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Çeşitlendirme, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların Orta Doğu ve 
Afrika’nın petrol üreticileri üzerindeki pek çok etkisinden biridir  

 
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların Orta Doğu ve Afrika üzerindeki etkileri hakkında bir inceleme  

 

Paris, 11 Mart 2021 - COVID-19 pandemisinin global GSYİH büyümesi ve global ticaret hacimleri 
üzerindeki olumsuz etkisi, 2020 ilkbaharında petrol fiyatlarında keskin bir düşüşe sebep 
olmuştur. Geçici olsa bile, bu fiyat düşüşü, milli gelirlerinin petrole bağımlılığına ve ülkenin mali 
gücüne ve uluslararası rezervlerine bağlı olarak Orta Doğu ve Afrikalı petrol ihracatçısı ülkeler 
üzerinde farklı etkilere yol açmıştır.. Coface’ın petrol fiyatlarının 2021 yılında varil başına 
ortalama 60 USD civarında olmasını beklemesine rağmen, fiyatlardaki dalgalanma petrol 
üreticisi ülkeler için bir sorun olarak kalmaya devam edecektir. Ek olarak, bu ülkelerin mali 
durumları  da kalıcı bir biçimde bozulmuştur. Bu koşullar altında, özellikle yenilenebilir enerji 
kaynaklarına doğru ekonomik çeşitlendirme daha da önemli hale gelmiştir.  
 

 Nisan ayı ortasında 15 USD’nin altına düştükten sonra, Brent ham petrol fiyatları 
toparlanmış ve 2019 yılındaki 64,3 USD’ye karşı 2020 yılında ortalama 41,7 USD olmuştur. 
2021 yılında, Brent ham petrol fiyatlarının ortalama 60 USD olması beklenmektedir. 

 Umman, İran, Angola, Kongo ve Ekvator Ginesi gibi ülkelerin GSYİH bakımından petrole 
bağımlılıkları daha yüksek seviyededir.  

 Orta Doğu bölgesi, global kanıtlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık yarısını, OPEC üyesi 
ülkelerin kanıtlanmış toplam petrol rezervlerinin ise %65’ini barındırmaktadır. 
Çeşitlendirme programları uygulamalarına rağmen, Orta Doğu ülkelerinin çoğunluğunun 
ihracat, mali gelirler ve GSYİH açılarından petrol gelirlerine bağımlılıkları devam 
etmektedir. 2021 yılında petrol fiyatlarında bir toparlanma olsa bile, bu ülkelerin kamu 
hesapları 2021’de de açık vermeye devam edecek ve borçlarının GSYİH’lerine oranı daha 
yüksek olacaktır. 

 Körfez bölgesinde, hidrokarbon gelirleri toplam mali gelirlerin %50 ilâ %80’ini ve toplam 
ihracatın %20 ilâ %90’ını temsil etmektedir. Milli gelirin %20 ilâ %50’si hâlâ hidrokarbon 
sektörüne bağımlıdır.  

 Birkaç ülkede durum daha farklı olmasına rağmen, Afrika kıtasının global petrol & gaz 
(O&G) endüstrisinde büyük bir ağırlığı yoktur. Afrika, dünyanın bilinen petrol ve gaz 
rezervlerinin sırasıyla %7,2 ve %7,5’ini, üretimin %8,9 ve %6’sını, ihracatın %10,2 ve 
%9,1’ini ve tüketimin %4,2 ve %3.8’ini karşılamaktadır. 

 Üretilen ham petrolün %75’i ihraç edilmektedir ve dört ülke hariç (Cezayir,  Fildişi Sahili, 
Kongo ve Nijer) tüm ülkeler net petrol ürünleri ihracatçısıdırlar. 

 O&G üreten toplam yirmi Afrika ülkesi bulunmasına rağmen, bunların sadece beş tanesi 
kıtanın toplam üretiminin %80’inden fazlasını elinde tutmaktadır: Cezayir, Angola, 
Nijerya, Mısır ve Libya (İsmi verilen ülkelerden sonuncusu, 2020 yılında üretim ve ihracat 
durmuş ve kesintiye uğramış olduğu için daha az üretim yapabilmiştir.) 
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 Ekonomide petrol ve gazın büyük bir rol oynadığı Cezayir (toplam ihracatın %95’i, kamu 
gelirlerinin %52’si ve GSYİH’nin %25’i), Çad (sırasıyla %59, %30 ve %13), Kongo (sırasıyla 
%80, %63 ve %61) ve Nijerya (sırasıyla %90, %55 ve %8) gibi ülkelerde 2019 ile 2020 yılları 
arasındaki büyüme farkı büyük olacaktır. 

 Çok sayıda hidrokarbon yatırım projesi ertelenmiş, birtakım başka projelerin de 
uygulaması geciktirilmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte, özellikle yenilenebilir enerjiye 
doğru bir adım olarak görülen gaz konusunda bu yatırımlar genelde sorgulanmamaktadır. 

 Bazı ülkeler için, turizm, finans, taşımacılık ve inşaat (Katar, Birleşik Arap Emirlikleri), 
tarım, ormancılık ve diğer doğal maddeleri işleme faaliyetlerinin (Kamerun, Çad, Kongo, 
Gabon) yanı sıra, yenilenebilir enerji kaynakları da önemli bir çeşitlendirme kaynağı ve 
yolu olarak görülmektedirler (Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan).  

 Geleneksel veya yenilenebilir enerji kaynaklarına veya başka alanlara yatırım yapan 
yabancı yatırımcılar, birtakım ülkelerde problemli olan iş ortamının kalitesine karşı 
duyarlıdırlar. 
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70 yıllık deneyimi ve güçlü ağı, Coface’ı ticari alacak sigortası alanında ve küresel ekonomide bir referans 
noktası haline getirmiştir. Sektördeki en çevik küresel ticari alacak sigortası ortağı olma hedefiyle Coface 
uzmanları dünya ekonomisinin nabzını tutarak 50.000 müşterisinin başarılı, sürekli olarak büyüyen ve 
dinamik iş faaliyetleri geliştirmelerini desteklemektedir. Grubun hizmetleri ve çözümleri, şirketleri koruyarak 
hem yurt içi piyasalarda hem de ihracat pazarlarında satış yapma olanaklarını arttırmak için kredi kararları 
almalarına yardımcı olmaktadır. 2019 yılında Coface 100 ülkedeki yaklaşık 4.250 çalışanı ile 1.5 milyar €’luk 
bir ciro kaydetmiştir. 
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