
      rtýk havadan sudan konuþmak, dünyanýn en ciddi
meselelerinden biri haline geldi. Dolayýsýyla bizim
deyimler sözlüðüne de galiba küçük bir rötuþ
gerekecek.
Küresel ýsýnmaya karþý ivedi önlem alýnmasýnýn
gerekliliði, neyse ki artýk medyada da enine boyuna
tartýþýlýyor. Dün bizim gazetede bir haber vardý: Eðer
Türkiye, sera gazý salýnýmýnda kýsýtlama hedefleyen
Kyoto Protokolü'nün altýna imza atacak olursa,
taahhütlerini yerine getirmek için 20 milyar dolarlýk
yatýrým yapmasý gerekiyormuþ.
Bana soracak olursanýz AKP hükümeti, çevreyi en
fazla kirleten zengin-kalkýnmýþ ülkeler için hazýrlanmýþ
olan bu protokole imza koymamakla isabet ediyor.
Kaldý ki Kyoto Protokolü'ne imza attýðý için sera gazý
salýnýmýný azaltacaðým diye uðraþan bazý ülkelerin,
aslýnda çevreyi nasýl katlettikleri de ortaya çýkýyor.

Peri masalý kâbus oldu

Önceki hafta yayýnlanan bir raporda, Hollanda'nýn
biyoyakýt kullanýmýný hýzla arttýrarak kendi karbon
gazý salýnýmýný azaltýrken, eski sömürgesi
Endonezya'daki yaðmur ormanlarýný nasýl katlettiði
ortaya çýktý. Ve Danimarka ile birlikte AB'nin en
çevreci ülkesi diye takdir edilen Hollanda'da son
yýllardaki çevreci peri masalý, hýzla çevreci bir kâbusa
dönüþtü.
Oysa gerek Hollandalý siyasetçiler gerekse çevreci
gruplar, Hollanda'nýn yenilenebilir enerjiye bu kadar
çabuk uyum saðlamasýndan ve özellikle de elektrik
üretim tesislerinde Güneydoðu Asya'dan getirilen
palmiye yaðýnýn (biyoyakýt) belli oranlarda
kullanýlmasýndan ne kadar mutluydular.
Hatta hükümetin uyguladýðý sübvansiyonlarla enerji

þirketleri, sadece biyoyakýtlarla çalýþacak jeneratörler
bile dizayn ettiler.

Endonezya nasýl kirlendi?

Ne var ki bilim adamlarýnýn geçen yýl Endonezya ve
Malezya'daki palmiye yaðý ekim alanlarýnda yaptýklarý
incelemeler, korkunç bir gerçeði ortaya çýkardý.
International Herald Tribune gazetesine manþet olan
yazýya göre Avrupa'nýn palmiye yaðýna olan
talebindeki bu artýþ, Güneydoðu Asya'da palmiye
yetiþtirmek için yaðmur ormanlarýnýn tahrip
edilmesine ve aþýrý gübre tüketimine sebep oldu.
Daha da kötüsü palmiye ekmek için gereken alanlar,
o bölgede topraðýn tamamen kurutulmasý, daha sonra
da yakýlmasý yoluyla elde ediliyor. Bu da atmosfere
çok büyük miktarlarda sera gazý salýnýmýna sebep
oluyor.

AB'nin Biyoyakýt Direktifi

Emisyonlarýndaki bu yüksek artýþla Endonezya, aniden
ABD ve Çin'in ardýndan dünyada en çok sera gazý
üreten 3. ülke haline geldi. Yaðmur ormanlarý
sayesinde "dünyanýn akciðeri" diye anýlýrken, "çevreyi
koruma þampiyonu bir AB ülkesi tarafýndan" birkaç
yýl içinde dünyanýn en kirli ülkelerinden biri haline
getirilmek! Kasýtlý deðil kuþkusuz, ama olacak iþ de
deðil!
Hollandalý bazý parlamenterler, Endonezya'daki
beklenmedik bu tahribatýn faturasýnýn, Hollanda
tarafýndan karþýlanmasý gereðine iþaret ediyorlar. Bu
arada küresel ýsýnmaya karþý önlem olarak AB üyesi
ülkelerde 2010 yýlýna kadar ulaþýmýn % 5.75'ini
biyoyakýtla saðlama yönündeki direktifin de
deðiþtirileceði belirtiliyor.

Kyoto�ya Ýmza Koyup,
Çevreyi Katleden de Var!

BasýndanMeral TAMER
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Hollanda, ithal palmiye yaðýndan elde edilen

biyoyakýtla karbon gazý salýnýmýný aþaðý çekerken,

Endonezya'daki yaðmur ormanlarýný katletti!

A



    abancýlar "yumuþak iniþ"ten söz etmeye baþladý.
"Yumuþak iniþ" isteyenler diyor ki, "Türkiye çok hýzlý
büyüyor. Bu büyüme sürdürülemez. Büyüme
yavaþlatýlsýn."
Önce "Türkiye çok hýzlý mý büyüyor?" sorusuna cevap
arayalým.
Ülkenin büyümesi, sabit fiyatlarla (enflasyondan
arýndýrýlmýþ YTL ile) milli gelir rakamlarýndan izlenir.
Sabit fiyatlarla 4 yýlda ekonomi yüzde 24.1 oranýnda
büyüdü. Ortalama yýllýk büyüme yüzde 6 dolayýnda.
Kiþi baþýna gelir (sabit fiyatlarla) son 4 yýlda yüzde
20.6 oranýnda arttý. Yýllýk kiþi baþýna gelir artýþý yüzde
5 dolayýnda.
Dolara dönüþtürülen milli gelir rakamlarý Türk lirasýnýn
deðerlenmesi nedeniyle gerçeðin üzerinde büyüme
görüntüsü veriyor. Cari fiyatla her yýl dolara
dönüþtürülen milli gelir rakamlarýna göre, 4 yýlda
ekonominin büyümesi yüzde 63'e yaklaþtý. Yýllýk
ortalama büyüme yüzde 16 dolayýnda. Bu hesaba
göre, kiþi baþýna milli gelir dolar olarak 4 yýlda yüzde
28 dolayýnda arttý. Kiþi baþýna gelirin yýllýk ortalama
artýþý neredeyse yüzde 15'e ulaþmýþ görünüyor.

    ýlda yüzde 6 büyüyoruz
Gerçek büyüme sabit fiyatlarla milli gelir
rakamlarýndan izlendiðine göre, "Yumuþak iniþ"çilerin
yüksek dedikleri büyüme, yýlda ortalama yüzde 6
milli gelir artýþý ile yüzde 5 kiþi baþý gelir artýþý olsa
gerek.
Biz bu büyümeyle iþsizlere iþ, halkýmýza aþ
bulamýyoruz. Biz bu büyümeyle dünyada bizim
önümüzde koþanlarla arayý kapamak bir yana, gerilere

düþüyoruz... Daha ne yapmamýz bekleniyor?
Büyüme neden sürdürülemez? Eðer büyüme yatýrýma,
üretim artýþýna, ihracata dayanýyorsa, bir ülkenin
büyümesini sürdürmemesi imkânsýzdýr. Bakýnýz Asya
ülkelerinde olan bitene... Onlar üst üste yýlda yüzde
8, yüzde 9 büyürken hiç "yumuþak iniþ"ten söz
ediyorlar mý? Hayýr, etmiyorlar. Neden? Çünkü o
ülkelerde büyüme yatýrýma, üretime, istihdama dayalý
büyüme.
Biz 4 yýl ortalama yüzde 6 oranýnda büyüdüðümüzde,
"Çok hýzlandýnýz...Yavaþlayýn... Yumuþak iniþe geçin"
uyarýlarý nereden çýkýyor?

      aha hýzlý büyümeye mecburuz
Çünkü bizim büyümemiz, yatýrýma, üretime, istihdama
dayalý büyüme deðil. Çünkü biz ucuz dövize, ucuz
dövizle yapýlan ithalata dayalý olarak büyüyoruz.
Çünkü bizim ithalata dayalý büyümemiz sonucu cari
açýk da (döviz açýðý) büyüyor.
Cari açýk (döviz açýðý) çok büyüdüðümüz, hýzlý
kalkýndýðýmýz için deðil, "Yüksek faiz, ucuz döviz"
politikasý sonucu, "sürdürülemez" boyuta çýkýyor.
Yüksek faiz ucuz döviz politikasýyla ucuz ithalata
dayalý büyüme yerine, yatýrýma ve üretime dayalý
büyüme politikasýný uygulayabilsek, ihracata dönük
yatýrýmlarýmýz ve üretimimiz artacak. Ýstihdam
imkânlarý artacak. Döviz geliri artacak. Ýþte o zaman
büyüyünüz büyüyebildiðiniz kadar olacak.
Baþka ülkelerin derdi büyümek. Bize ise,"Yavaþlayýn
da Türkiye'ye gönderdiðimiz dövizler tehlikeye
girmesin" diyorlar.

�Yumuþak Ýniþ� Ýsteyenler
�Küçülelim� Diyor!

Basýndan Güngör URAS
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