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ABD Başkanı George Bush 2007 Mali Yılı Bütçesini Kongre’ye Sundu
Başkan’ın 2007 yılı Bütçesi ekonomik büyümeyi artıracak ve harcamaları
kısıtlayacak politikalar ile Ulus’un yakın ve uzun dönemdeki mali sorunlarını çözmeyi
amaçlamaktadır. 2007 yılı Bütçesinde toplam gelirler 2 trilyon 416 milyar dolar,
toplam harcamalar 2 trilyon 770 milyar dolar ve bütçe açığı da 354 milyar dolar olarak
tahmin edilmektedir. Bütçe, 2007 yılında açığın GSYİH’ya oranının yüzde 2.6’ya
gerileyeceğini tahmin etmektedir.
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ABD Başkanı’nın 6 Şubat
2005
tarihinde
Kongre’ye
sunduğu ve Temsilciler Meclisi
ile Senatoda görüşüldükten sonra
1 Ekim 2006’da yürürlüğe
girecek olan 2007
yılı
Bütçesinde toplam gelirler 2
trilyon 416 milyar dolar, toplam
harcamalar 2 trilyon 770 milyar
dolar ve bütçe açığı da 354 milyar
dolar olarak tahmin edilmektedir.
Bu tahmin 2007 yılında Irak ve
Afganistan’daki operasyonlar için
kullanılacak 50 milyar dolarlık
acil fonu da varsaymaktadır.
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GSYİH'nin Yüzdesi Olarak Açık

2007 Bütçesi 2006 yılına göre gelirlerde 131 milyar dolarlık, harcamalarda 61 milyar
dolarlık artışı, açıkta ise 69 milyar dolarlık bir azalışı öngörmektedir. 2006 yılında yüzde 3.2
olarak tahmin edilen açığın GSYİH’ya oranı da 2007 yılında yüzde 2.6’ya gerilemektedir.
2007 Bütçesi Toplam Gelirleri
Özel Tüketim
Vergileri
3%
Sosyal
Sigorta ve
Emeklilik
Gelirleri
37%

Diğer
4%

Gelir Vergisi
45%

2007 yılı bütçesinde
toplam
gelirlerin
yüzde
90’ınından fazlasını gelir ve
kurumlar vergisi ile sosyal
sigorta ve emeklilik gelirleri
oluşturmaktadır.
Toplam
gelirlerin GSYİH’ya oranı olan
Federal vergi yükü ise yüzde
17.6 dolayındadır.

Harcamalardaki
kısıntının
devam etmesini öngören 2007
yılı Bütçesi toplam yetki verilen
harcamalarda,
(discretionary
spending) 2006 mali yılı için yüzde 3.3 olarak tahmin edilen enflasyon oranının altında artış
öngörmektedir. Ayrıca 141 ihtiyari programın kaldırılmasını teklif etmektedir. Böylece 2007
yılında yaklaşık 15 milyar dolar tasarruf hedeflenmektedir.
Kurumlar
Vergisi
11%
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Bütçe, sosyal güvenlik, sağlık yardımı, işsizlik sigortası gibi federal programlara
ilişkin harcamaları içeren toplam kanuni harcamalarda (mandatory spending) yüzde 2.5 artış
öngörerek 1.5 trilyon dolar olarak tahmin etmektedir
2007 yılı Bütçesi
2010 yılında toplam
gelirlerin 2 trilyon 878
milyar dolar, toplam
harcamaların 3 trilyon 61
milyar dolar olacağını ve
açığın 183 milyar dolara
gerileyeceğini,
açığın
GSYİH’ya oranının ise
yüzde 1.1 ile son 40 yılın
ortalaması olan yüzde
2.3’ün altına ineceğini
tahmin etmektedir.
www.whitehouse.
com, 6 Şubat 2006

2006 Bütçesi Toplam Harcam aları
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ABD’de İşsizlik Yüzde 4.7 Seviyesine Geriledi
2006 yılı Ocak ayında tarımdışı istihdamda 193 bin kişilik artış görülürken, bu
artışta hizmet sektöründeki yeni istihdamın önemli rolü oldu. Ocak ayında yüzde 4.7’ye
gerileyen işsizlik oranı ise son 5.5 yılın en düşük oranı oldu.
Çalışma Bakanlığı’na
bağlı Çalışma İstatistikleri
Bürosu’ndan
yapılan
açıklamaya göre 2005 yılı
boyunca
yüzde
4.9-5.4
aralığında seyreden işsizlik
oranı 2006 yılı Ocak ayında
yüzde 4.7’ye geriledi. Bu
oran 2001 yılı Ağustos
ayından beri kaydedilen en
düşük oran oldu.
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Hanehalkı işgücü
anketine göre Aralık ayı ile
kıyaslandığında, sivil
işgücünde 39 bin, işsiz
-39 sayısında ise 335 bin kişilik bir
295 azalış olurken istihdam edilen
-335 kişi sayısı 295 bin kişi arttı.
168 İşsizlik oranlarında en önemli
değişiklik ise genç işsizlik
oranının 0.1 puan artış
-0.2
-0.3 göstermesi oldu.
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Kurumsal ankete göre,
tarım dışı istihdam 193 bin kişi
arttı. Bu miktarın 135 bin kişisi
hizmet
sektöründe
istihdam
edilenlerden, geri kalan 58 bin
kişisi ise mal üretiminde istihdam
edilenlerden kaynaklandı. Sektörel
bazda bakıldığında ise mal
üretiminde inşaat sektörünün 46
bin kişilik; hizmetlerde ise eğitim
ve sağlık hizmetlerinin 39 bin
kişilik artışla lokomotif nitelik
taşıdığı görüldü.
www.stats. bls.gov, 3 Şubat 2006

İngiltere’de Aralık Ayında Dış Ticaret Açığı Daraldı
İngiltere’nin Aralık ayında mal ve hizmet ticareti açığı daralarak 4.4 milyar
sterlin odu. Ancak 2005 yılının bütününde bir önceki yıla göre dış ticaret açığı yüzde
22.1 artışla 47.6 milyar sterline yükseldi.
Ulusal İstatistik Bürosu
tarafından
yapılan
geçici
tahminlere göre, İngiltere’nin
Kasım ayında 4.5 milyar sterlin
olan mal ve hizmet ticareti açığı
Aralık ayında 4.4 milyar sterline
geriledi.
Aralık ayında toplam mal
ihracatı 18.6 milyar sterlin, toplam
mal ithalatı 24.6 milyar sterlin ve
mal ticareti açığı da 6.1 milyar
sterlin oldu.
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AB ülkelerine yapılan mal
ihracatı 10.5 milyar sterlin olurken
ithalatı da 13.4 milyar sterline ulaştı.
AB dışındaki ülkelere yapılan ihracat 8
milyar
sterline,
AB
dışındaki
ülkelerinden yapılan ithalat ise 11.2
milyar sterline yükseldi.
2005 yılının bütününde toplam
mal ve hizmet ihracatının 312 milyar
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sterlin, ithalatının 359.7 milyar sterlin olmasıyla dış ticaret açığı 47.6 milyar sterline
yükselerek 2004 yılına göre 8.6 milyar sterlin artış kaydetti.
www.statistics.gov.uk, 9 Şubat 2006

Almanya’nın Dış Ticaret Fazlası 2005 yılında Yüzde 2.8 Arttı
Almanya’da, 2005 yılında ihracatın yüzde 7.5 artarak 786.1 milyar euro, ithalatın
yüzde 8.7 artarak 625.6 milyar euro olması sonucunda dış ticaret fazlası da yüzde 2.8
artışla 160.5 milyar euroya yükseldi.
Federal İstatistik Bürosunun
geçici verilerine göre 2005 yılı
Aralık ayında Almanya’nın toplam
ihracatı geçen yılın aynı ayına göre
6.9 milyar euro artış kaydederek
66.6 milyar euro oldu. Toplam
ithalatı ise 2004 yılı Aralık ayına
göre 8.5 milyar euro artış
göstererek 57.4 milyar euro oldu.
2005
yılının
bütününde
toplam ihracat 786.1 milyar
euroya, ithalat ise 625.6 milyar
euroya yükseldi. Böylece dış
ticaret dengesi 160.5 milyar euro
fazla verdi. 2004 yılındaki fazla 156.1 milyar euro olmuştu. Toplam ihracatın 498.5 milyar
eurosu AB ülkelerine yapılırken toplam ithalatın da 401.4 milyar eurosu bu ülkelerden
yapıldı.
Cari İşlemler Dengesi(Milyar Euro)
Aralık
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2004 2005
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Dış Ticaret

10.8

9.2
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160.5

Hizmetler

-2.4
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-31.0
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0.7
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0.1

3.8

Cari Transferler

-1.7

-1.7

-28.4

-28.7

Diğer Ticari Kalemler

-1.0

-1.3

-12.3

-15.1

6.5

6.3

84.5

90.4

Net Faktör Gelirleri

Cari İşlemler

Dış ticaret dengesi, hizmetler dengesi, net
faktör gelirleri, cari transferler ve diğer ticaret
kalemlerden oluşan cari işlemler dengesi Aralık
ayında 6.3 milyar euro fazla verdi. 2004 yılı
Aralık ayındaki fazla 6.5 milyar euro olmuştu.

2005 yılının bütününde ise 90.4 milyar euroya ulaşan cari işlemler fazlası 2004 yılına
göre 5.9 milyar euro artış kaydetti.
www.destatis.de, 8 Şubat 2006

Başkan Bush Ulusa Sesleniş Konuşması Yaptı•
Başkan Bush 31 Ocak 2006’da Kongre’de Ulusa sesleniş konuşması yaptı.
Konuşmasının ilk bölümlerinde Irak Savaşı’na ve terörle mücadele konularına geniş yer
verdi. Bush daha sonra ekonomik konulara dönerek ABD’yi dünyanın en rekabetçi
ülkesi haline getirmek için yeni bir girişim başlattıklarını anlattı. Enerji konusunda 6 yıl
•

Çevirenin Notu : ABD Başkanları geleneksel olarak 20 Ocak civarında Beyaz Saray’da Ulusa Sesleniş
konuşması yapmakta; ayrıca 4-7 Şubat civarında Kongre’de ABD bütçesini Kongre’ye sunuş konuşması
yapmaktaydılar. 2003 yılından itibaren Başkan George W. Bush bu geleneğin dışına çıkarak iki konuşmayı
birleştirmiştir. 2006 yılında da Başkan Bush tek bir konuşma ile bütçeyi Kongre’ye sunmuştur.
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içinde etanol kullanımını artıracaklarını ve esas hedeflerinin ABD’yi 2025 yılına kadar
Orta Doğu petrolüne bağımlılıktan kurtarmak olduğunu ifade etti. Bush ABD’deki
“baby boom” da doğan 78 milyon kişinin emeklilik çağına geldiğini, çalışanlar için yakın
gelecekte büyük bir sosyal güvenlik sorunu ortaya çıkmadan önlem alınabilmesi
gerektiğini vurguladı. Başkan Bush’un Kongre’de yaptığı konuşmanın özellikle ekonomi
ile ilgili bölümlerinin kendi ifadeleri ile geniş bir özeti aşağıda verilmektedir:
Amerika olarak büyük bir olanağa sahibiz: ülkemizin refahını dünyadaki ekonomik
liderliğimizi güçlendirerek oluşturacağız.
Ekonomimiz sağlıklı, canlı ve diğer büyük sanayileşmiş ülkelerden daha büyük bir
hızla büyüyor. Son iki buçuk yıldır Amerika’da 4,6 milyon yeni iş imkanı yaratıldı –bu rakam
Japonya ve Avrupa Birliği’nin toplamından daha fazla. Yüksek enerji fiyatları ve doğal
afetlere rağmen Amerikan halkı dünyayı kıskandıracak bir ekonomik performans sergiledi.
Her ne kadar Amerikan ekonomisi üstünlük elde etmiş olsa da rehavete
kapılmamalıyız. Dinamik bir dünya ekonomisinde, Çin ve Hindistan gibi yeni rakiplerle karşı
karşıyız. Bu durum belirsizliğe yol açmakta, belirsizlik de insanların endişelerini daha da
güçlendirmektedir. Bu nedenle eski bazı alışkanlıkların geri dönmekte olduğunu görüyoruz.
Korumacılık taraftarları rekabetten kaçmak istiyorlar. Ekonomimizi dışa kapatarak
bugün sahip olduğumuz yüksek standartları koruyabilecekmişiz gibi davranıyorlar. Diğer bir
grup da devletin ekonominin yönetiminde daha fazla rol alması, Washington’a daha fazla güç
verilmesi, vergilerin yükseltilmesi gerektiğini ileri sürüyor. Göçmenlerin bir şekilde
ekonomiye zarar verdiğini iddia edenler var. Oysa bu ekonomi onlar olmadan işleyemez. Tüm
bunlar ekonomik rehavetin farklı türlerini yansıtmaktadır. Ve hepsi de tek bir yöne
ilerlemektedir: durgun ve ikinci sınıf bir ekonomi.
Bu akşam daha iyi bir yol çizeceğim: güven içinde rekabet eden bir ulus; yaşam
standartlarını yükseltecek ve iş olanakları yaratacak bir gündem. Amerikalılar ekonomik
geleceklerinden endişe duymamalılar, çünkü biz bu geleceğe şekil vereceğiz.
Amerika’nın rekabet gücünü kalıcı kılmak, ekonomimizin büyümeye devam etmesini
sağlamakla olur.
Amerikalıların harcayacak, tasarruf edecek ve yatırım yapacak daha fazla paraları
olursa ekonomimiz büyür. Son beş yılda onayladığınız vergi indirimleri sayesinde Amerikalı
çalışanların, yatırımcıların, küçük iş sahiplerinin ve ailelerin eline 880 milyar dolar geçti. Ve
bu insanlar bu paraları dört yıldan fazladır kesintisiz bir ekonomik büyüme yaratmak için
kullandılar. Ancak vergi indirimlerinin süresi, önümüzdeki birkaç yıl içinde dolacak. Eğer bu
konuda bir şey yapmazsak Amerikalı aileler, beklemedikleri vergi artışları ile karşı karşıya
kalacak ve bu durumdan hiç de hoşnut olmayacaklardır.
Amerika, geçici bir büyümeden fazlasına ihtiyaç duyduğundan, geçici vergi
indirimlerinden daha fazlasını yapmak zorundayız. Kongreden sorumlu davranarak vergi
indirimlerini kalıcı kılmasını talep ediyorum.
Amerika’nın rekabet gücünün korunması için bizlerin de vergi gelirlerinin dağıtımı
konusunda üzerimize düşeni yapmamız gerekir. Başkanlık süremin her bir yılında güvenlikle
bağlantılı olmayan ihtiyari harcamaların büyüme oranını düşürdük. Geçtiğimiz yıl da bu
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harcamalarda kesintiye giden düzenlemeyi onayladınız. Bu yılki bütçemizde ihtiyari
harcamalarda yine kesintiye gideceğiz. Bu çerçevede yeterli performans gösteremeyen ya da
öncelikli görevlerini yerine getirmeyen 140’dan fazla programın kaldırılması sözkonusu. Bu
reformları onaylayarak vergi ödeyenlere yıllık 14 milyar dolar tasarruf ettireceğiz.
Önümüzdeki yıl da aynı doğrultuda ilerlersek 2009 yılında kadar bütçe açığını yarıya
indireceğiz.
Ayrıca daha büyük bir sorun olan zorunlu harcamalar konusunu da çözüme
kavuşturmak durumundayız. İlk “baby boom” kuşağından 78 milyon kişi bu yıl 60 yaşına
bastı –ki bunların ikisi babamın favori kişileri Başkan Clinton ve ben.
Bu dönem, kişisel bir krizden öte bir değişim yaşanıyor, bu ulusal bir değişim. Baby
boom jenerasyonunun emekliliği federal hükümete beklenmedik yeni yükler getirecektir.
2030 yılına kadar Sosyal güvenlik ve sağlık harcamaları tek başına federal bütçenin yüzde
60’ını oluşturacaktır. Bu durum, daha sonraki Kongreleri imkansız seçeneklerle karşı karşıya
bırakacaktır –büyük oranlarda vergi artışları, büyük bütçe açıkları veya her harcama
kategorisinde büyük kesintiler.
Kongre, geçen yıl Sosyal Güvelikle ilgili teklifim konusunda bir faaliyette bulunmadı
–ve bu konudaki artan maliyetler hala bir problem olmaya devam ediyor. Faaliyete
geçmediğimiz her yıl problem daha da kötüleşiyor.
Bu akşam baby boom emeklilerin sosyal Güvenlik ve sağlık harcamalarına tam
etkisini incelemek için bir komisyon oluşturmak için bana katılmanızı istiyorum. Bu
komisyon Kongreden her iki partinin de üyeleri ile oluşturulmalı ve partiler üstü (tarafsız) bir
çözüm önermelidir. Bu sorunun çözümü için partizan politikayı bir kenara bırakarak birlikte
çalışmalıyız.
Amerika’nın rekabet gücünün devam etmesi Amerikalılar için daha çok pazar açmayı
gerektirmektedir. Amerika’da fabrikadaki her beş işten biri küresel ticaretle ilgilidir ve biz
dünyanın her yerinde insanların Amerikan malı satın almasını istiyoruz.
Pazarların her girişimci için eşit olanaklar sunması, piyasaların açık olması halinde
Amerikan işçisi ile kimse rekabet edemez, kimse Amerikan işçisinden çok üretemez.
Amerika’nın rekabet gücünü korumamız, kanunlarımızla tutarlı olan; değerlerimizi
yansıtan ve ekonomimizin çıkarlarına hizmet eden bir göçmen sistemi gerektirmektedir.
Ulusumuzun düzenli ve güvenli sınırlara ihtiyacı var. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için,
daha güçlü bir göçmen yasasına ve sınır kontrolüne gereksinim duyuyoruz. Aynı zamanda
daha rasyonel bir misafir işçi programına gereksinim duyuyoruz.
Amerika’nın rekabet gücünü korumak için herkesin ödeme gücüne uygun bir sağlık
sistemine ihtiyacımız var. Hükümetimizin yoksul ve yaşlıların sağlık ve bakım sorumluluğu
var ve biz bu sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.
Amerika’nın rekabet gücünü korumak için enerjiye ihtiyacımız var. Amerika petrole
bağımlıdır. Petrol de çoğunlukla dünyanın istikrarlı olmayan bölgelerinden ithal edilmektedir.
Bu bağımlılığı kırmanın en iyi yolu teknoloji ile mümkündür. 2001’den beri daha temiz daha
ucuz ve daha güvenilir alternatif enerji kaynakları üretmek için yaklaşık 10 milyar dolar
harcamış bulunuyoruz ve biz bu konuda inanılmayacak ilerlemeler kaydetmek üzereyiz.

6

Bu akşam iki alanda araştırmaları hızlandırmak için Enerji Bakanlığı bünyesinde İleri
Enerji Girişimini başlatıyorum. Evlerimize ve ofislerimize enerji sağlamak için güneş ve
rüzgar enerjisi üretimine; temiz ve güvenli nükleer enerjiye daha çok yatırım yapacağız.
Temiz enerji araştırmaları yüzde 22 artacak
Otomobillerimizin kullandığı enerji türünü de değiştirmeliyiz. Elektrikle çalışan ve
hava kirliliğine yol açmayan hidrojenli arabalar için araştırma fonlarını artırmalıyız. Bizim
hedefimiz altı yıla kadar mısırın yanında diğer bitkisel kaynaklardan da etanol üretmektir.
Bu yeni teknolojilerde ilerleme sağlamak bir başka hedefimizi de gerçekleştirmemize
yardım edecektir: 2025’e kadar Orta Doğu’dan ithal ettiğimiz petrolün yerini bu yeni enerji
kaynakları alacaktır. Amerika’nın teknolojisini ve zekasını kullanarak bu ülke petrole bağlı
bir ekonomi olmaktan çıkacaktır. Orta Doğu petrolüne bağımlılık geçmişte kalacaktır.
Amerika’nın rekabet gücünü korumak için dünyada insan zekasını ve yaratıcılığına
yön verme konusunda lider olmaya devam etmeliyiz. Bu konuda büyük avantajımız iyi
eğitilmiş, çalışkan ve hırslı insanlarımızdır, biz bunu sürdüreceğiz. Bugün ekonominin
tümünde yeni icatları teşvik etmek ve çocuklarımıza matematik ve bilimde sağlam bir temel
oluşturmak amacıyla Amerika Rekabetçilik Girişimini başlatıyorum.
İlk olarak önümüzdeki 10 yıl için fiziki bilimlerde en kritik temel araştırmalar için
federal fonların tahsisinin iki katına çıkarılmasını öneriyorum. Bu fonlar Amerikanın en
yaratıcı zekalarının nano teknoloji, super computing ve alternatif enerji kaynakları gibi
araştırmalarını destekleyecektir.
İkinci olarak özel sektörün teknolojide daha cesur girişimler başlatmasını teşvik etmek
için araştırma geliştirmeye yönelik vergi indirimlerini sürekli hale getirmeyi öneriyorum.
Hem kamu sektöründe hem özel sektörde daha çok araştırma ile hayat kalitemizi
iyileştireceğiz ve böylece önümüzdeki on yıllarda Amerika’nın icatlar ve fırsatlar konusunda
dünya lideri olmaya devam etmesini garanti altına alacağız.
Üçüncüsü çocukların daha çok matematik ve bilim dersi almasını teşvik etmeliyiz. Biz
Hiçbir Çocuk Geri Kalmasın Kanunu çıkararak iyi bir başlangıç yaptık. Bu girişim
standartlarımızı yükseltiyor ve ülke çapında test notlarımızın artmasına katkıda bulunuyor. Bu
akşam matematik ve bilim derslerinde ileri kurlarda liderlik yapmak üzere 70.000 lise
öğretmeninin eğitilmesini 30.000 matematik ve bilim profesyonelinin okullara getirilmesini
ve böylece matematik ve bilimde zorlanan öğrencilere erken yardım ulaştırmayı öneriyorum.
Bu sayede öğrenciler mezun olduktan sonra daha yüksek ücretli daha iyi işler
bulabileceklerdir. Eğer biz Amerikalı çocukların hayatta başarılı olabilmelerini garanti
edersek onlar da Amerika’nın dünyadaki başarısını garanti edeceklerdir.
Ulusumuzu dünyadaki rekabete hazırlamak hepimizin paylaşacağı bir hedeftir.
Amerika’nın Rekabetçiliği Girişimini desteklemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Birlikte
dünyaya Amerikalıların başarabileceğini göstereceğiz.
Ümit dolu bir toplum yönlendirici ve sevgiden yoksun çocuklara özel önem atfeder.
Amerikan Gençliği Girişimi ile şefkatli yetişkinlerin bir çocuğun yaşamına ilişkin sorumluluk
almasını destekliyoruz –ve bu güzel çabanın liderliğini First Lady Laura Bush üstleniyor. Bu
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yıl genç insanların eğitim hayatını sürdürmesini sağlayacak yeni kaynaklar bulacağız. Böylece
Amerikan gençliği görüş açılarını zenginleştirecek ve hayallerini gerçekleştirecek.
Ümit dolu bir toplum olağanüstü durumlarda yurttaşlarının yardımına koşar ve onlar
yeni baştan kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar yardıma devam eder. Federal hükümet
şimdiye kadar Meksika Körfezi Kıyısında New Orleans’da yaşayanlara 85 milyar dolar tahsis
etti. Biz iş dünyası için krediler ve ev ve emlak yardımı sağlıyoruz. Bununla birlikte bu acil
ihtiyaçlar karşılandıktan sonra kasırgadan önce var olan derin mücadele konularını da ele
almalıyız.
Bizden önceki Amerikalılar gibi biz de cesaret gösterecek ve mutlu sona ulaşacağız.
Özgürlüğün liderliğini yapacağız. Küresel ekonomide rekabet edecek ve üstün geleceğiz. Bu
topraklara olan manevi taahhütlerimizi yenileyeceğiz. Ve ilerleyeceğiz –ülkemiz hakkında
iyimser olacağız, ülkemizin hedeflerine sadık kalacağız ve önümüzdeki zaferlere inanacağız.

Bush’un 2025 Yılına Kadar Orta Doğu Petrolü’ne Bağımlılığı Kesme
Hedefi OPEC’i Kızdırdı
Bush’un Ulusa Sesleniş konuşmasında ifade ettiği 2025 yılına kadar Orta Doğu
Petrolüne bağımlılığı yüzde 75 oranında azalma hedefi Viyana’da OPEC toplantısında
bulunan temsilcileri gücendirdi. Orta Doğu ülkesinden gelen bir yetkili “Orta Doğu
Petrolüne bağımlılığı kesmek için 2025’i beklemesinler, hemen kessinler” dedi. ABD,
Afrika’dan Orta Doğu’dan olduğundan daha çok petrol ithal ediyor. Kasım 2005
verilerine göre ABD rafinerileri Afrika’dan günde 2.42 milyon varil ithal ederken Orta
Doğu’dan günde 2.15 milyon varil
ithal etmiş bulunuyor.
ABD Ham Petrol Arzı, 1993-2004
(Kaynaklarına göre milyon dolar olarak)

OPEC yetkilileri, bu türden
açıklamaların,
yapacakları
yatırımları olumsuz etkileyeceğini
bununda petrol piyasasında olumsuz
yansımaları olacağını ifade etti.
OPEC’in bu endişesini ABD petrol
ve doğal gaz endüstrisini temsil eden
Amerikan Petroleum Institute’un baş
ekonomisti John Felmy’de aynen
paylaştı.
Felmy,
“en
büyük
müşterilerinizden biri gelecekte artık
sizden mal almayacağını söylerse bu
elbette yatırımınızı etkiler,” dedi.

Körfezden ithalat

Körfez dışından ithalat

Yurtiçi

Kaynak: ABD Enerji Bakanlığı

8

ABD Dönem Başkanlığını üstlenen Avusturya’nın Ekonomi Bakanı Martin Bartestein
de dünya petrol rezervlerinin üçte ikisine sahip Orta Doğu’nun gelecekte daha az değil; daha
çok önemli olacağını ifade etti.
ABD Ham Petrol İthalatı, 2004
(Kaynaklarına göre milyon varil)
Körfez(*)
Kanada
Meksika
Venezuella
Nijerya
Angola
İngiltere
Ekvator
Cezayir
Diğerleri

ABD, şimdiki durumda toplam ithalatının
yüzde 20’isini Orta Doğu’dan yapıyor. Kanada ve
Meksika ile birlikte Orta Doğu’dan ithalat, Kuzey
Amerika’nın toplam ithalatının yüzde 30’una
ulaşıyor.
Enerji uzmanlarının ve analistlerin, Başkan
Bush’un hedefinin ulaşılabilir olduğu konusunda
şüpheleri var. Uzmanlar, hem bu hedefi ulaşılamaz
görüyor; hem de ABD tüm ithalatı kesse bile dünya
enerji talebinin arttığı bir ortamda rezervlerin üçte
ikisine sahip bölgedeki petrol üreticilerinin, piyasa
güçlerinin artacağına ve fiyatları belirleme gücüne
sahip olacaklarına inanıyorlar.
Uzmanlar, Amerika’nın bu girişimiyle
kendini yalnızlaştıracağını bu kararın basiretsiz bir
karar olduğunu ifade ediyor.
Financial Times, 2 Şubat 2006, Syf:1,2

(*) Bahreyn, İran, Irak, Kuveyt, Katar, Suudi
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri

Başkan Bush 6 Yıl İçinde Otomobillerde Yakıt Olarak Etanol
Kullanmayı Hedefliyor
1 Şubat Salı günü Kongre’de yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında Başkan Bush,
Amerika’nın petrole bağımlı olduğunu; bu bağımlılıktan kurtulmak için teknolojik
gelişmeyi teşvik edeceklerini ve böylece daha temiz ve ucuz yakıt kullanmalarının
mümkün olacağını söyledi ve yakıt türlerinin içindede en önemlisinin etanol olduğunu
ifade etti. Başkan Bush, Enerji Bakanlığı bünyesinde “İleri Enerji Girişimi” başlattı.
Böylece, güneş ve rüzgar enerjisinden nükleer enerjiye kadar geniş bir yelpazede daha
ucuz, temiz ve güvenilir üretim için yeni araştırmalar yapılacak. Bush, şimdiye kadar bu
konuda 10 milyar dolar harcandığını bildirdi. Nihai amaç ise 2025 yılına kadar Orta
Doğu Petrolüne bağımlılığı yüzde 75
azaltmak.
Dünya Petrol Tüketimi
(Bölgelere göre toplamın yüzdesi olarak)

Etanol, şimdiye kadar mısırdan
elde ediliyordu. Artık teknolojik
gelişme sayesinde çiftlik artıklarından
daha ucuza etanol üretmek mümkün
oluyor. Biyo-teknoloji sayesinde elde
edilen bu yakıta “biomass” (biyokütle)
de deniliyor. Mısırdan elde edilen
etanol konusunda Brezilya, en başarılı
örnek.

Kuzey Amerika

Afrika 3.3
Güney ve Orta Amerika
Orta Doğu

Avrupa ve Orta Asya

Asya Pasifik
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Toplam günde 8 milyon varil

Kaynak: BP 2005

Biomass üretiminin artırılması konusunda geniş bir uzlaşma oluşmuş durumda.
Çevreciler, benzin kadar kirliliğe yol açmadığı için destekliyor. Savunma konusundaki
şahinler, enerji bağımlılığını azaltıp ulusal güvenliği artıracağını düşünüyor. ABD oto
üreticileri, yakıtları benzinden alternatif enerji kaynaklarına dönüşebilen esnek Japon
arabaları ile daha iyi rekabet edebileceği için biomassin geliştirilmesini istiyor.
Biomass sadece mısırdan elde edilen etanole göre daha değişik tarımsal ürünlerden
elde edildiği için New York’tan,
Dünya Petrol Rezervleri
Kaliforniya’ya geniş bir coğrafyada bir Kanıtlanmış
(toplamın yüzdesi olarak)
çok eyaletin Kongre’deki politikacıları
Asya-Pasifik 3.5
tarafından da destekleniyor. Iowa,
Idaho, Louisiana gibi eyaletler de
Kuzey Amerika
mısırdan elde edilen etanol hala
Güney ve Orta Amerika
popülerliğini
koruyor.
Amerikalı
yatırımcı
Richard
Branson’dan,
Kanadalı Iogen gruba kadar çeşitli
Afrika
yatırımcılar bu konuda şimdiden
yatırım yapmaya başlamış bulunuyor.
Avrupa ve Orta Asya

2005’in yaz aylarında geçirilen
enerji kanunu, Kanadalı Iogen gruba
çiftlik artıklarından etanol üretmesi
Orta Doğu
için 250 milyon dolar borç garantisi
Toplam 1,18bn varil
veriyor. Idaho Cumhuriyetçi Senatörü
Kaynak:
BP Statistical Review of World Energy 2005
Larry Craif ilk tesisin kendi eyaletinde
kurulması için çaba harcıyor. Bu
çerçevede Iogen grubu şimdiden Idaho’da 300 çiftçi ile yılda 400.000 ton buğday ve arpa
küspesi (stronew) satın almak için anlaşma imzaladı.
Mısıra dayalı etanol sanayiini temsilen Yenilenebilir Yakıt Birliği ABD’de toplam
yakıt arzının yüzde 3’ünü teşkil eden 4.3 milyar galon üretim kapasitesine sahip 95 etanol
rafinerisinin bulunduğunu açıkladı. Önümüzdeki 18 ay içerisinde 32 yeni rafineri inşa
edilecek ve mevcut tesisi genişletme çalışmaları tamamlanacak. Böylece, 1.8 milyar galon
yeni ilave üretim mümkün olacak.
Şimdiki durumda ABD’de satılan benzinin içinde yüzde 30 etanol karışımı bulunuyor.
Etanol üreticileri, petrol şirketlerini ve otomobil imalatçılarını yüzde 85 etanol karışımı yakıt
kullanımına olanak sağlayacak daha geniş pazar yaratabilmeleri için zorluyor.
The Wall Street Journal,2 Şubat 2006,Syf:1,10

ABD’li Senatörler Petrol Sektöründe Satın Alma ve Birleşmelere
Karşı
ABD Kongresi’ne sunulan bir raporda, 1990’lardan beri petrol sektöründe 2600
satın alma ve birleşme yaşandığını ve bunun da petrol ve doğalgaz fiyatlarının daha
yüksek düzeylerde seyretmesine katkıda bulunduğu belirtildi.
Senato Hukuk Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Arien Specter, petrol sanayiindeki
satın alma ve birleşmelerin haddinden fazla olduğunu ve Exxon Mobil gibi çok kar edenlerin
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karları konusunda kanun çıkarılabileceğini ifade etti. Arien, “anti-tröst kanunlarımızın yeterli
olup olmadığını sorgulamalıyız,” dedi.
New York Demokrat Senatör Chuck Schumer da Exxon’la Mobil’in birleşmesine izin
veren düzenlemenin Demokrat yönetimin büyük bir hatası olduğunu kabul etti. Fakat, Bush
yönetimini de Ulusa Sesleniş konuşmasındaki “Amerika petrole bağımlı hale gelmiştir”
ifadesinden dolayı şiddetle kınadı. Schumer, yönetimin bizzat kendisinin “büyük petrol
şirketlerine bağımlı hale geldiğini” söyledi.
Financial Times, 25 Şubat 2006, Syf:1,2

Greenspan İngiltere Maliye Bakanı Gordon Brown’un Danışmanı
Oldu
ABD’nin eski Fed Başkanı Alan Greenspan, emekliye ayrıldıktan sonra ilk işine
başladı. 18 yılı aşkın bir süre Fed başkanlığını sürdüren Greenspan, İngiliz arkadaşı ve
global ekonomik trendler konusundaki yorumlarının hayranı Gordon Brown’ın teklifini
kabul etti. Greenspan, İngiltere ekonomisinin temellerinin nasıl geliştirileceği
konusunda Gordon Brown’a danışmanlık hizmeti verecek.
Greenspan’ın görevinin daha çok onursal olduğu ve para almayacağı belirtiliyor.
İngiltere Hazine Bakanlığı sözcüsü, yılda 6-7 kez Brown’la görüşecek olan Greenspan’ın, bu
hizmetini, daha çok telefon ve e-posta yoluyla yürüteceğini belirtti.
Gordon Brown İngiltere’de işçi partisinin iktidara geldiği 1997 yılından beri yurtiçi
ekonomik politikaların mimarı oldu. Bu dönem kesintisiz bir büyüme dönemi idi. Fakat
İngiltere ekonomisi geçen yıl bazı zorluklarla karşılaştı ve Gordon Brown geçen ay AB
tarafından çok yüksek bütçe açığı oluştuğu için uyarıldı.
Gordon Brown İngiliz Parlamenterlere, ABD ile İngiltere arasındaki verimlilik açığını
kapatmada anahtar rol üstleneceğini düşündüğü yüksek teknoloji sanayileri konusunda beyin
fırtınası oluşturmak için küresel yöneticileri Londra’ya davet etmeyi planladığını söyledi.
Brown Greenspan’dan bu toplantılara katılmasını isteyecek, Hazine de Greenspan’ın görüşleri
için bazı araştırmalar yapacak. İngiltere 2002’de Greenspan’ı şövalyelik nişanı ile
ödüllendirmişti.
Alan Greenspan’ın yeni görevi ile ilgili olarak 7 Şubat tarihli The Wall Street Journal
gazetesinde yer alan “Irrational Exuberance-Mantıksız Çılgınlık” başlıklı makalede
Greenspan’ın yaklaşımının İngiltere ekonomisi için uygulanabilirliği sorgulanıyor.
Greenspan’ın çeşitli konularda yapmış olduğu konuşmalardan alıntılara yer verilen makalede
basit vergi sisteminin kaynakların daha etkin kullanımını sağlayacağını iddia eden
Greenspan’ın Brown’un 9050 sayfayı bulan vergi kanunları ve “gölge vergileri-stealth taxes”
karşısında nasıl bir yorum yapacağı merak ediliyor.
The Wall Street Journal, 2 Şubat 2006, Syf:2

Avrupa Birliği KDV Krizinde Son Gelişmeler
Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği’nde krize neden olan belirli iş alanlarında
düşük KDV uygulanması konusunda uzlaşmaya yanaşmayan Çek Cumhuriyeti, Polonya
ve Kıbrıs’ın geri adım atmasıyla çözüme yaklaşıldı. Avrupa Birliği’nin 22 üyesi, emek
yoğun beş iş alanında Birlik tarafından belirlenmiş olan minimum KDV oranından daha
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düşük oran uygulanmasının 2010 yılına kadar uzatılması üzerine anlaşmaya varmışken
Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs ve Polonya, düşük KDV oranının daha fazla alanı kapsaması
gerektiği gerekçesiyle alınan karara karşı çıkmış; bu da diğer üyelerin tepkisini
çekmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Çek Cumhuriyeti ve Kıbrıs’ın anlaşmayı
imzalamaya hazır olduklarını açıklamalarının ardından Polonya da geri adım attı.
Prag ve Lefkoşe, anlaşmayı imzalamaları için kendilerine tanınan sürenin dolmasına
sadece saatler kala Birliğin diğer üyeleri tarafından varılan anlaşmayı desteklediklerini ve
imzalamaya hazır olduklarını açıkladılar. Beş sektörde Avrupa Birliği’nin belirlediği yüzde 15
alt sınırının altında KDV uygulanmasının 2010 yılına kadar uzatılması, Avusturya’nın
Başkanlığı döneminde önerilmişti. Böylece düşük KDV oranı uygulayan İngiltere, Fransa ve
İtalya’nın da aralarında bulunduğu dokuz ülkenin bu uygulamalarını bir süre daha devam
ettirmeleri şansı doğmuştu.
Geçen hafta Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Kıbrıs haricindeki 22 ülke düşük KDV
oranı istisnasının uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak bu düzenlemenin
yürürlüğe girebilmesi tüm üyelerin onayını gerektirdiğinden gözler muhalefet eden üyelerin
üstüne çevrilmişti. Avrupa Komisyonu da eğer 25 üyenin tamamının onayı olmazsa düşük
oran uygulayan dokuz ülkeye karşı yasal yollara başvurulacağını ilan etti. Bu nedenle
anlaşmazlığın AB’nin KDV sistemini kaosa sürüklemesinden endişe ediliyordu.
Avrupa Birliği üyelerinin neden ABD eyalet sisteminde olduğu gibi KDV oranı
uygulaması konusunda bağımsız davranamadığı sorusu akıllara gelirken bu soruya Birliğin
siyasi olarak böyle bir vergi uygulaması farklılığına hazır olmadığı cevabı veriliyor. Bunun
yerine Birlik üyesi ülkeler, yüzde 15 oranında minimum KDV uygulayabiliyorlar.
KDV, ilk kez Avrupa’da uygulanmaya başladıktan sonra dünya çapında geniş kabul
gören bir uygulama. ABD haricindeki tüm sanayileşmiş ülkeler KDV uyguluyorlar. KDV,
oldukça kullanışlı bir vergi olarak değerlendiriliyor. 1992 yılından beri Avrupa Birliğinde mal
ve hizmetlerde minimum KDV oranı yüzde 15 olarak uygulanıyor. Ancak istihdam ve
büyümenin desteklenmesi amacıyla emek yoğun belirli hizmet alanlarında ülkelerin yüzde
15’in altında KDV uygulamasına izin veriliyor.
Financial Times, 30 Ocak 2006, Syf: 7
Financial Times, 1 Şubat 2006, Syf: 12
TheWall Street Journal, 2 Şubat 2006, Syf:11

İngiltere Vergi Davasını Kazandı
İngiltere hükümeti, çok sayıda Amerikan ve Japon çokuluslu şirketinin açmış
olduğu vergi davasını kazandı. Avrupa genelinde faaliyet gösteren şirketler tarafından
iç vergi kanunlarının AB Anlaşmasında yer alan ayrımcılığın engellenmesi kurallarını
ihlal ettiği gerekçesiyle açılan seri davalardan biri olan davada Amerikan ve Japon
çokuluslu şirketleri yasadışı olarak alındığını iddia ettikleri Gelişmiş Kurumlar Vergisi
(Advanced Corporate Tax-ACT) için iade talebinde bulunmaktaydılar.
1999 yılında kaldırılan ACT’ın AB’li bir şirketin İngiltere şubesi durumundaki
şirketler aleyhine ayrımcılığa neden olduğu, bu şirketlerin İngiliz şirketin şubesi durumundaki
şirketler karşısında ayrımcılıktan doğan zararlarının tazminin gerektiği kabul edilmekteydi.
Ancak sözkonusu dava, AB’li bir şirketin değil, ABD, İsviçre ve Japonya başta olmak üzere
çokuluslu yabancı bir şirketin şubesi durumundaki şirketleri konu almaktaydı. Bu şirketler,
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yukarıda bahsi geçen AB Anlaşması kuralları tarafından korunmamakla birlikte genellikle
İngiltere ile vergi ayrımcılığını yasaklayan maddeler içeren çifte vergileme anlaşmaları yapan
ülkelere ait şirketlerdi.
Buna rağmen Yargıtay, Yüksek Mahkemenin İngiltere Hazinesi lehine verdiği kararı
destekledi. Yargıtay kararında, ACT’nin vergi anlaşmalarının ilgili maddelerini ihlal ettiği
kabul edilmekle birlikte anlaşmaların bu maddelerinin İngiltere’de uygulanmadığı açıklandı.
Yargıtay’ın kararı üzerine pek çok uluslararası şirketin konuyu Avrupa Birliği Adalet
Divanı’na taşıması bekleniyor.
Financial Times, Şubat 2006, Syf: 6

Finlandiya AB Anayasasının Resmi Onayını Erteliyor
Finlandiya, Avrupa Birliği anayasasının resmi onayını erteledi. Oysa ki
Finlandiya’nın, yarı ölü olarak kabul edilen AB Anlaşması’na hayat vereceği
düşünülüyordu. Temmuz ayında AB Dönem Başkanlığını üstlenecek Finlandiya’nın
Başbakanı Matti Vanhanen, AB anayasası yürürlüğe girerse anayasada çeşitli
değişikliklerin yapılması gerekeceğini kaydediyor.
AB anayasasını destekleyenler, Finlandiya’nın anlaşmayı onaylayan 14. ülke olacağını
umut ediyor ve diğer ülkelerin onay sürecine devam etmesi için baskıda bulunuyordu. Ancak
Vanhanen, geçen yıl Fransız ve Hollandalı seçmenlerin anayasayı reddetmesiyle durumların
değiştiğini ve Finlandiya’nın anayasaya yaklaşımında “esnekliğini” göstermek zorunda
kaldığını belirtiyor.
Salzburg’ta AB’nin geleceği ile ilgili “Avrupa’nın Sesi” konferansında konuşan
Vanhanen, Finlandiya Parlamentosu için anayasayı onaylamanın oldukça kolay olduğunu
ancak bunun için uygun zaman olmadığını vurguluyor. Finlandiyalı parlamenterlerden,
prensipte anayasayı desteklediklerini göstermek için sadece anayasa taslağını oylamaları ve
resmi onay sürecini ertelemeleri bekleniyor.
Anayasa, AB dış işleri bakanı ile AB başkanı yaratacak, AB kurallarını modernize
edecek ve karar alma sürecinde ulusal parlamentolara önemli görevler yükleyecek.
Vanhanen, 2006’nın ikinci yarısında Finlandiya başkanlığının ilk görevinin, sektörü
sınır ötesi ticarete açmak için yeni AB hizmetler önergesi hazırlamak olacağını kaydediyor.
Financial Times, 30 Ocak 2006,Syf:5

Avrupa Ekonomik Planı “İskandinav Tarzı” Yaklaşım Sunuyor
Avrupa Komisyonu, Avrupa ekonomilerini tekrar canlandırmak amacıyla
“İskandinav tarzı” olarak adlandırılan yeni bir plan sunuyor. Bu tarz, Anglo- Saxon
serbest piyasa modelinden çok sosyal demokrat yaklaşımına benziyor. Plan, Avrupalı
liderlerin bahar zirvesinde tartışılacak.
Komisyon Başkanı José Manuel Barroso, 247 sayfalık raporunda, araştırma ve
kalkınma ile üniversitelere yaptıkları harcamaları artıran ve müdahaleci meslek politikaları
takip eden Kuzey Avrupa ülkelerine övgüler yağdırdı. Barroso, kıta çapında rekabetçi enerji
programının yaratılmasını ve küçük ve orta ölçekli işletmelere destek verilmesini de talep
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etti. Barroso, aynı zamanda, 2004 yılında Birliğe katılan eski Komünist Doğu Avrupa
ülkelerinin, eskiden devlet müdahalesiyle çalışan ekonomilerini değiştirmek için çok önemli
çalışmalar yaptıklarını vurguluyor.
Rapor, AB üyelerinin hazırladığı 25 ulusal reform programının değerlendirmelerini
içeriyor. Raporda, İskandinav girişimleri takdir ediliyor. Elektrik alım-satımında entegre bir
piyasa oluşturan, kamu maliyesini düzene sokan ve emeklilik sistemlerinin mali durumunu
güçlendiren İskandinavyalılara övgüler yağdırılıyor.
Bazı ülkeler ise yumuşak bir şekilde eleştiriliyor. Örneğin, İtalya, kendi programında
hedefleri, zaman çizelgelerini ve detayları hazırlamadığı için eleştiriliyor. Roma, kamu
maliyesini kontrol etmeye, Asya rekabetine maruz kalan geleneksel sanayilerin rekabetçiliğini
artırmaya ve istihdam seviyesini yükseltmeye zorlanıyor.
The Wall Street Journal, 26 Ocak 2006, Syf:11

Avrupa Birliği Liderlerinden “Avrupa’nın Sesi” Konferansı
Avrupa Birliği liderleri, 25 üye ülkenin vatandaşlarıyla iletişimini güçlendirmek
ve can çekişen AB anayasasını kurtarmak amacıyla Salzburg’ta “Avrupa’nın Sesi”
başlıklı konferansı başlattı. Konferans, Avrupa’nın kültürel değerleri ve geleceği ile ilgili
tartışmaların başlangıcı olarak görülüyor. Konferansta, siyasi, kültürel ve akademik elit
tabaka yer alırken sıradan vatandaşların yokluğu dikkat çekiyor. Vatandaşlarla
iletişim sadece video sunumlarıyla sağlanıyor. Açıkçası, “Avrupa’nın Sesi”, Avrupalı
vatandaşların sessizliğiyle başladı.
Geçen yıl AB anayasasının Fransız ve Hollandalı seçmenler tarafından reddedilmesi,
konferansın düzenlenmesine zemin hazırladı. Avrupalı liderler, halkla iç içe olmayı, halkın
AB’ye olan güvenini tazelemeyi ve 2008 ya da 2009’da anayasasının bir kısmını
canlandıracak ortamı yaratmayı umut ediyor. Ancak, “hayır” oyları, AB ve halk arasında
açılan büyük bir uçuruma ve Avrupa projesini oluşturan ortak değerleri tekrar keşfetme
zorunluluğuna dikkati çekiyor.
Avusturya Başbakanı Wolfgang Schüssel, AB’nin sadece ekonomiyle ilgili olmaması
gerektiğini vurguluyor. Schüssel, “Avrupa, kültürel kimlik oluşturmalı, bizi birarada tutan
unsurları, sınırlarını, hedeflerini ve imkanlarını yansıtmalı,” açıklamasını yapıyor.
Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, 2005’in travmalarından kurtulmaya
çalışan Birlik için bu konferansın çok yararlı bir grup terapisi niteliğinde olduğunu
kaydediyor. Barroso, Avrupa Birliği’nin enerji tedariki, daha iyi hukuki düzenlemeler ve
hizmet sektöründe tek pazar oluşturma gibi konularda daha kararlı politikalar benimsemesi
gerektiğine inanıyor. Schüssel ve Barroso, vatandaşların isteklerine kesinlikle karşılık
vereceklerini vurguluyor.
Barroso, Avrupa’nın en büyük problemlerinden birinin, ekonomik sorunlar için
küreselleşmeyi ve açıklık modelini benimsemek yerine Brüksel’i ve Birliğe üye olmayan
ülkeleri suçlamaları olduğunu belirtiyor.
Alman Tiyatro Yönetmeni Jürgen Flimm gibi diğerleri ise sorunun Avrupa’nın
kültürel mirasının tam olarak anlaşılamamasından kaynaklandığını ve Romanya’daki işçilerin
ve Bulgaristan’daki çiftçilerin AB kültürünü daha iyi tanımaları gerektiğini kaydediyor.
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Mozart’ın doğumunun 250. yılının kutlandığı Salzburg şehrinde düzenlenen böyle bir
konferansın, Avrupalı elit tabakayla 450 milyon AB vatandaşını birbirine yakınlaştırıp
yakınlaştıramayacağını zamanla göreceğiz.
Financial Times, 30 Ocak 2006, Syf:5

Eski Avrupa’dan Göçmen İşçiler Konusunda Yeni Avrupa’ya
Uyguladığı Kısıtlamaları Kaldırması İsteniyor
Sendikalar, iş dünyası liderleri ve Avrupa Komisyonu, 12 Batı Avrupa ülkesinin
liderlerinden yeni AB ülkelerindeki işçilerin batıya serbest dolaşımını engelleyen
kısıtlamaların ortadan kaldırılması konusunda talepte bulunuyor. Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu (ETUC), eski komünist bloktan AB’ye üye olan sekiz ülkenin işçilerine
uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını istedi. Bu isteği, iş dünyası liderleri ve Avrupa
Komisyonu da destekledi.
AB İstihdam Komiseri Vladimir Spidla, önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan
raporunda 12 “eski” AB üyesinin doğudan gelen işçilerin çalışmaları üzerinde uyguladıkları
kısıtlamaların etkisiz ve ters tepki yaratacak nitelikte olduğunu belirtiyor. Spidla, işçilerin
serbest dolaşımının ekonomik İstihdam Oranları
açıdan mantıklı olduğunu ve bu 2004 (yüzde)
bağlamda genişlemenin sınırlı
Vatandaşlar
Yeni Üye 10 Ülkeden Göçmenler
etkisinin
olabileceğini
kaydediyor.
İrlanda

Sadece İngiltere, İrlanda
İspanya
ve İsveç Mayıs 2004’te Birliğe
İngiltere
katılan 10 üyenin işçilerine
tamamen
kapılarını
açtı. Avusturya
Diğerleri yedi yıla kadar varan
Hollanda
kısıtlamaları uygulamayı tercih
etti. Spidla, raporunda İngiltere,
Fransa
İrlanda ve İsveç’te ekonomik
İsveç
büyümenin hızla ilerlediğini,
işsizlik
oranında
azalma
Belçika
olduğunu ve istihdamda artış
Finlandiya
yaşandığını ve kota uygulamayan
Almanya
bu ülkelerin çok sayıda göçmen
işçi
almadığını
vurguluyor. Yunanistan
Ancak,
Almanya
kota
uygulamasına rağmen diğer
ülkelere göre daha fazla işçi
alıyor. Almanya ve Avusturya, en az üç yıl daha kısıtlamaları uygulayacaklarını belirtiyor.
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Kısıtlama
uygulayan 12 ülke, 1
Mayıs tarihine kadar
“eski” ve “yeni”
Avrupa
arasında
gerilime yol açan
“geçici” kısıtlamaları
artırıp
artırmamaya
karar
vermek
zorunda. Almanya ve
Avusturya,
kısıtlamaları
uygulamaya devam
edeceğini Danimarka,
Finlandiya,
Yunanistan, Hollanda,
Portekiz ve İspanya
ise
kısıtlamaları
kaldırmayı
düşündüklerini
belirtiyor.

Yabancı İşçiler
Çalışma Çağındaki nüfusun yüzdesi olarak 2005
Avusturya
Almanya
İspanya
Belçika
İrlanda
AB 15(*)
AB 25(**)
İngiltere
Yunanistan
Fransa

Geldiği Yer
AB 15
Yeni Üye 10 Ülke

İsveç
Hollanda

AB Üyesi olmayanlar

Danimarka
Portekiz
Finlandiya
Yeni Üye
Ülkeler(***)

Kaynak: European Commission
(*) İtalya Hariç
(**) Yeterince güvenilir değil
(***) Hollanda Hariç

AB15'de Çalışan AB'ye Yeni Üye 10
Ülkeleden Gelen Göçmen İşçiler

ETUC Başkanı John Monks,
sendikaların,
göçmenlerin
çalıştığı her ülkede çalışma
Tarım, Balıkçılık
standartlarını
geliştirmeyi
hedeflediklerini ve bu hedefin
Kamu yönetimi, eğitim,
yasa dışı ekonomiye yol açan
sağlık ve diğerleri
Sanayi
kısıtlamalardan daha etkili bir
strateji olduğunu kaydediyor.
Genişlemenin
“eski”
Mali, emlak
Avrupa’ya yeni üye ülkelerde
İnşaat
şirket açma ve buralara yatırım
yapma
gibi
fırsatlar
Perakende, otel ve
sunduğunu belirten Avrupalı
restoran, ulaşım.
İşçiler
Konfederasyonu
Başkanı
Ernest-Antoine
Kaynak: European Commission
Seilliére,
yeni
üyelerin
istihdam alanında “eski” Avrupa’ya geçiş yapabilmesi gerektiğini sözlerine ekliyor.
Financial Times, 3-9 Şubat 2006, Syf:2

16

Brüksel AB’nin Korumacılığını Eleştiriyor
Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Peter Mandelson, Brüksel’in korumacılık karşıtı
adımlar attığı bir zamanda kıtanın ekonomisini geriye götürdüğünü iddia ettiği popülist
yazarları eleştiri yağmuruna tuttu.
Ulusal sanayileri savunmak adına AB sınırlarının göçmen işçilere kapılarını
kapatmanın ve AB hizmetler piyasası konusunda bir tartışmanın başlatılmasının, dışa
açılmaya karşı ve popülizmi destekleyen bir hareket olduğunu belirtti.
AB Komisyonu, çeşitli cephelerde mücadelesini sürdürüyor: Fransa’nın yabancılara
devredilmesinden korktuğu 11 sektörü savunması; Polonya’nın Alman HVB’nin, İtalyan
UniCredit Bankası’nı devralmasının sonuçlarından kendi bankacılık sektörünü korumaya
çalışması, Komisyon’un ele aldığı konular arasında yer alıyor.
Komisyon, ayrıca doğu bölgelerden gelen işgücünün serbest dolaşımı konusunda da
bir rapor yayınlayacak. Raporda, kapılarını, doğudan gelecek işgücüne açacak olan İngiltere,
İrlanda ve İsveç’in karlı çıkacağı; ancak işgücünün serbest dolaşımına kısıtlama getiren
ülkelerin, yer altı ekonomisiyle kaybolup gitmeye mahkum olduğunu ifade edecek.
Financial Times, 8 Şubat 2006, Syf:1

İtalya’da Euro Karşıtlığı Güçleniyor
İtalya’da yapılan kamuoyu yoklamasına göre, özel sektörde çalışan her beş
kişiden biri, İtalya’nın ekonomik sorunlarına en iyi çözümün eurodan vazgeçilmesi
olduğunu düşünüyor. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve bazı hükümet yetkililerine
ait euro karşıtı tutumların İtalya’da kamu oyunu etkilediği düşünülüyor.
Berlusconi’nin merkez sağ koalisyonu, İtalya’yı euroya yönlendiren Avrupa
Komisyonu Eski Başkanı Romano Prodi’nin merkez sol güçlerine karşı 9 Nisan’da tekrar
seçilme mücadelesi verecek. Berlusconi, “Prodi’nin eurosunu” İtalya’da yüksek enflasyona
yol açmaktan ve İtalyan şirketlerin küresel çapta rekabetini azaltmaktan dolayı suçluyor.
Kuzey Ligi partisinin bakanları, geçen yıl eurodan vazgeçip “yeni lirayı” benimseme
konusunda referanduma gitmeyi önermişti. Uzmanlar, eurodan vazgeçmenin İtalya’ya
pahalıya mal olacağını ve böyle bir durumda İtalya’nın kamu borcunu karşılama maliyetinin
on milyarlarca euro artacağını düşünüyor.
Kamuoyu yoklamasına göre, ankete katılanlardan yüzde 21’i İtalya’nın eurodan
vazgeçmesini, yüzde 18’i araştırmaya daha fazla harcama yapılmasını ve yüzde 15’i ise daha
fazla özelleştirme ve liberal ekonomik politikalar istiyor.
Financial Times, 3 Şubat 2006, Syf:2

Putin Petrol Sanayiini Devletleştirmeyecek
Üç saat süren basın toplantısında Putin, Rusya’nın enerji sektöründe monopol
yaratmak niyetinde olmadığını ancak çoğunluk hissesini devletin kontrol ettiği büyük
şirketlerin ekonomide kontrollerini artırmasını desteklediğini söyledi.
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Putin, Rusya’nın Norveç veya OPEC ülkeleri gibi tümüyle devletin kontrol ettiği
şirket modellerini taklit etmeyeceğini ifade etti. Rusya’nın en büyük petrol ve doğalgaz şirketi
Gazprom’da devlet çoğunluk hissesine sahip Putin, yabancı yatırımcıların azınlık hisselerini
hala satın alabileceklerini belirtti. Devlet petrol şirketi Roseneft’in de aynı yolu izleyeceğini
bildirdi.
Basın toplantısında Putin, vergi indirimi çağrısında bulundu; ancak yinede en büyük
ağırlığı enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeye verdiklerini vurguladı.
Putin, 2008 yılında Devlet Başkanlığı dönemi sona erdiğinde Gazprom’un başına
geçeceği şeklindeki dedikoduları yalanladı.
Putin, Rusya’nın her türlü füze savunma sistemini aşabilecek güçte yeni bir füze
denediğini ve bu konuda Fransa Devlet Başkanı Jack Chirac’a bilgi verdiğini ifade etti.
The Wall Street Journal, 1 Şubat 2006, Syf:4

Rusya’nın Gaz Taktikleri Komşularını Yeni Kaynaklara Yöneltiyor
Rusya’dan Gürcistan’a gaz getiren boru hattında, Kuzey Osetya’da bir patlama
oldu. Birkaç gün içinde tamir edilebilecek boru hattı Rusya’nın işleri yavaştan alması
yüzünden kışın en soğuk günlerinde bir hafta kapalı kaldı. Bu sırada Davos’ta bulunan
Devlet Başkanı Şaakaşvili, patlamadan Rusya’yı sorumlu tuttu ve Rusya Devlet Başkanı
Putin’i aradı fakat görüşemedi; Davos toplantılarını bırakıp ülkesine döndü. Şaakaşvili,
Davos’ta kendisi ile yapılan mülakatta bunların Gürcistan’ın batı yanlısı bir yönetime
sahip olması yüzünden Rusya’nın cezalandırması gibi algılanabileceğini ve Gürcistan’ın
en kısa zamanda enerji açısından Rusya’dan farklı kaynaklar bulmak istediğini ifade
etti.
Şaakaşvili, Rusya’dan
elektrik alımını 2003’teki
yüzde 80 seviyesinden yüzde
30’lara
düşürecek
hidroelektrik santrallerin inşa
edilmekte olduğunu belirtti
petrol
konusunda
da,
Azerbaycan’ın Şah Denizi
sahasından gelen ve bu
sonbahara
tamamlanması
beklenen petrol boru hattının,
Gürcistan’ı Rusya’ya yüzde
100 bağımlılıktan kurtarıp,
yüzde
50’
düzeylerine
indireceğini vurguladı.

Kuzey Osetya Bölgesi
22 Ocak'da patlamanın olduğu yer
Belli başlı
petrol boru
hatları

Kazakistan
Hazar
Denizi

RUSYA

Kara
Deniz

GÜRCİSTAN
Bakü
AZERBAYCAN
TÜRKİYE

ERMENİSTAN

Mil
İRAN

KM
Şaakaşvili, bu yaz
Avrupa’nın bütün ülkelerinden
enerji bakanlarını ve şirket
yöneticilerini Gürcistan’a çağırıp “bu bölgede enerji çeşitliliği en iyi nasıl sağlanır
konusundaki görüşlerini almayı planlıyorum” dedi.
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Patlamanın 22 Ocak’ta meydana geldiği Kuzey Osetya’yı, Rusya güçlü bir şekilde
destekliyor. Bu ülkede yaşayanlar, Güney Osetya ile etnik olarak aynı kökenden geliyorlar.
Güney Osetya ise boru hatlarının Gürcistan’a giriş kapısı.
Gürcistan, 1 Ocak’ta Rusya’ya ödediği doğal gaz ücretini 1000 metre küp için 110
dolara çıkarmıştı. Bu eski fiyatın tam iki katıydı.
Şaakaşvili, Moskova’da Gürcistan’ı yüzünü batıya çevirdiği için cezalandırmak
isteyen ve televizyon görüntülerinde demokrasinin işlemediğini göstermek amacıyla “zavallı
Gürcülerin” resimlerinin yayınlanmasından memnun olan pek çok insan bulunduğunu söyledi.
Şaakaşvili, Gazprom’un hattı tamir etmesini bekleyinceye kadar İran’dan Azerbaycan
yolu ile doğal gaz ithal etme anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Böylece olağanüstü gaz
stoklarını da güçlendirileceğini belirtti
Doğu Avrupa Ülkeleri de Kaynakları Çeşitlendirmek İstiyor
Eski Sovyet Cumhuriyetleri’nden Avrupa’da olanlar da kaynaklarını çeşitlendirmek
için tedbir alacaklarını açıkladılar.
Polonya ve Romanya her iki ülkede de sıvılaştırılmış terminaller inşa edilmesi ve
Türkiye üzerinde Avusturya’ya doğal gaz taşıyacak boru hattı inşasının hızlandırılması için
çağrı yaptı. Sıvılaştırılmış doğal gaz terminalleri daha yüksek maliyetler içerecek; ancak bu
ülkelerin Rusya’ya bağımlılığını azaltacak.
Rusya Orta Asya’da Güçleniyor
Rusya ve Gazprom, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’da yöneticilerle tartışma ve
çatışma içindeyken Orta Asya’daki Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde Rus diplomatlar ve
Gazprom yöneticileri ilişkileri güçlendirmeye çalışıyor.
Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov, ABD’nin bu ülkedeki askeri üssünü
kapattıktan sonra Gazprom ile, Özbek devlet petrol şirketi 1.5 milyar dolarlık petrol ve
doğalgaz geliştirme anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Gazprom’a Özbekistan’ın gaz
ihracatında tam bir kontrol sağladı.
Ayrıca Özbekistan, Mayıs ayında Andican’da yapılan protesto gösterilerini şiddetle
bastırdığı için uluslararası alanda dışlanmıştı. Şimdi Moskova yönetiminde eski Sovyet
Cumhuriyetlerinin oluşturduğu Avrasya Ekonomik Topluluğu’na üye oldu.
“Avrasya Ekonomik Topluluğu”nu Oluşturan Eski Sovyet Cumhuriyetleri
•
•
•
•
•
•

Rusya
Beyaz Rusya
Tacikistan
Kazakistan
Özbekistan
Kırgızistan
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Rusya İle Tartışma İçinde Olan Eski Sovyet Cumhuriyetleri
•
•
•

Ukrayna
Gürcistan
Moldova

The Wall Street Journal, 30 Ocak 2006, Syf:10,11

Pakistan-İran Doğal Gaz Boru Hattı
Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına katılan Pakistan Devlet
Başkanı Pervez Müşerref, verdiği mülakatta dünyanın Rusya’dan sonra ikinci büyük
doğalgaz rezervlerine sahip ülkesi İran’la ülkesi arasında boru hattı döşenmesi
konusunda görüşmelere başladıklarını ifade etti. Müşerref, isterse bu hattın Hindistan’a
uzatılabileceğini belitti. Pervez Müşerref, Pakistan’daki hızlı büyüme ve yabancı
yatırımlardaki artışın enerji ihtiyacını artırdığına dikkat çekti. Müşerref, yabancı
yatırımcıların yüzde 500 arttığını vurguladı.
Pakistan’ın gayri safi yurtiçi hasılası 30 Haziran’da biten mali yıl içinde yüzde 8.4 arttı
Analistler, 4 milyar dolara ulaşacak olan doğal gaz boru hattı maliyetinin Pakistan için uygun
bir yatırım olacağı konusunda şüpheliydiler. Ancak Müşerref, durumun değişmekte olduğunu
belirtti.
Müşerref’in Devlet Başkanı olarak görev süresi 2007’de bitiyor. O zamana kadar
Beluscistan gibi aşırı İslamcıların saldırılarının bulunduğu bölgelerdeki çatışmaları sona
erdirip ülkeyi sakin ve istikrarlı bir hale getirmeyi hedefliyor.
Müşerref, kendisinin ABD, İran ve Hindistan’la ilişkilerini iyileştirip yurtiçi
kamuoyunu da dengede tutmaya çalışırken ABD’nin El Kaide militanlarını öldürmek
amacıyla bir köye düzenledikleri ve sivillerin de ölümüne yol açan ABD füze saldırısının çok
hassas bir zamanda yapıldığını ve Pakistan’ın ulusal çıkarlarına zarar verdiğini söyledi.
Müşerref: “5-6 El Kaide militanı öldürüldü; ama asıl Pakistan yara aldı” dedi. Yine de terörle
mücadele konusunda ABD ile birlikte hareket etmeye devam edeceklerini bildirdi.
The Wall Street Journal, 26 Ocak 2006, Syf:2

Latin Amerika’da Serbest Piyasa Ekonomisi Canlılığını Kaybediyor
mu?
Latin Amerika’da, 30 Kasım 2006 tarihine kadar 12 ay içinde 11 tane önemli
başkanlık seçimi yapılmış olacak. Seçimlerde sol görüşlü adaylar ön sıralarda yer
alırken bazı serbest piyasa taraftarları Latin Amerika’nın serbest piyasadaki canlılığını
yitirip yitirmediğini sorguluyor.
Latin Amerika’nın açık piyasa ekonomisinde canlılığını yitirmesiyle ilgili endişeler
Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nda ön plana çıktı. Davos katılımcısı Meksika
Eski Cumhurbaşkanı Ernesto Zedillo, Latin Amerika’nın piyasanın dışında kalmış gibi
düşünüldüğünü fakat bu düşüncenin abartılı olduğunu kaydediyor. Gelir eşitsizliği Latin
Amerika’nın en önemli sorunu olmasına rağmen çoğu ülke hala piyasa ekonomilerini koruyor
çünkü bu ülkelerin liderleri ve seçmenleri daha iyi çözüm bulamıyor.
20

Zedillo, “bölgenin iki devi” olarak adlandırdığı Brezilya ve Meksika’nın ekonomik ve
siyasi istikrara kavuştuğunu belirtiyor. Diğer Latin Amerikalı gözlemciler, Brezilya’da
Cumhurbaşkanı Luiz İnácio Lula da Silva’nın, 2002 yılında kendi İşçi Partisinin iktidara
gelmesinden bu yana piyasa modelinin temellerini koruduğunu kaydediyor. Amerika bölgesi
Kalkınma Bankası Eski Başkanı Enrique Iglesias, Latin Amerika’da sol görüşün yayıldığını
vurguluyor.
Washington’da Brookings Institution’da araştırma görevlisi Carol Graham, serbest
piyasaların ve demokratik hükümetlerin eksik yanlarının olduğunu ancak daha gerçekçi
alternatiflerin olmadığını ifade ediyor. Graham, küreselleşmenin ve demokratikleşmenin
ekonomi üzerindeki geniş kapsamlı etkilerinin göz ardı edildiğini sözlerine ekliyor.
Peru’nun petrol ve kömür sektöründe devlet kontrolünü artıracağına söz veren ve
Venezuella Cumhurbaşkanı Hugo Chavez’e hayran olan popülist-milliyetçi Ollanta Humala,
Peru’da Nisan seçimleri için oylamalarda liderliğini koruyor. Bolivya’da geçen ayın
seçimlerinde diğer bir Chavez dostu Evo Morales’in liderliğe oturmasından sonra Humala’nın
oylarında artış yaşanması; Chavez’in kendi gücünü ve Küba lideri Fidel Castro’nun etkisini
güçlendirmek amacıyla hükümetin petrol gelirlerini başarılı bir şekilde kullandığını
gösteriyor.
Meksika Eski Dış İşleri Bakanı Jorge Castanëda, sol kanadın ülkenin iç sorunlarına
değil sadece yurt dışı sorunlarına yönelik olduğunu ancak istisna olarak Şili, Brezilya ve
Uruguay’daki sol görüşlülerin fakirliği ve eşitsizliği azaltmak, altyapı oluşturmak ve eğitim
ve sağlık imkanlarını geliştirmek için tedbirler aldığını kaydediyor.
Diğerleri ise, Latin Amerika’nın çok değiştiğini ve “solcu” gibi modası geçmiş
ifadelerin ABD yetkililerini uygunsuz politikalara yönelttiğini kaydediyor.
Latin Amerika Seçim Çizelgesi
Yatırımcılar, bu yıl Latin Amerika’daki seçimleri bölgenin serbest piyasa
ortamının göstergesi olarak değerlendiriyor.
Tarih
18 Ara. 2005

Ülke
Bolivya

15 Ocak

Şili

5 Şubat
7 Şubat
9 Nisan
28 Mayıs
2 Temmuz
1 Ekim
15 Ekim
5 Kasım
Kasım

Kosta Rika
Haiti
Peru
Kolombiya
Meksika
Brezilya
Ekvador
Nikaragua
Venezuella

Kaynak: CIA World Factbook

The Wall Street Journal, 30 Ocak 2006, Syf:8
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YORUM:
Dünya Ekonomik Sarsıntıları Ciddi Biçimde Ele Almalıdır
Çin, Hindistan, ticaret, iklim değişiklikleri, Japonya’nın toparlanması,
Avrupa’nın ekonomik ve siyasi geleceği, Google, bilgi çağı, internet güvenliği, küresel
dengesizlikler ve İran’ın nükleer programı- tüm bu konuların ortak noktası nedir?
Hepsi de Davos Ekonomik Forumu’nda tartışılmıştır. Bunun da ötesinde her biri,
“küreselleşmenin getirdiği fırsatlar ve tehditler” başlığı altında toplanıyor.
Harvard Üniversitesi rektörü ve ABD’nin Hazine eski Sekreteri Lary Summers,
Davos’ta dünyanın geçtiği dönüşüm sürecinin, Rönesans ya da Sanayi Devrimi kadar geniş
çaplı olduğunu öne sürdü. Bu iddia, pek de gerçek dışı sayılmaz. Teknolojik değişim ve dünya
ekonomisine milyarlarca Asyalının dahil olması, dünyada değişiklikler yaratıyor. Bu sonuçlar,
küreselleşme dediğimi, pazara ortak olmasın hem sonuçları hem de sebepleridir.
İletişim teknolojileri, insanlık tarihinde hep önemli rol oynamıştır. Yazı, matbaa,
kablo, telefon, radyo ve televizyonun etkilerini bir düşünün. Herkese bilgi ulaştıran internetin
yaşamımıza girmesi, yazının ya da matbaanın bulunması kadar önemli bir devrim
sayılmayabilir; ancak bilginin elde edilmesi, toplanması, iletilmesi ve bu bilgiye ulaşılmasının
marjinal maliyetinin sıfır olması, beklenen bir şey değildir. 1 milyardan fazla insan, internet
kullanmaktadır. Daha da şaşırtıcı olan, 1,5 milyar insanın, cep telefonu sahibi olması.
Kablosuz internet erişiminde yaygınlaşma potansiyeli, muazzam boyutlarda gibi görünüyor.
Çin’in ve şimdi de Hindistan’ın ekonomik etkisini, 2.4 milyarlık nüfusla da birleşince
açıklamaya gerek kalmıyor. Yalnızca Çin’in nüfusu, Latin Amerika ve Afrika’nın güneyinin
toplamından bile fazla. Ayrıca, bu devler yalnız değil. Doğu ve Güney Asya’nın gelişmekte
olan ülkelerinin nüfuslarını da hesaba katarsak, dünya nüfusunun yarısına denk bir rakam elde
ederiz. Pazara dahil olma yönündeki girişimlerin genel etkisiyle nakliye ve iletişim
maliyetlerindeki düşüş birleşince, dünya genelinde toplam çalışan sayısında dört kat oranında
bir artışa sebep oluyor. Var olan potansiyelin önü açılırsa, muazzam bir manzarayla
karşılaşacağız. Bugün bile Çin’in, satın alma paritesine göre kişi başına düşen yurtiçi hasılası,
ABD’nin hasılasının altıda birinden daha az. Hindistan’da ise hasılanın Çin’deki rakamların
yarısı kadar olduğunu görüyoruz.
Yeni küresel tedarikçilerin yükselişe geçmesinin sonuçlarına bir göz atalım: bu
ülkeler, hızlı ekonomik gelişmenin en enerji-yoğun evresinden geçtikleri zamanda enerji ve
diğer sanayi ham maddelerine talepte süregiden bir artış; gelişmiş ülkelerde özellikle
niteliksiz işçilerin ücretleri üzerindeki azalma yönündeki baskı; özellikle Afrika’nın güneyi ve
Latin Amerika’da emek-yoğun ürünlerin üreticileri arasında yoğunlaşan rekabet. Bunun
sonuçlarından biri, zengin insanların ve bir zamanlar sefalet içinde olanların durumlarının
iyileşmesidir. Ancak arada kalanlar için durum, hiç de diğerleri kadar parlak görünmüyor.
Yeni teknolojilerin etkilerini de hesaba katarsak daha da fazla değişiklik görebiliriz: 24
saat çalışan mali piyasalar; dünya genelinde üretim ve dağıtımın entegrasyonu ve ürünleri
bilgi birimlerine çevrilebilen tüm hizmetlerin ticaretinin daha kolay yapılabilmesi.
Ürünlerin, pazarlanabilen mal üretimi ve pazarlanamayan hizmet üretimi olarak
bölünmesi artık tarih oldu. Hizmet sektörünün büyük bölümleri- mali hizmetler, eğlence ve
eğitimin büyük kısmı- artık ticareti yapılabilir duruma geldi. Aslında, ilk kez hizmetler,
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mallardan daha da fazla pazarlanabilir konuma geldi. Uluslararası standartlar açısından hizmet
sektörü imalat sektöründen göreli olarak daha güçlü olan Hindistan, bu eğilimlerden pay
almaktadır.
Yine de küresel olarak entegre olmuş ve artan fırsatların ve değiş-tokuşun tümü yasal
değildir. Bu açıklık, yasadışı göçlerin, insan ve uyuşturucu ticaretinin, sınır-aşırı terörizmin,
yolsuzlukların ve diğer olumsuzlukların daha hızlı yayılmasını sağlıyor.
Bunların ötesinde jeopolitik etkiler de göz önüne alınmalıdır. Çin, dünyanın lider
güçlerinden biri haline geldi. Bundan birkaç yıl sonra Hindistan da ona katılacak. Küresel güç
politikası açısından bu değişim, en azından 20. yüzyıla doğru ABD, Almanya, Japonya ve
Rusya’nın yükselişi kadar önemlidir. Bu, Asya’da yaşayan birçok insanın, Avrupalılar ve
sömürge olarak yaşamış nesillerinin egemen olduğu anormal bir dönemin ardından normal
olana dönüş olarak algılanabilir. Şu an yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde yaşayan dünya
nüfusunun payı, Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2000 yılında yüzde 20’den, 2050
yılında belki de yüzde 14’e düşecek.
Bu değişimlerin büyüyen etkilerinin büyüyen riskleri de beraberinde getirdiği açıktır.
En önemlilerine bir göz atalım:
İlk olarak, iş dünyası, daha rekabetçi ve dinamik olan dünyayla başa çıkmayı
öğrenmek durumunda kalacak. Politika üretenler, onlara bu olanağı tanıyan bir ortamı temin
etmek zorunda; bu da birçok Avrupa hükümetinin henüz kavrayamadığı bir gerçek.
İkinci olarak, yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerin hükümetlerinin, küreselleşmenin
getirdiği bu değişimleri, korumacılığa teslim olmadan ele alması gerekir.
Üçüncü olarak, hükümetlerin, kurlar için serbestleştirilen sermaye akımlarının
sonuçlarıyla ve küresel ödemeler dengesi sorunlarıyla olabildiğince pürüz yaratmadan başa
çıkabilmeleri gerekir.
Dördüncü olarak, bağışta bulunanlar da dahil gelişmekte olan ülkelerden sorumlu
olanlar, en güçsüz olanlar için; yani fırsatlardan yararlanamayıp tehlikelerden de
korunamayan ülkelere yardım etmenin yollarını bulmalıdır.
Beşinci olarak, politika üretenler, artan enerji tüketimini rahatlatacak uzun vadeli
enerji politikaları oluşturmalıdır. Bu, son iki yüzyıldır böyle gidiyor ve Asya’nın yükselişi de
bunun değişmeyeceğini garanti ediyor.
Altıncı olarak, karar mekanizmaları, iklim değişikliklerinin önemini değerlendirip bu
konuda bir şeyler yapmalıdır.
Sonuncu olarak, dünyadaki tüm hükümetlerin, en temel küresel iyilik kaynağı olarak
barış ve istikrarı sağlamak adına işbirliği yapması gerekir.
Bu, yeni ve birçok açıdan cesur bir dünya. Artık bu dünya üzerinde yaşamayı
hakkettiğimizi göstermek de bize kalmış.
Financial Times,1 Şubat 2006, Syf:13
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