Merhaba Emet!
Bu zaman periyodunda edinmiş olduğum fazla miktardaki bilgiyi özetlemek zor, lakin
deneyeceğim.
Bilgi aktarımına IMF Başkanı Christine Legarde ile ve onun kömür ve kullanım nedeni hakkındaki
tutumu ile başlayalım.
Christine sık sık "İklim Şahini" olarak anılır ve kesinlikle bu lakabı hak ediyor. Christine, kömürü
dünyadaki iklim değişikliklerinin ve çevre kirliliğinin bir numaralı düşmanı olarak görüyor.
O dünyayla ters giden ne varsa düzeltmek için "Birini Düzelt-Hepsini Düzelt" adında bir metod
geliştirdi. Sözleri bahsi geçen yorumlarından da anlaşılacağı üzere ilk etapta üstü kapalı
gözüküyor.
İlgili yorum: "Bu yüzden büyümeye ihtiyacımız var, lakin aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe
saygı duyarak, yeşil büyümeye ihtiyacımız var. İyi ekoloji, iyi ekonomi demektir. Bunun bir nedeni
karbonu doğru fiyatlandırmaktır. Bununla birlikte fosil yakıt hibelerini ortadan kaldırmak da çok
önemlidir."
Yani doğru fiyatlandırma derken ne demek istiyor? Onun istediği "Maden işletmeleri için uygun
vergi ve düzenleyici rejimler.... Mesaj çok açık: Hatasız yapmak, doğru fiyatlandırmak.... Belirlenen
fiyatların sadece desteklenen enerjinin maliyetlerini yansıtmadığından aynı zamanda çevre
tarafındaki etkilerinin de göz önünde bulundurulduğundan emin olmak."
O; üretilen enerjideki kömürün maliyetine, kömürün çevreye verdiği kirliliğin maliyetinin de
eklendiği doğrudan bir offset istiyor. "Bizim doğrudan verilen nakit hibelerin kaldırılmasının da
ötesinde, daha da iyiye gitmeye ihtiyacımız var. Ve dünya üzerindeki enerjiye bağlı vergi
sistemlerinin çevresel etkileri de uygun bir şekilde yansıttığından emin olmalıyız. Çevresel
zararlarla vergi oranlarını hizalama işlemi otomatik bir kontrol ve denge sağlayacaktır."
Christine kömürle enerji üretilmesine devam edilebilmesi için alternatif olarak hükümetlerin,
çevreyi kirletme haklarını satışa çıkaran ticaret sistemlerini ve tavan faiz oranlarını kullanılmasını
önerdi.
Onun geliştirmiş olduğu "Birini Düzelt-Hepsini Düzelt" metodu çevresel zararın belirli bir
kaynağında hedeflenen, tek bir mali borç senedinin kullanımı başına çalışır.
IMF'ye geldiği zaman bu durum Stinga Tech için bir sorun olacaktır. Onlar; kömür üzerine
geliştirilen, çevreyi kirletmeyen teknolojileri kapı dışarı ettiler. Çünkü istisnalar için izin
vermiyorlar. Onlar tüm kömür üretiminin durdurulmasını istiyorlar. Yalnız bu isteklerini
bahsettiğim süslü deyimlerle saklıyorlar. Fakat; hedefleri menfaatçi bir perspektiften ötürü kömür
üretimini engellemek. Kısaca açıklayacak olursam üretimi engellemek istemelerinin asıl sebebi
kendilerini çevreci olarak göstererek bu engelden gelir sağlamak.

Christine'in kendi sözlerinden, "Kömür aşağı yukarı tüm yakıtların en kirlisidir. Henüz kullanımı
üzerine hemen hemen hiçbir ülke manidar vergiler uygulamaya koymadı. Bizim işimiz karbonun
çevreye vermiş olduğu zararları baz alarak makul ölçekli bir ceza miktarı belirleyip; bu miktarı
kömürün dünya cari fiyatının aşağı yukarı 3 te ikisine ortalama olarak yansıtmaktır. İnsanların
hava kirliliğine maruz kaldığı ülkelerde bu ceza miktarı daha da yüksek olmalı hatta bazı
durumlarda bir kaç kat daha yüksek."
IMF önerilen vergi seviyelerini çevresel maliyetlerin bir bedeli olarak kömürün, doğalgazın, benzin
ve mazotun fiyatlarına dahil etmeyi düşündüğü yaklaşık olarak 150’yi aşkın ülke için bir tabloya
sahip.
Şenol’un IMF’nin farkında olduğundan eminim. Uluslararası ödemeler bankası (BIS) ve Amerika
Birleşik Devletleri Maliye Bakanlığı ile beraber, bu üçlü (BIS, ABD Maliye Bakanlığı ve IMF) mali
politikalarını küresel bazda kararlaştırmıştır. Yaptırımlar ABD dolarının tüm küresel işlemler için
standart olmasından dolayı mümkün olduğunca ABD tarafından bilhassa kontrol edilmektedir.
Bununla birlikte Stinga Teknolojisi için olumlu bir mesajım var.
İlk olarak değiş tokuş anlamında Amerikan dolarında büyük değişmeler var. Rusya’nın çok büyük
miktardaki parayı transfer etmek için ikinci bir hızlı gönderi sistemi gerçekleştirdiğinin zaten
farkında olabilirsin. Böylesi daha önce hiç olmamıştı.
Aynı zamanda, Çin alışveriş işlemlerinde Yuan yahut Ruble para birimlerinden herhangi birini
kullanmaya karar verdi. Bu ABD dolarına olan bağlılığı ortadan kaldıracaktır.
Ayrıca, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın içinde bulunduğu BRICS olarak
adlandırılan yeni bir grup yükselişe geçmekte. BRICS IMF’nin yapmış olduğu desteklerden ötürü
büyük ölçüde göz ardı edildi. Fakat benim öngörüm BRICS’ in dünya çapında yeni bir standart
olacağı yönünde. BRICS dünya nüfusunun %40’nı aşkın ve küresel gayri safi yurt içi hasılanın
%25’inde fazla hesabını temsil ediyor.
IMF/Dünya Bankası'nın dünya finans mimarisi üzerindeki mutlak gücü bağlamında Fortaleza'da
gerçekleşen 6. BRICS Zirvesi'nde baş döndürücü bir gelişme kaydedilmiştir. Yeni Gelişim Bankası
(NDB) kurularak Dünya Bankası'nın gelişmekte olan ülkeler için ayırdığı altyapı gelişim fonuyla ve
Acil Durum Rezerv Anlaşması (CRA) imzalanarak ödeme güçlüğü çeken ülkeler için IMF'nin
sağladığı likidite korumasıyla rekabet edilebilecek duruma gelinmiştir.
Fortaleza' daki BRICS ( Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Kuzey Afrika ülkeleri) liderleri tarafından
imzalanan Anlaşma şartlarına göre, Yeni Kalkınma Bankası'nın görevi BRICS ülkeleri ve diğer
gelişmekte olan ülkelerdeki sürdürülebilir kalkınma ve altyapı kaynaklarını harekete geçirmektir.
Bu hedefe ulaşmak için kredi, işletmeye ortaklık, garanti ve diğer finansal belgeler yoluyla özel
projelere ve kamuya destek vereceklerdir. 50 milyar doların taahhüt edilmiş başlangıç sermayesi,
beş BRICS ülkelerinin her birinden gelen 10 milyar dolarlık ilk ödemelerinden oluşacaktır.

Bankanın tanımlanmış olan toplam sermayesi 100 milyar dolar olacaktır. Bankanın üyelik sistemi
tüm Birleşmiş Milletler üyelerine açık olacaktır ve her üyenin oy hakkı Bankanın sermaye
stoğundaki krediye eşit olacaktır. Banka merkezi Şanghay'da olacak ve yönetim Yöneticiler Kurulu,
Yönetim Kurulu ve Başkandan oluşacaktır.
Gelişme kesinlikle şaşırtıcı oldu: BRICS Kalkınma Bankası fikri 5 yıldır ağızdan ağıza dolaşmış ve
geçtiğimiz yıllardan bu yana haber bültenlerine konu olmuştur.
BRICS Kalkınma Bankası fikri (en azından bu noktada) Dünya Bankası veya IMF’nin egemenliğine
temel bir sorun teşkil etmemektedir. Çünkü ne Yeni Gelişim Bankası’nın (NDB) taahhüt edilen
sermayedeki 50 milyar doları ne de Acil Durum Rezerv Anlaşması (CRA)’ nın 100 milyar dolarlık
likidite havuzu Dünya Bankası’nın taahhüt edilen sermayedeki 232,8 milyar dolarına veya IMF’nin
likidite havuzundaki 755 milyar dolarına (Yardım fonları da dahil edilirse 1.4 trilyon dolar) yakınlık
göstermektedir. Ne bu fonları yerinde koordine edebilmek ve dağıtabilmek için altyapıları var ne
de bu fonları hedefledikleri amaçlarına ulaşmak için sigorta ettikleri Dünya’nın en fakir ülkeleri ile
bir çalışma geçmişleri ve İsviçre banka hesaplarına sahip olmayan rüşvetçi siyasetçileri ve
komisyoncuları.
Peki bu BRICS gelişmeleri Stinga Teknolojisi’ni ne yönde etkileyecektir? Sunulan şey IMF/Dünya
Bankası ile kazançları karşılaştırıldığında her ne kadar küçük kalsa da, yeni BRICS sistemi ve NDB
Bankası; Christine Lagarde ve IMF tarafından mal edilen anti-kömür fikrini kapsamamaktadır. Tam
aksine IMF’nin kömür fikrinden kaynaklanacak ekonomik zorlukları ve bu yönde geliştirilecek
kömür projelerini kapsamaktadır.
Bana göre sebeplerden biri de taklit edilecek olması çünkü birçok şirket, endüstri liderleri ve
ülkeler kömür pazarındaki bu düşüşlerden dolayı çok sıkı bir yarışa gireceklerdir. Buna büyük bir
örnek de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Obama'nın kömür santraline bu yıl getirmiş olduğu
sınırlama çoğunun işsiz kalmasına sebebiyet vermiş ve doğalgazın değişimine sebep olmuştur. Tek
kelime ile buradaki sanayiyi birdenbire mahvetti. Ben bu durumun yol açmış olduğu enerjinin ve
kızgınlığın yeni BRICS ve NDB programındaki hevesli katılımcıları teşvik edeceğine inanıyorum.
Bu yolu takip ettiğimiz sürece Stinga Teknolojisi bizim için iyi bir haber. Peki bu pazarlama planları
için ne anlama geliyor? Burada konuşmuş olduğum sayısız sektör uzmanları ve liderlerin
tavsiyeleri bulunmaktadır.
1. General Elektrik gibi dünyaca adı bilinen şahıslardan onaylı teknoloji edinin. Teknolojinin
tam olarak ne içerdiğini ve ne yaptığını anlatacak şekilde onaylatın. Bu anlatım
standartlarını ve ulusal olarak tanınmış testlere tabi olan emisyon değerlerini içermelidir.
NDB 10 ay sürecektir. Sertifika bankanın açılmasını beklerken etkili bir işlem olacak ve
bunu alma işlemi ilk sırada yer almalıdır.

2. Geçici satışlar yapan kömürlerden ziyade diğer yakıtları kullanan sistemlere odaklanın ta
ki NDB Bankası ortaya çıkıp kömür santraline fon ayırana kadar IMF kömür kullanımı
tükeninceye dek ülkeleri zorla ağır vergiye tabi tutacaktır.
3. Sürdürülebilirliğin, cezasız kömür üretiminin ve enerji üretiminde kullanımının destekçisi
olan Çin ve Avusturalya’ya odaklanın.
4. Yeni NDB ile yapılacak sözleşme, çevreyi kirletmeyen kömür üretimine doğru bir dikkat
çekecektir. Onaylı ilk kredilere ve Stinga Teknolojisine odaklanan dünya çapında bir alana
sahip olabilmek için Dominik Cumhuriyeti, Panama, Brezilya gibi üçüncü dünya ülkeleri
partner olarak göz önünde bulundurulabilir. Çin de bu amaca hizmet edecektir.
Umarım bu bilgiler yardımcı olmuştur. Neden yarın tekrar görüşüp gözden geçirmiyoruz.
Düşüncelerinize açığım.
Mary Anne
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Çeviri:
Tolga DANIŞMAN
Elektrik Elektronik Müh.

