta yüzde 12,1

değer kaybederken, şirketin piyasa değeri ise

toplamda 230 milyar dolar azalmıştır.

Benzer şekilde, Rusya’nın en büyük petrol

şirketleri Rosneft ve Lukoil hisselerinde de hafta

başında yüzde 4’ün üzerinde kayıp yaşanmıştır.

Buna ek olarak iki şirketin piyasa değerleri top-

lamda 4,8 milyar dolar erimiştir. Haftanın geri

kalanına bakıldığında ise, Rosneft şirketi, 10-13

Mart tarihleri arasında Moskova borsasında hisse

senedi başına yüzde 32,2 değer kaybederken,

piyasa değeri 19 milyar dolar azalmıştır. Lukoil

şirketinin hisseleri ise aynı yüzde 21,1 değer

kaybederken, piyasa değerinde 11 milyar dolarlık

azalma kaydedilmiştir. 
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Grafik 4. Petrol Gelirlerinin Toplam İhracat İçindeki Payı

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Petrol fiyatları şoku sonrası, Rus Ruble’si

haftaya en kötü başlayan para birimi olmuştur.

Ruble offshore piyasada yüzde 8,5 oranında

değer kaybederek Aralık 2014’ten bu yana en

büyük düşüşünü yaşamıştır. Rusya Merkez Ban-

kası piyasadaki volatiliteyi düşürmek için 5 yıl

sonra ilk kez döviz satışına başlayacağını du-

yurmuştur. Her ne kadar Rus hükümeti tarafından

düşük fiyat politikasının ekonomilerini etkile-

meyeceği açıklamaları yapılsa da bu hamleler

durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Rusya

Maliye Bakanı bir önceki gün petrol fiyatlarının

42,40 doların altına inmesi durumunda döviz

satışına başlayacağını belirtmişti.8 Rusya’nın,

tüm bu kayıplara önlem olarak uzun dönemde

harcamalarını kısarak vergi artışı yoluna gideceği

öngörülmektedir. Rusya Maliye Bakanlığı düşük

fiyat politikasının 10 yıl sürdürülebileceğini

açıklasa da ekonomistler 35 dolar seviyesindeki

fiyatlar ile Rus ekonomisinin maksimum 3 yıl

dayanabileceğini ortaya koymaktadır. 

ABD tarafında ise kayıpların daha büyük ol-

duğunu söylemek yerinde olacaktır. İş modelleri

ucuz hammaddeye dayalı olarak inşa edilen Ex-

xonMobil (XOM) ve Chevron (CVX) gibi büyük

petrol şirketlerinin hisse senetlerinin her biri

%12 oranında düşüş yaşamıştır. Petrol arama ve

üretim şirketleri büyük yara alırken, Pioneer Na-

tural Resources (PXD) %37 ve borç batağındaki

Occidental Petroleum (OXY) %52 değer kaybı

yaşamıştır.9 ABD medyasında, Trump yönetiminin,

ABD enerji sektörüne karşı yapılan bu saldırıyı

durdurmak için tüm önlemleri alacağı ve bu

doğrultuda ABD enerji şirketlerine doğrudan

nakit yardım konusunda adım atabileceği konu-

şulmaktadır. Bu doğrultuda, ABD Enerji Bakanı

Dan Brouillette, 9 Mart Salı günü Stratejik Petrol

Rezervinden satılması planlanan 12 milyon varil

petrol satışını askıya almıştır. 

Bu kırılgan ortamda, petrol şirketlerinin yanı

sıra enerji sektörü ile sıkı bağları olan bankalar

da bu yatırımcılara verdikleri krediler dolayısıyla

zor duruma düştüler. Bu bağlamda, Dallas mer-

kezli Comerica (CMA), Cullen / Frost Bankers

(CFR) ve Texas Capital Bancshares (TCBI)

yüzde 20 civarında düşüş yaşadı. Fiyat seviyeleri

bu şekilde devam ederse, bilançoları zayıf olan

kaya petrolü üreticisi şirketler, yüksek teknoloji

gerektiren pahalı sondaj projelerini bırakıp çalışan

sayılarını azaltmak sureti ile nakit tasarrufuna

gitmek durumunda kalacaklardır. Hatta bazıları

piyasada tutunamayıp iflas ilan edebilecekler-

dir.

1.2. Petrol Fiyatlarını Kim Kontrol
Ediyor?

Aşağıdaki grafikte, yaygın olarak kullanılan

WTI tipi ham petrolün varil fiyatının tarihsel

gelişimi görülmektedir. Buna göre grafikte görülen

kırılmaların dünya siyasetinde yaşanan önemli

gelişmelerin sonucu olduğu görülmektedir. Ör-

neğin, 1970 yılından itibaren başlayan kırılmanın

ilk nedeni olarak ABD’nin yedek petrol stokunun

tükenmesi gösterilmektedir. 1973 yılında ise,

Arap-İsrail Savaşı’nda, ABD başta olmak üzere

İsrail’e destek veren ülkelere karşı OPEC ülke-

lerinin petrol ambargosunun etkisiyle petrol fi-

yatlarında büyük bir sıçrama yaşandığı görülm-

üştür. 

Rusya Maliye Bakanlığı düşük
fiyat politikasının 10 yıl
sürdürülebileceğini açıklasa da
ekonomistler 35 dolar
seviyesindeki fiyatlar ile Rus
ekonomisinin maksimum 3 yıl
dayanabileceğini ortaya
koymaktadır.
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Benzer şekilde, 1978 yılında İran Devrimi’nin

etkisi petrol fiyatları üzerinde oldukça belirleyici

olmuştur. Hatta bu dönemde petrol varil fiyatla-

rındaki artışın 1973 petrol krizinden daha büyük

olduğu görülmüştür. 1980 yılına gelindiğinde

ise, İran-Irak Savaşı’nın petrol fiyat şokuna

neden olduğu görülmüştür. Benzer olarak, 1991

yılında Irak’ın Kuveyt’i işgali sonrasında da

petrol fiyatlarında önemli artışlar meydana gel-

miştir. Bir diğer önemli kırılma 1997 Asya Krizi

ve 1999 OPEC üretim kısıntısı kararı olarak gö-

rülmüştür. Bu dönemde en büyük kırılma 2001

yılında meydana gelen ve tüm dünyayı etkileyen

9-11 Eylül Saldırıları sonrasında yaşanmıştır.

Bu tarihten sonra 2004 yılındaki düşük yedek

kapasite sıkıntısı ve 2007-2008 global finans

krizi fiyat artışlarına sebep olmuştur. 2009 yılında

OPEC’in yine üretim kısıntısı kararı vermesinin

ardından petrol fiyatlarında artış meydana gel-

miştir. Son dönemde Suudi-Aramco saldırısı ile

bir sıçrama yaşayan petrol fiyatları son anlaşmazlık

sonrasında sert bir düşüş yaşamıştır.10

1.2.1. OPEC vs. ABD ve Diğer
OPEC Dışı Üretici Ülkeler?

Yıllar itibari ile görülen bu fiyat şoklarının

belirleyicilerinin spesifik olaylar ve kuruluşlar

olması, fiyatları kontrol eden temel aktörün ger-

çekte kim olduğu sorusunu akla getirmektedir.

19. yüzyılda bulduğu petrol yatakları ile 20.

yüzyılın ortalarına kadar ABD en büyük petrol

üreticisi ve hatta petrol fiyatlarını kontrol eden

aktör konumunda idi. ABD, doları petrol piya-

sasına hakim kılarak fiyatlandırma gücünü elinde

bulundurmuştur. İlk yıllarda, çıkarma ve arıtma

teknolojileri henüz gelişmemiş olduğu için, petrol

fiyatları oldukça değişken bir seyir izlemekteydi.

Siyasi ve toplumsal gelişmeler neticesiyle artan

veya azalan talep, fiyatları doğrudan etkileyen

Grafik 5. WTI Tipi Petrolün Varil Fiyatı, OPEC Toplam Arzı ve Kırılma Dönemler
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faktörlerdi. Örneğin, 1860’larda ABD İç Savaşı

sırasında artan talep nedeniyle fiyatlar 120 dolara

kadar yükselmişken, takip eden beş yıl içinde

fiyatlarda yüzde 60’tan fazla düşüş yaşanmıştır.

1901’de Doğu Teksas’taki Spindletop rafinerisinin

keşfi, ABD petrol arzını oldukça yükseltti ve

takip eden bir yıl içinde 1500 yeni petrol şirketi

piyasaya girdi.

Artan arz ve özel boru hatlarının faaliyete

geçmesi, petrol fiyatının daha da düşürülmesine

yardımcı oldu. Petrol arzı ve talebi, 1908’de

İran’da, 1930’larda Suudi Arabistan’da ve I.Dünya

Savaşı’nda petrolün bulunmasıyla birlikte artmıştır.

Bunun yanında, 1870’li yıllardan itibaren teknik

yöntemlerle petrol üretmeye başlayan Azerbaycan,

günümüze kadar petrol üretiminde önemli bir

yer tutmuştur. Özellikle, 1901 yılında 10 milyon

tonluk petrol üretimi ile dünya petrol üretiminin

yüzde 51’ini karşılamaya başlamıştır.11 Bu keşifler,

ABD’nin petrol piyasasındaki hakimiyetinin kı-

rılması sürecini başlatmıştır.

Takip eden yıllarda OPEC, özellikle 20. yüz-

yılın ikinci bölümünde petrol piyasalarını ve fi-

yatlarını kontrol etmeye başladı. 20. yüzyılın

ortalarına gelindiğinde petrolün savunma sanayii

de dahil üretimde ağırlıklı kullanımı ve Avrupa

kömür kıtlığı petrol talebinde önemli bir artış

sağlamış ve petrol fiyatları 40 dolara düşmüştür.

ABD’nin petrole olan bağımlılığı Vietnam Savaşı

ve 1950’ler ve 1960’lardaki ekonomik genişleme

ile had safhaya çıkmış ve OPEC’in piyasada

hakim konuma geçmesine sebep olmuştur. Bu

konuma artan kaldıraç etkisi de denmektedir.

Özellikle 1973 petrol şoku sarkacı tamamen

OPEC lehine çevirmiştir. Arap - İsrail Savaşı sı-

rasında İsrail’e verdiği destekten dolayı OPEC

ülkeleri ABD’ye petrol arzını durdurmuş bu

durum da petrol fiyatları üzerine derin bir şok

etkisi yaratmıştır. 

Ancak, literatürde 1973 Petrol Krizi’ni tam

tersi istikamette ele alan teoriler de mevcuttur.

Bu teoriler, Kral Faysal’ın özerk dış politikası

hedefi ve Filistin meselesindeki hassasiyetine

rağmen, enerji politikalarında ABD’nin çizgisinden

çıkamadığı ekseninde şekillenmektedir. Bu teoriler,

1973 petrol arzının kısılması yolu ile fiyat

artışının doların rezerv para özelliğinin korunması

amacına hizmet ettiği noktasında birleşmektedir.

Bu minvalde, teoriyi benimseyen akademisyen

ve uzmanlar, petrol fiyatlarının artırılması karşı-

lığında petrol ticaretinin sadece ABD doları ile

yapılması konusunda bir ABD-Suudi anlaşmasının

varlığını savunmaktadırlar. 

OPEC’in sırrı, petrol fiyatlarını hacim üze-

rinden fiyatlandırma stratejisiyle kontrol etmesidir.

1973 petrol ambargosu, petrol piyasasının yapısını

alıcı etken pazardan satıcı etken pazara kaydır-

mıştır. Bu tarih, OPEC’in piyasadaki gücünü ta-

mamen pekiştirdiği dönem olarak anılmaktadır.

Dünyanın geleneksel petrol rezervlerinin dörtte

üçüne sahip olmanın yanında dünyanın en düşük

varil üretim maliyetlerine sahip olan OPEC, bu

avantajları ile petrol fiyatları üzerinde geniş bir

etkiye sahip olmuştur. OPEC, fiyatlandırma gü-

cünü iki trendden almaktadır: enerji kaynaklarının

kıtlığı ve enerji endüstrisinde uygulanabilir eko-

nomik alternatiflerin olmaması. Böylece dünyada

petrol bolluğu olduğunda üretim kotalarını geri

çekerken; petrol arzı azaldığında, istikrarlı üretim

seviyelerini korumak için petrol fiyatlarını artır-

maktadır. 

ABD’nin petrole olan bağımlılığı
Vietnam Savaşı ve 1950’ler ve
1960’lardaki ekonomik genişleme
ile had safhaya çıkmış ve
OPEC’in piyasada hakim konuma
geçmesine sebep olmuştur.



OPEC’in piyasadaki ağırlığını pekiştiren bir

dizi olay daha yaşanmıştır. 1991’de Sovyetler

Birliği’nin çöküşü ve bunun sonucunda ortaya

çıkan ekonomik kargaşa Rusya’nın petrol üretimini

birkaç yıl boyunca sekteye uğratmış ve Rusya’nın

petrol piyasasındaki ağırlığı OPEC’e kaymıştır.

Bunun yanında, Asya mali krizi bunun tersi bir

etki yaratmış ve petrol talebini azaltmıştır. Her

iki durumda da OPEC sabit bir petrol üretim

oranını sürdürmüş ve bu krizlerden kazançlı

çıkan taraf olmuştur. OPEC, 2019 itibarıyla dün-

yanın toplam ham petrol rezervlerinin yüzde

74,9’unu kontrol ederken dünya toplam ham

petrol üretiminin de yüzde 42’sini üretmiştir. 

Dünyada en çok petrol üreten ilk 10 ülkeden

beşi Rusya, ABD, Çin, Kanada ve Meksika gibi

OPEC üyesi olmayan ülkeleri içermektedir.

Ancak, Rusya, Kanada ve ABD dışındakilerin

kendi tüketim seviyeleri yüksek olduğu için

ihracat kapasiteleri yoktur veya oldukça sınırlıdır.

Dolayısıyla bu ülkelerin çoğu yüksek üretimlerine

rağmen petrol ithalatçısı konumundadır. Bu ger-

çeklik de yukarıda anlatılan sebeplerden ötürü

bu ülkeleri petrol fiyatlarını belirleme noktasında

etkisiz hale getirmektedir. Öte yandan, kaya gazı

ve petrolünün keşfi ile petrol üretiminde üst

sıralara tırmanan OPEC dışı üreticiler, artan

üretim oranları ile pazar paylarını artırmışlardır.

Bununla birlikte, kaya petrolü teknolojisi, üreti-

cilerini zorlayan yüksek ön yatırımlara ihtiyaç

duymaktadır. Bu durum, büyüyen pazar paylarına

rağmen kaya gazı ve petrolü üreticilerinin yumuşak

karnı durumundadır.
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Tablo 1. OPEC Ülkeleri

Suudi Arabistan Libya Nijerya

Birleşik Arap Emirlikleri Ekvador (2020’de ayrıldı) Kongo

Katar (2019’da ayrıldı) Ekvator Ginesi Cezayir

İran Kuveyt Angola

Irak Gabon Venezuela
Endonezya (2016’da ayrıldı)

Grafik 6. OPEC Dışı Petrol Üreticilerinin Üretimlerinin Fiyatlara Etkisi

Kaynak: EIA Short Term Energy Outlook, Thomson Reuters



Grafik 6’da, kaya petrolü üretimi yükselirken

OPEC üyesi olmayan ülkelerin son zamanlarda

elde ettikleri yüksek üretim seviyeleri görül-

mektedir. Görüldüğü üzere, üretim artış veya

azalışlarının bir fiyat etkisi yaratma noktasında

etkisinin olmadığını söylenebilecektir. Özellikle,

2002-2004 ve 2010 yıllarında yaşanan yüksek

üretim seviyelerinin fiyat düşüşlerine yol açmadığı

aksine yüksek fiyat seviyelerinin yaşandığı gö-

rülmektedir. Öte yandan, 2014-2015 döneminde

gerçekleşen yüksek üretimi takip eden fiyat dü-

şüşleri bu tezin zıddı gibi görünse de aynı

dönemde OPEC’in artan arzı ile örtüşmesi, OPEC

dışı ülkelerin fiyat belirleme yetilerinin olduğu

yönünde bir çıkarıma engel olmaktadır.12

Ancak, özellikle ABD kaya gazı ve petrolünün

keşfi ve sondaj tekniklerindeki ilerlemeler ile

2018 yılından itibaren dünyada en çok petrol

üretimi yapan ülke olarak yeniden sahneye çık-

mıştır. ABD, rezerv büyüklüğü itibari ile ilk sı-

ralarda yer almamasına rağmen, yüksek teknolojiyi

sondajda kullanma kapasitesi sayesinde yüzde

yüz randıman ile 2019 yılında 12 milyon varilin

üzerinde üretime ulaşmıştır. OPEC hala fiyatları

arttırma yeteneğine sahip olsa da; ABD, OPEC’in

arzı kısması halinde gerek yedek kapasitesinden

piyasaya petrol sürerek gerekse de üretimi

artırarak kartelin fiyatlandırma gücünü sınırlamaya

başlamıştır.13 Bunun yanında, özellikle İran, Irak,

Libya ve Venezuela gibi OPEC üyesi ülkelerin

günümüzdeki politik istikrarsızlıklarına bakıldı-

ğında, ABD’nin bu ülkelere yönelik dış politi-

kasının piyasadaki mevcut gücünü pekiştirmesinde

etken olduğu varsayımı da yapılabilecektir. 

2. Düşük Fiyat Politikası Covid-19
Etkisindeki Çin Ekonomisine Deva
Olur mu?

Çin, 2019 yılı itibari ile tükettiği petrolün

yüzde 72’sini ithal etmiştir. İthalatının büyük

bölümünü ise petrol fiyatları krizinde baş rolü

oynayan Suudi Arabistan ve Rusya’dan yap-

maktadır. Bunun yanında, Angola, Irak ve Umman

gibi ülkeler de Çin’in toplam ham ithalatının

yüzde 55’ini kapsamaktadır. Bu ülkelerden günde

ortalama 10 milyon varil ithalat yapan Çin, fiyat

şokunun ardından Koronavirüs’ün etkileri ile

zora giren şirketlerinin maliyetlerinde keskin bir

düşüş yaşamış ve virüsün etkilerini kapatma ko-

nusunda avantaj yakalamıştır. Çin’in 2019 yılı

petrol ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 9,5

artış göstermiştir, ancak virüs salgınının etkisiyle

2020 yılının ilk çeyreğinde önemli miktarda

ithalat kısıntısı gerçekleştirmiştir. 

Çinli uzmanlara göre; Çin’in sanayi firmala-

rının, düşük petrol fiyatlarının etkisiyle bu yıl

yüzde 2’lik bir kar artışı elde edebileceği dile

getirilmektedir. Ancak, düşük petrol fiyatlarının,

ekonomide bir rahatlama sağlayabilmesi için;

yüksek fiyatlar dönemine göre üretimi en az

yüzde 0,3 oranında artırmalıdır. Bu biraz rahatlama

sağlayacaktır, ancak ekonomiyi etkileyen diğer

birçok dengeye karşı küçük bir dengelemedir.

Özellikle, petrol fiyat şokunun da tetikleyicisi

olan global ekonomide yaşanan daralma bunlardan

yalnızca biridir. Örneğin, ihracat büyümesinde

yüzde 2’lik bir düşüşün, düşük petrol fiyatları

sonucu öngörülen bütün kazanımları tamamen

sileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda gerek

global resesyon ihtimalinin gerekse de Korona-
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Özellikle ABD kaya gazı ve
petrolünün keşfi ve sondaj
tekniklerindeki ilerlemeler ile
2018 yılından itibaren dünyada en
çok petrol üretimi yapan ülke
olarak yeniden sahneye çıkmıştır. 



virüs vakasının etkisiyle bu yıl Çin’in ihracatında

en az üç kat yavaşlama beklenmektedir.14

Öte yandan, uluslararası petrol fiyatlarındaki

sürekli bir düşüş trendi, küçük ölçekli şirketlerin

piyasada tutunamamasına ve potansiyel olarak

giderek tekelleşen bir tedarik yapısına yol açabilir.

Bu durum, Pekin’in birden fazla tedarik kaynağını

güvence altına alma stratejisi karşısında bir engel

teşkil edecektir. Bunun yanında, söz konusu

trend Çin’in yerli petrol üreticilerini ve denizaşırı

petrol yatırımlarını da olumsuz yönde etkileye-

bilecektir. Dolayısıyla, düşük petrol fiyatları Çin

ekonomisi için yalnızca pozitif katkı sağlama-

yacaktır. Bilindiği gibi Çin aynı zamanda yılda

190 milyon ton (1,4 milyar varil) üretim yapan

büyük bir petrol üreticisidir. Ancak, varil başına

maliyeti 40 dolardan fazla olduğu için petrol fi-

yatlarındaki düşüşün yerli üretim için hiç de

avantajlı olmadığı söylenebilecektir. Üretimin

tamamını ülke içinde kullanıyor olması bu zararı

düşük seviyede tutsa da dışarıdan daha düşük

maliyetle alınacak ham petrol sonrası yerli

üretimin cazibesinin azalacağı ortadadır. Böylece

Çin, petrole bağımlı yapısında denizaşırı arza

olan bağımlılığından kurtulma çabasında da derin

bir yara almış olacaktır.

Bu minvalde, devlete ait üç petrol şirketinden

biri olan China National Offshore Oil

(CNOOC)’in, Hong Kong borsasındaki hisseleri

bu hafta yüzde 20’nin üzerinde bir düşüş yaşa-

mıştır. Ayrıca, yalnızca 11 Mart Çarşamba günü

yüzde 6’lık düşüşle günü kapatmıştır. Bunların

yanında, petrol fiyatlarındaki çöküş, Çin’in

yatırım yaptığı pek çok deniz aşırı petrol projesinin

finansal uygulanabilirliğinin sorgulanmasına

sebep olabilecektir. Öyle ki, düşük petrol fiyatları

trendinin devamı durumunda, söz konusu deniz

aşırı petrol projelerinin kar getirmemesi beklentisi

gerek bu yatırımların yarım kalmasına gerekse

de bu projelerin Çinli yatırımcılar için büyük bir

yüke dönüşmesine sebep olabilir.

3. Diğer Petrol Üreticisi Ülkelere
Etkileri ve Gelecek Projeksiyonu

Fiyat savaşlarının ana aktörlerinin dışında,

Koronavirüs vakası ile kırılgan haldeki dünya

ekonomileri de fiyat düşüşlerinden büyük ölçüde

etkilenmiş durumdadır. Petrol fiyatlarındaki
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düşüş, OPEC içindeki orta ve küçük ölçekli

üretici ülkelerin ekonomilerini de olumsuz etki-

lemektedir. Örneğin, dünyanın en fazla ham

petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela’da son

yıllarda düşük petrol fiyatları nedeniyle ekonomik

sıkıntılar hala devam ederken, ülkenin petrol

endüstrisi de durma noktasına geldi. Bunun ya-

nında, ABD ambargolarının pençesindeki İran’ın

ham petrol ihracatı oldukça yara almıştır. OPEC’in

diğer büyük üreticileri olan Irak, Kuveyt ve Bir-

leşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin üretimlerinin

de düşük fiyatlar nedeniyle olumsuz etkilenmesi

beklenirken, Angola, Cezayir, Nijerya gibi orta

ölçekli üretici ülkelerle Ekvador, Ekvator Ginesi,

Kongo ve Gabon gibi küçük ölçekli üretici ül-

kelerin daha fazla zarar göreceği tahmin edil-

mektedir. 

Petrol ihracatçısı diğer ülkeler, bütçelerini

50 dolar bandındaki petrol fiyatlarına göre dü-

zenledikleri için, mevcut fiyat seviyesi bütçe

dengelerini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu

ülkeler bütçe açıklarını yüksek faizli kredilerle

karşılama yoluna giderlerse kendilerini karmaşık

bir ekonomik kriz içinde görme ihtimalleri arta-

caktır. Örneğin, Irak, bütçesini varil başına 56

doları baz alarak hazırlamıştı. Basit bir matema-

tikle, günde 4 milyon varil ihracat yapan Irak,

eğer 30 dolar bandında satmaya başlarsa günde

100 milyon doların üzerinde bir kaybı olacaktır.

Aylık ve yıllık kayıp hesaplandığında, mevcut

konjonktürde sıkıntıda olan Irak ekonomisinin

akıbeti iyi olmayacaktır. 2020 yılının ilk çeyre-

ğinde bütçesinden 20 milyar dolar açık veren

Irak, Dünya Bankası veya IMF’den borç almaya

karar verse bile, Irak’taki siyasi ve güvenlik ko-

şulları bu organizasyonların borç verme kararını

etkileyecektir. Dolayısıyla, petrol fiyatları bu

seviyede devam ederse, Irak ekonomisinin fela-

ketin eşiğinde olacağını söylemek yanlış olma-

yacaktır. Yüzde 80’i kamu sektörünün maaşlarına

ayrılan Irak bütçesinin vereceği olası büyük

açıklar, hükümetin çalışan maaşlarını ödeyeme-

mesi ile sonuçlanabilecektir. Son dönemde siyasi

ve ekonomik krizlerle çalkalanan Irak, olası

sosyal patlamadan kaçınma refleksi ile Irak Mer-

kez Bankası’ndan borç alma veya altın rezervle-

rinin bir kısmını kullanma yoluna gidebilecektir.

Merkez bankası ve altın rezervleri noktasında

yolsuzluklar olduğu iddiaları ile çalkalanan

Irak’ta, olası krizde kaynak yaratılamama duru-

munda, zaten sokaklara inmiş halk kitlelerinin

yeni krizlere yol açabileceği söylenebilir. 

Benzer senaryolar bölgedeki diğer petrol ih-

racatçısı ülkeler için de geçerli olacaktır. Özellikle

ekonomisi ağırlıklı olarak petrol gelirlerine dayalı

diğer Körfez ülkeleri bütçe dengelerini sürdür-

mekte zorlanabileceklerdir. Öte yandan, kaya

petrolü, Amerikan kıyılarının ötesinde popülerlik

kazanmaya başlamıştır. Örneğin, Çin ve Arjantin

aralarında son birkaç yılda 475’ten fazla kaya

petrolü kuyusu açmışlardır. Polonya, Cezayir,

Avustralya ve Kolombiya gibi diğer ülkeler de

bu kaynak oluşumlarını araştırmaktadır. Kaya

petrolünün sondajında kullanılan yüksek teknoloji

maliyetlerinin düşürülmesi halinde dünya petrol

piyasasında dengeler yeniden şekillenecektir. Bu

durum tüm ülkeleri benzer kaynaklar arama

yoluna itecek, belki de petrol bugünkü fiyatlar

seviyesinde devam eden bir enerji olarak kala-

caktır.

Petrol fiyatını etkileyen diğer faktörler arasında

hükümet harcama programlarını finanse etmek

için yüksek petrol fiyatlarına ihtiyaç duyan Arap

ülkelerinin bütçeleri yer almaktadır. Ayrıca, Çin

ve Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomilerden

sürekli artan talebe karşılık üretim oranlarını ar-

tırma veya azaltma yoluyla fiyatlar üzerinde ek

etki yaratılması söz konusudur. Teorik olarak,

petrol fiyatları arz ve talebin bir fonksiyonu ol-

malıdır. Arz ve talep arttığında fiyatlar düşmeli

ya da tam tersi olmalıdır. Ancak, pratikte petrolün

tercih edilen (ikame edilebilirliği düşük) enerji

kaynağı olma durumu, fiyatlandırmasını zorlaş-
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tırmıştır. Maalesef, dünyada petrol arz ve talebi,
jeopolitik ve çevresel kaygıların ana etken olduğu
karmaşık bir denklemin parçasıdır. Dolayısıyla
fiyatlandırma gücünü petrol üzerinde tutan böl-
geler, dünya ekonomisinin yaşamsal kaldıraçlarını
kontrol edebilmektedirler. 

Öte yandan, petrol fiyatları şokunun ana ak-
törlerinin yanında dünyanın diğer büyük petrol
şirketleri de fiyat şokunun yaşandığı hafta boyunca
ciddi kayıplar yaşadı. Bu kayıplar toplamda bir
hafta içinde 495 milyar dolara ulaşmıştır. Bu ra-
kam, özellikle Koronavirüs salgınının da etkisi
göz önüne alındığında, dünya ekonomisinde
büyük bir yara açmıştır. Bu minvalde büyük şir-
ketlerin kayıplarını ele almak gerekirse; Saudi
Aramco’dan sonra en yüksek değer kaybı yaşayan
ikinci büyük petrol şirketi Hollandalı Royal
Dutch Shell olmuştur. Shell, 9-13 Mart tarihlerinde
hisse senedi başına yüzde 30,8 değer kaybederken;
piyasa değeri ise 48,3 milyar dolar düşmüştür.
En yüksek üçüncü piyasa değeri kaybı yaşayan
petrol şirketi Fransız Total olmuştur. Şirketin
hisse başına kaybı yüzde 29,9 olurken; piyasa
değeri 33,7 milyar dolar azalmıştır. Aynı hafta
içinde İngiliz BP şirketinin hisseleri yüzde 30,1
değer kaybederken, piyasa değeri de 29,5 milyar
dolar düşmüştür. Benzer şekilde, İtalyan Eni şir-
ketinin ise hisseleri yüzde 32,4 düşerken, piyasa
değeri 13,5 milyar dolar azalmıştır. Norveçli
Equinor petrol şirketinin ise bu hafta hisseleri
yüzde 27,2 değer kaybederken, piyasa değerindeki
azalma 12,7 milyar doları bulmuştur.

Kovid-19 salgını ve petrol fiyatları şokunun
da etkisiyle 2008 yılından bu yana en büyük
haftalık kaybını yaşayan New York borsasında
birçok petrol şirketinin hisseleri büyük kayıplar
yaşamıştır. Gerek virüsün petrol talebini düşürmesi
gerekse de OPEC’in kararının ardından oluşan
arz fazlası ABD’li petrol şirketlerinin hisselerinin
değer kaybına yol açmıştır.  9-13 Mart tarihlerinde
ABD’li en büyük 6 petrol şirketinin piyasa değeri
toplamda 97 milyar dolar erimiştir. Bu minvalde,

ABD’nin en büyük petrol şirketi ExxonMobil’in

hisseleri yüzde 20,1 değer kaybederken, şirketin

piyasa değeri ise 40,5 milyar dolar düşmüştür.

ExxonMobil’i, aynı dönemde hisse senetleri

yüzde 12,5 azalırken; piyasa değeri 22,4 milyar

dolar eriyen Chevron şirketi izlemiştir. Cono-

coPhillips’in hisseleri de yüzde 30,8 değer kaybı

yaşarken, piyasa değeri 15,1 milyar dolar geri-

lemiştir. Yine aynı tarihler arasında, Halliburton

şirketinin hisseleri yüzde 45,3 düşerken, piyasa

değeri 5,2 milyar dolar azalmıştır. Benzer şekilde,

Schlumberger şirketinin hisseleri yüzde 32,2

değer kaybı yaşarken, piyasa değerin de 10,7

milyar dolar azalış gerçekleşmiştir. Son olarak,

ABD’li Baker Hughes şirketinin hisseleri aynı

dönemde yüzde 20,8 değer kaybetmiş, piyasa

değeri ise 3,4 milyar dolar erimiştir.

Son tahlilde daha önce de ayrıntılı olarak

tartışıldığı üzere, Rusya ve Suudi Arabistan’ın

hamlelerinin hem birbirlerini tartmak hem de

ABD’nin pazardaki payını sınırlandırmak üzerine

kurulduğunu söylemek yerinde olacaktır. Dola-

yısıyla, her iki ülkenin de ABD’li kaya petrolü

üreticilerine karşı strateji geliştirme çabası içinde

olduğu söylenebilecektir.15 Ancak, Suudi Ara-

bistan’ın ABD’ye olan bağımlılığı, bu amaç doğ-

rultusunda Rusya ile ortak hareket etme noktasında

aksamaya neden olmaktadır. Bu bağımlılığın ya-

nında, dış politikalarında yaşadıkları problemler

petrol piyasasında hakimiyet kurma ve piyasaya

yön verme girişimlerini kısıtlamaktadır. Suudi

Arabistan’ın İran ile mücadelesi, Körfez Krizini

yönetememesi, BAE ile ortaklık süreci ve Yemen

sorunu ve iç siyasetindeki çalkantılar petrol pi-

yasasına odaklanmasının önündeki en büyük en-

geller olarak görülmektedir. Rusya ise Suriye’den

Libya’ya, ABD’den Afrika’ya kadar birçok alanda

içinde olduğu sorunlara petrol fiyatları şokunu

da eklemiş durumdadır. Bu noktada piyasada

belirleyici konumunu kaybetme noktasında olan

OPEC’in konumunun ve piyasanın geleceğinin

iyi analiz edilmesi gerekmektedir. 
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