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GİRİŞ
Ülkeler, COVID-19 pandem�s� ve bunun yol açtığı ekonom�k kr�zden kurtulmaya
çalışırken aynı zamanda dünya, �nsanlık üzer�nde bel�ren b�r başka tehd�tle, �kl�m
değ�ş�kl�ğ�yle mücadele etmeye çalışmaktadır.  Gerçekten de, �kl�m ve çevresel
hususlar artık pol�t�ka gündem�n�n ön saflarında yer almakta ve kamu
pol�t�kalarının t�caret dah�l her alanına nüfuz etmekted�r. 

B�rleşm�ş M�lletler İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Çerçeve Sözleşmes� (UNFCCC) tarafları, 2015
yılında �kl�m değ�ş�kl�ğ�yle mücadele etmek, sürdürüleb�l�r düşük karbonlu b�r
gelecek �ç�n gereken eylemler� hızlandırmak ve yoğunlaştırmak �ç�n anlaşmaya
varmışlardır. Bu eylemlerden b�r�, küresel ısınmaya neden olan öneml� sera
gazlarından karbond�oks�t (CO2) em�syonlarının azaltılmasıdır. CO2 em�syonları,
pandem� �le �lg�l� ekonom�k kapanmalar neden�yle 2020'de yalnızca kısa b�r süre
kes�nt�ye uğramasına rağmen on yıllardır sürekl� b�r artış eğ�l�m� �zlem�ş 2021’�n
başlarında rekor sev�yeye ulaşmıştır. 

CO2 yıllık em�syonları, 1947'de Gümrük Tar�feler� ve T�caret Genel Anlaşması'nın
(GATT) �mzalanmasından �t�baren dört kattan fazla artmıştır. Dünya T�caret
Örgütü'nün 1995'te kurulmasından sonra �se bu em�syonlar %50 artmıştır. İkl�m
ve çevresel zorluklar, çok taraflı t�caret s�stem�n�n temel� olan kurumlar
oluşturulduğunda bugünkü g�b� ac�l b�r durum bulunmuyordu. GATT kurallarının
�kl�m konularını desteklemek �ç�n hazırlanmamış olması şaşırtıcı olmasa da, bu
zorlukların üstes�nden gelmek �ç�n t�caret pol�t�kası araçlarını güncellemek ve
uyarlamak artık mutlak b�r zorunluluk hal�ne geld�. Çok taraflı t�caret s�stem�n�n
temel�n� oluşturan kurumlar oluşturulduğunda, �kl�m ve çevresel zorluklar bugün
olduğu g�b� ac�l durumlar değ�ld�. 

İkl�m değ�ş�kl�ğ�, ele alındığı takd�rde, gerçekten uluslararası b�r çabaya �ht�yaç
duyan küresel b�r sorundur. Bununla b�rl�kte, �kl�m değ�ş�kl�ğ�yle mücadelede
güçlü b�r ortak �lg� olsa da, ulusların em�syon azaltma çabalarını azaltmalarına ve
başkalarının çabalarından emek sarf etmeks�z�n yararlanmaları (�kl�m
bedavacılığı-free r�de) �ç�n öneml� �mkanlar mevcuttur. Ek olarak, �kl�m
değ�ş�kl�ğ�yle mücadele �ç�n gereken çabalar, �kl�m adalet� �le uzlaştırılmalıdır.
Örneğ�n ülkeler�n CO2 em�syonlarının b�r�kmes�ne farklı şek�lde katkıda
bulunduğu ve �kl�m değ�ş�kl�ğ�nden en çok etk�lenmes� muhtemel ülkeler�n en az
sorumlu olanlar olduğu gerçeğ� gözden kaçırılmamalıdır. Başka ülkeler�n
em�syon azaltımlarından çaba göstermeden yararlanılması (�kl�m bedavacılığı) ve
�kl�m adalets�zl�ğ�, em�syonların azaltılmasına �l�şk�n uluslararası anlaşmalara
varılmasının önündek� �k� büyük engeld�r. 
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T�caret, bedavacılık sorununu sınırlamak �ç�n g�derek artan b�r yol olarak kabul
ed�len b�r pol�t�ka alanıdır. Bu belge, Avrupa B�rl�ğ�'n�n Sınırda Karbon Düzenleme
Mekan�zması (SKDM) uygulama öner�s�n� �ncelemekted�r. Kısacası, SKDM, yerl� ve
�thal ürünler arasındak� karbon f�yatlarındak� farklılıkları telaf� etmey�
hedeflemekted�r.

2019'da Avrupa B�rl�ğ�, 2050 yılına kadar ekonom�s�n� karbondan arındırma planı
olan Yeş�l Mutabakatı başlatmıştır. Bu planın b�r parçası olarak Avrupa B�rl�ğ�,
karbon kaçağı r�sk�n� azaltmak ve Avrupa endüstr�ler� �ç�n koşulları eş�tlemek �ç�n
ekonom�n�n karbondan arındırılması amacıyla SKDM'y� gündeme get�rm�şt�r.
SKDM'n�n bel�rt�len hedef�, Avrupa B�rl�ğ�'n�n sera gazı em�syonlarını azaltma
çabalarının, bu alanda daha az �dd�alı pol�t�ka ve düzenlemelere sah�p Avrupa B�rl�ğ�
üyes� olmayan ülkeler�n �kl�m eylem� eks�kl�ğ� neden�yle zayıflamasını önlemekt�r.
Hal�hazırda Avrupa B�rl�ğ�'ne �thal ed�len mal ve h�zmetlere �l�şk�n em�syonlar
artmakta ve şu anda Avrupa B�rl�ğ�'n�n yerel CO2 em�syonlarının %20's�n� tems�l
etmekted�r. (Avrupa Parlamentosu, 2021a). 

Kom�syon tarafından, SKDM tekl�f�n�n ayrıntıları Avrupa Temmuz 2021'de sunulmuş
olup mekan�zmanın 2023 yılında faal�yete geçmes� beklenmekted�r (Avrupa
Parlamentosu, 2021b). Avrupa B�rl�ğ�'n�n b�rçok t�caret ortağı, özell�kle gel�şmekte
olan ülkeler, SKDM'n�n �hracat ve rekabet güçler� üzer�ndek� potans�yel etk�s�ne
�l�şk�n end�şeler�n� ş�md�den d�le get�rmekted�r. SKDM, tartışmaları kaçınılmaz olarak
�ç �çe geçecek �k� konuyu gündeme get�rmekted�r: 

Avrupa B�rl�ğ� �ç�nde ve dışında karbon kaçağı ve f�rma rekabet gücü üzer�ndek�
etk�n�n ele alınması. 

Bazı gel�şmekte olan ülkeler, özell�kle En Az Gel�şm�ş Ülkeler (EAGÜ'ler), yeş�l
teknoloj�ler� üret�m süreçler�ne dah�l etmek ve �lg�l� CO2 em�syonlarını azaltmak �ç�n
desteğe �ht�yaç duyacaktır (IISD, 2021; B�rleşm�ş M�lletler, 2021). Ayrıca, ülkeler�n
Avrupa B�rl�ğ�'n�n �kl�m değ�ş�kl�ğ�n� azaltma pol�t�kalarının etk�ler�ne uyum
sağlamasına yardımcı olmak �ç�n yumuşak b�r geç�ş�n� desteklemeye yönel�k
çağrılar yapılmıştır. Bu rapor, SKDM'n�n CO2 em�syonları, t�caret, gel�r ve �st�hdam
alanlarında Avrupa B�rl�ğ� ve başlıca t�caret ortakları üzer�ndek� potans�yel etk�ler�n�
�ncelemekted�r. Ayrıca bu çalışma, EAGÜ ve Gel�şmekte Olan Küçük Ada Ülkeler�
(GKAÜ) g�b� hassas ülkeler�n SKDM'den muaf tutulmasının potans�yel etk�ler�n� de
�ncelemekted�r. 
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Rapor aşağıdak� g�b� yapılandırılmıştır: 
 
1. Uygulanması düşünülen sektörler de dah�l olmak üzere mevcut kamu b�lg�ler�ne
dayalı olarak SKDM'n�n temel özell�kler�n� ve son l�teratüre dayalı olarak t�caret ve
em�syonlar �ç�n beklenen etk�ler�n� açıklamaktadır. 

2. L�teratür taraması sunmaktadır.

3. Değerlend�rme �ç�n kullanılan Küresel T�caret Anal�z� Projes� (GTAP)
hesaplanab�l�r genel denge model�n�, modelleme uygulamasının ana varsayımlarını
ve anal�z ed�len farklı senaryoları açıklamaktadır. 

4. Anal�zler�n ana bulgularını sunmakta ve gel�şmekte olan ülkelere odaklanarak
Avrupa B�rl�ğ� ve t�caret ortakları �ç�n öneml� sonuçları tartışmaktadır. 

5. Sonuçları ortaya koymakta ve gel�şmekte olan ülkeler� tem�z üret�m
teknoloj�ler�n� ben�mseme konusunda desteklemek �ç�n alternat�f pol�t�kalar ve
yaklaşımlar sunmaktadır. Bu, hem ekonom�y� çevre dostu kılma hem de daha
kapsayıcı b�r t�caret s�stem�n� teşv�k etme açısından faydalı olab�l�r.
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Avrupa B�rl�ğ� Sınırda Karbon Düzenleme Mekan�zması 

Sınırda Karbon Düzenleme Mekan�zmasının Temel Özell�kler� 

10 Mart 2021'de Avrupa Parlamentosu, “DTÖ Uyumlu B�r AB Sınırda Karbon
Düzenleme Mekan�zması” başlıklı b�r kararı kabul etm�şt�r. Bu karar, Dünya T�caret
Örgütü (DTÖ) kuralları ve Avrupa B�rl�ğ�'n�n serbest t�caret anlaşmaları �le uyumlu ve
ayrımcı olmama veya uluslararası t�carette örtülü b�r kısıtlama oluşturmama (Avrupa
Parlamentosu, 2021b) özell�kler� taşıyan SKDM'n�n get�r�lmes�n� desteklemekted�r.
Karar, özell�kle SKDM'y� Avrupa B�rl�ğ� Em�syon T�caret S�stem�ne (ETS)
bağlamaktadır. Ayrıca karar Avrupa B�rl�ğ�'n�n �kl�m değ�ş�kl�ğ� konusundak�
hedefler�n�n karbon kaçağına yol açmaması gerekt�ğ�n�n altını ç�zmekted�r. Çünkü
Avrupa B�rl�ğ�'ndek� üret�m, Avrupa B�rl�ğ� dışındak� daha az �dd�alı em�syona sah�p
ülkelere kaydırılırsa, karbon em�syon azaltma hedefler�n�n (Avrupa Parlamentosu,
2021b) küresel b�r faydası olmayacaktır. 

Şu anda, fos�l yakıtlardan kaynaklanan bölgesel CO2 em�syonları d�kkate
alındığında, Avrupa B�rl�ğ�, Ç�n ve Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nden sonra üçüncü en
büyük CO2 em�syonuna yol açmaktadır (Bkz. Şek�l 1).

Şek�l 1 I M�lyon MtCO2 c�ns�nden yıllık em�syonlar, 1960 ve 2019, 2019'da �lk on küresel
em�syon.
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Karar, Em�syon T�caret� S�stem� (ETS) kapsamındak� tüm ürünler�n s�steme dah�l
ed�lmes� gerekt�ğ�n�n altını ç�zmekted�r. 2023 yılına kadar hâl�hazırda düşünülen
sektörler arasında enerj� sektörü ve ç�mento, çel�k, alüm�nyum, petrol raf�ner�s�,
kâğıt, cam, k�mya ve gübre g�b� enerj� yoğun sanay� sektörler� yer alacaktır. Bu
sektörler, Avrupa B�rl�ğ�'n�n endüstr�yel CO2 em�syonlarının yüzde 94'ünü tems�l
etmekted�r ve ETS'de öneml� m�ktarda ücrets�z �z�nler almaya devam etmekted�r
(Avrupa Parlamentosu, 2021a). 

Ülke kapsamı açısından, SKDM'den ETS'ye (İzlanda, L�htenştayn ve Norveç) katılan
veya ETS'ye bağlı benzer üst sınır ve t�caret s�stemler�ne sah�p olan Avrupa B�rl�ğ�
üyes� olmayanların (İsv�çre) muaf olması muhtemeld�r. Bu nedenle, özell�kle
mevcut ve tar�hsel CO2 em�syonlarına düşük katkıları göz önüne alındığında, EAGÜ
ve GKAÜ'nün de mekan�zmadan muaf olmaları beklenmekted�r. 

Bu muaf�yet, SKDM'n�n EAGÜ'nün �hracatını cezalandırmamasını sağlayacaktır.
Parlamento, SKDMn�n uygulanmasından elde ed�len gel�r�n, Yeş�l Mutabakat
hedefler�ne yönel�k Avrupa B�rl�ğ� desteğ�n� artırmak �ç�n kullanılmasını talep
etmekted�r. Ayrıca, mekan�zmanın t�car� korumacılığı �lerletmek �ç�n kötüye
kullanılmaması gerekt�ğ�n� vurgulamaktadır (Avrupa Parlamentosu, 2021b). 

Bununla b�rl�kte, bazı ülkeler, özell�kle potans�yel t�caret çarpıklıkları yaratma ve
EAGÜ'lere özel muamele uygulama �ht�yacı �le �lg�l� olarak, B�rleşm�ş M�lletler
T�caret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve DTÖ g�b� farklı t�caret forumlarında,
SKDM'n�n uygulanmasıyla �lg�l� end�şeler�n� zaten d�le get�rm�şlerd�r. Ayrıca,
kümülat�f katkı d�kkate alındığında Ç�n, Brez�lya, H�nd�stan ve Güney Afr�ka g�b�
ülkeler, Avrupa B�rl�ğ� ve Amer�ka B�rleş�k Devletler�'n�n CO2 em�syonlarına karşı
em�syonları azaltma konusundak� b�r�nc�l yükümlülüğün gel�şm�ş ülkelere
düştüğünü savunmaya devam etmekted�r. Bazı ülkeler �ç�n SKDM, ortak fakat
farklılaştırılmış sorumluluklar �lkes�ne aykırı olarak görüleb�l�r (UNCTAD, 2021). 

SKDM, ürünler�nde bulunan CO2 �çer�ğ�ne göre karbon kaçağı r�sk� yüksek olan
sektörlerde Avrupa B�rl�ğ�'ne ürün yollayan �hracatçıları etk�leyecekt�r. Avrupa
Parlamentosu'nun kararı, SKDM'n�n �thalatın karbon f�yatlandırmasının hem
doğrudan hem de dolaylı em�syonları kapsaması gerekt�ğ�n� vurgulamaktadır. Bu,
elektr�k şebekes�n�n ülkeye özgü karbon yoğunluğunu da hesaba katması gerekt�ğ�
anlamına gel�r (Avrupa Parlamentosu, 2021a) . SKDM'n�n ayrıntıları b�l�nmemekle
b�rl�kte Avrupa Parlamentosu, SKDM'n�n �thalatçıların “AB ETS benzer�” b�r
s�stemden em�syon �zn� satın almasına olanak vermes� gerekt�ğ� ve ETS'n�n f�yatını
otomat�k olarak yansıtan, artan oranlı b�r verg�n�n teor�k olarak ETS �le benzer
olacağı görüşünded�r. Parlamento ayrıca, SKDM'n�n, üçüncü ülkelerden
�thalatçıların, eş�t koşullarda muamele görmeler�n� ve ayrımcılıktan kaçınmalarını
sağlamak �ç�n ürünler�n�n karbon �çer�ğ� �ç�n �k� kez ücretlend�r�lmemes�n� sağlaması
gerekt�ğ�n� vurgulamıştır. (Avrupa Parlamentosu, 2021a).
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Şek�l 2, SKDM'ye dah�l ed�lmes� muhtemel seç�lm�ş sektörlerde Avrupa B�rl�ğ�'ne en
yüksek �hracat sev�yeler�ne sah�p ülkeler�n l�stes�n� göstermekted�r. Bu açıdan
bakıldığında mekan�zmaya en çok maruz kalan ülkeler Rusya Federasyonu, Ç�n ve
Türk�ye'd�r. SKDM'n�n bu sektörler�n Avrupa B�rl�ğ�'ne �hracatı üzer�ndek� etk�s�,
�hracatta yerleş�k karbon em�syonlarının düzey�ne ve varsa menşe ülkelerde
hal�hazırda ödenm�ş karbon f�yatlarına bağlı olacaktır. Bu sektörlerde Avrupa
B�rl�ğ�'ne yapılan �hracat düzey� göz önüne alındığında, SKDM'ye en çok maruz kalan
gel�şmekte olan ülkeler H�nd�stan, Brez�lya ve Güney Afr�ka olurken, Mozamb�k en
fazla maruz kalan EAGÜ olacaktır.

Şek�l 2 I SKDM'de d�kkate alınması muhtemel seç�l� sektörler�n Avrupa B�rl�ğ�'ne 2019
İhracatı. Toplam �hracat değer� açısından en çok maruz kalan 20 ülke (m�lyar $)
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SKDM'n�n Potans�yel Etk�ler�: L�teratüre Genel Bakış

Kaçakların azaltılması üzer�ndek� etk�ler b�rçok n�cel çalışma, karbon kaçağını
önlemeye yardımcı olmak �ç�n b�r önlem olarak SKDM'y� anal�z etm�şt�r. Branger ve
Qu�r�on (2014), sınırda karbon düzenleme mekan�zmasının (SKDM) karbon kaçağı ve
rekabet gücü üzer�ndek� etk�s�n� �nceleyen 25 çalışmanın meta-anal�z�n�
gerçekleşt�rm�şt�r. 

Bulguları, pol�t�ka olmadan yüzde 5 �la 25 (ortalama yüzde 14) ve SKDM'ler �le
yüzde -5 �la yüzde 15 (ortalama yüzde 6) arasında değ�şen karbon kaçağı
tahm�nler�n� göstermekted�r. Enerj� Modelleme Forumu 29, Böhr�nger, et al. (2012)
b�r sınır düzenleme verg�s� get�rmen�n yüzde 2 �le yüzde 12 arasında değ�şen
karbon kaçağı azaltımlarıyla sonuçlandığını tesp�t etm�şt�r. Kapsam ve ver�ml�l�k
açısından, SKDM'n�n tüm sektörlere gen�şlet�lmes� ve �hracat verg� �adeler�n�n dah�l
ed�lmes�, kaçak oranını azaltmak �ç�n en etk�l� özell�kler olacaktır (Branger ve
Qu�r�on, 2014). 

Karbon kaçağı ekonom� genel�nde homojen değ�ld�r. Ç�mento, çel�k ve alüm�nyum
g�b� t�carete maruz kalan yüksek enerj�l� sektörler, öneml� ölçüde daha yüksek
kaçak oranları göstermekted�r (Mehl�ng ve d�ğerler�, 2019). ETS, sızıntıyı önlemek
�ç�n, k�myasallar, ç�mento ve k�reç, dem�r ve çel�k ve maden� yağ g�b� karbon kaçağı
r�sk�n�n daha yüksek olduğu sektörlere ücrets�z �z�nler tahs�s etmekted�r (Avrupa
B�rl�ğ�, 2020). 

SKDM uygulaması açısından, SKDM’ye benzeyen tek prat�k deney�m Kal�forn�ya'nın
elektr�k sektöründed�r (b�r üst sınır ve t�caret s�stem� �le). Pauer (2018), s�stem�n
“kaynakların yen�den düzenlenmes�” neden�yle karbon sızıntısını azaltmadığını
savunmaktadır. Yen�den düzenleme, elektr�k �thalatçıları �thalatlarının sözleşmeye
dayalı olarak düşük karbonlu olmasını sağlarken, farklı düzenlemelere sah�p yetk�
alanlarındak� kullanıcılar yüksek karbon üret�m� tükett�ğ�nde gerçekleş�r. Bu yazara
göre, kaynak değ�ş�kl�ğ�n�n etk�s� SKDM düşüşler�n� b�le dengeleyeb�l�r. Kal�forn�ya
deney�m�, SKDM uygulamasının zorluklarını vurgulamaktadır (Pauer, 2018; OECD,
2020).
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Uluslararası T�caret Üzer�ndek� Etk�ler 

SKDM, Avrupa B�rl�ğ�'nden daha düşük çevresel hedefler� ve düzenlemeler� olan
ülkelerden karbon kaçağı r�sk� taşıyan sektörlerden mal �thalatına karbonla �lg�l� b�r
ücret �lave edecekt�r. Mekan�zma, Avrupa B�rl�ğ�'n�n kend� ETS's� kapsamında yerl�
üret�c�lere uyguladığı mal�yetler� yansıtacaktır. Menşe ülkeler�nde hal�hazırda
karbon f�yatları ödeyen �thalatçılardan, ürünler�n�n karbon �çer�ğ� �ç�n �k� kez ücret
alınmayacaktır (Avrupa Parlamentosu, 2021a). 

SKDM'n�n etk�ler�, t�caret modeller�ne, ülkeler�n üret�m süreçler�n�n karbon
yoğunluğuna ve Avrupa B�rl�ğ�'n�n t�caret ortaklarının karbon pol�t�kalarına bağlı
olacaktır. Araştırmalar, karbon tar�feler�n�n tedb�re tab� ülkeler �ç�n olumsuz yan
etk�ler yaratab�leceğ�n� (Branger ve Qu�r�on, 2014) ve bölgesel eş�ts�zl�ğ�
artırab�leceğ�n� (Böhr�nger ve d�ğerler�, 2012) göstermekted�r. Fos�l yakıt
�hracatçıları, küresel yakıt tüket�m� düştükçe yakıt f�yatları üzer�ndek� aşağı yönlü
baskı neden�yle sınırda karbon düzenleme mekan�zması önlemler�nden olumsuz
etk�lenmekted�r. Karşılaştırıldığında, düzenlemey� uygulayan ülkeler grubundan
em�syon yoğun t�carete maruz (EITE) sektörler�n�n �thalatçıları, daha yüksek EITE
�thalat f�yatlarından zarar görmekted�r. 

Tahm�nler, SKDM'n�n ETS kapsamındak� tüm mallara uygulanması hal�nde, Avrupa
B�rl�ğ�'ne �hracat yapan ülkeler�n 16 m�lyar dolara kadar ek b�r ücretle karşı karşıya
kalab�leceğ�n� göstermekted�r (Lowe, 2021). Bu ekonom�lerden �thal ed�len CO2,
Avrupa B�rl�ğ�'n�n toplam �thalatında yer alan CO2'n�n yalnızca küçük b�r bölümünü
tems�l etmekted�r. Örneğ�n, H�nd�stan'dan �thal ed�len CO2, toplam �thalatın
yalnızca yüzde 1'� kadardır. (Lowe, 2021). Bu yazar, bu ekonom�ler� SKDM'den muaf
tutmanın Avrupa B�rl�ğ� �ç�n mal�yetl� olmayacağını öne sürerek, SKDM �ç�n
düşünülen sektörlerde yalnızca gel�şmekte olan ülkelerden yapılan taş, alçı ve
ç�mento �thalatının toplam Avrupa B�rl�ğ� �thalatının yüzde 10'undan fazlasını
oluşturduğunu tesp�t etm�şt�r. Özell�kle karbon verg�ler� ve daha yeş�l üret�m
süreçler� olan ülkeler SKDM'den muaf tutulursa, SKDM'n�n uygulanması, daha
yoksul ülkeler�n kalkınmasını etk�leyeb�l�r ve �hracata dayalı kalkınma fırsatlarını
azaltab�l�r. 
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Bazı çalışmalar, AB çapında b�r SKDM'den hang� gel�şmekte olan ülkeler�n olumsuz
etk�leneceğ�n� bel�rlemeye çalışmıştır. Örneğ�n, Brand� (2013) Avrupa B�rl�ğ� �le
gel�şmekte olan ülkeler arasındak� t�caret akışlarını, B�rleşm�ş M�lletler Comtrade
ver� tabanından alınan enerj� yoğun sektörlerden yapılan �thalata �l�şk�n ver�lere
dayanarak değerlend�r�lm�şt�r. Tac�k�stan ve Z�mbabve g�b� Düşük Gel�rl� Ülkeler�n
(DGÜ) ve Mozamb�k g�b� EAGÜ'ler�n, Avrupa B�rl�ğ�'ne daha fazla EITE ürünü �hraç
etme eğ�l�m�nde oldukları �ç�n Avrupa B�rl�ğ� tarafından uygulanan b�r SKDM'ye karşı
özell�kle savunmasız olduklarını tesp�t etm�şt�r. Ancak, Avrupa B�rl�ğ�'ne yapılan
�hracatın çoğu DGÜ ve EAGÜ'n�n toplam üret�m�nde n�speten düşük b�r pay
oluşturmasına rağmen, EITE endüstr�ler�nden yapılan �hracatın yerel halk �ç�n
öneml� b�r �st�hdam ve gel�r kaynağı sağladığını kaydetm�şt�r. SKDM uygulanırsa, bu
ülkeler�n pazara er�ş�m�n� sınırlayab�l�r ve potans�yel olarak yoksulluk sev�yeler�n�
artırab�l�r (Brand�, 2013). 

Boston Consult�ng Group tarafından yürütülen benzer b�r anal�z, Avrupa B�rl�ğ�'n�n
�thalatını ve metr�k ton CO2 başına 30 $'lık karbon sınır verg�s� uygulamasının
f�nansal ve rekabetç�l�k etk�s�n� hesaplayarak seç�len EITE sektörler�ndek� kâr
kaybını tahm�n etm�şt�r. SKDM'n�n, üret�m süreçler�n�n em�syon sev�yeler�ne ve
t�caret yoğunluğuna bağlı olarak ülkeler�n t�car� rekabet gücünü etk�leyeb�leceğ�n�
tesp�t etm�şlerd�r. Örneğ�n çel�k söz konusu olduğunda, üret�mdek� yüksek karbon
yoğunluğu neden�yle Ç�n ve Rusya Federasyonu daha fazla etk�lenecekt�r. Aynı
zamanda, bu sektördek� düşük karbonlu üret�m süreçler� neden�yle Türk�ye ve
H�nd�stan daha caz�p hale gelecekt�r (BCG, 2020). 

SKDM büyük olasılıkla EAGÜ'ler� ve GKAÜ'ler�n� dışta bırakacak olsa da, bu önlem�n
Avrupa B�rl�ğ�'ne �hracat yapan DGÜ'lerde yaratacağı etk�y� göz önünde
bulundurmak öneml�d�r. Z�mmer ve Holzhausen (2020), DGÜ'ler�n ekonom�ler�n�
SKDM'ye toplam maruz kalmalarına göre sıralamışlardır. Yazarlar, SKDM'n�n
uygulanmasının gel�şmekte olan ekonom�ler, özell�kle Afr�ka t�caret ortakları ve
Basra Körfez�'ndek� Arap ülkeler� �ç�n öneml� mal�yetler yaratacağını bulmuşlardır.
Çünkü bu ekonom�ler, ürünler�yle �l�şk�l� karbon em�syonları d�kkate alındığında
öneml� tar�felerle karşı karşıya kalacaklardır (Z�mmer ve Holzhausen, 2020).
Anal�zler�, en çok etk�lenen düşük gel�rl� ekonom�ler�n Kamerun, Mısır ve N�jerya g�b�
yakıt �hraç eden ülkeler� �çerd�ğ�n� ortaya koymuştur. Kongo, Gana, Fas ve
Z�mbabve g�b� d�ğer Afr�ka ekonom�ler� de SKDM'den etk�lenecekt�r.
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MODEL
Sınırda Karbon Düzenleme Mekan�zmasının Modellenmes�

Hesaplanab�l�r Genel Denge (CGE) modeller�, pol�t�ka değ�ş�kl�kler�n� s�müle etmek
ve temel ekonom�k değ�şkenler üzer�ndek� etk�y� �zlemek �ç�n b�r çerçeve
sağlamaktadır. CGE modeller�, t�caret pol�t�kası değ�ş�kl�kler�n�n çevre üzer�ndek�
etk�ler�n�n yanı sıra üret�m, t�caret modeller�, refah ve d�ğer ekonom�k değ�şkenler
üzer�ndek� etk�ler�n� değerlend�rmek �ç�n yaygın olarak kullanılmaktadır. Modeller,
her ülke �ç�n ekonom�k sektörlerde üret�mde kullanılan g�rd�ler� gösteren ulusal
g�rd�-çıktı tablolarında bel�rt�ld�ğ� g�b� sektörler arası �l�şk�ler� yakalar ve ülkeler� �k�l�
mal ve h�zmet t�caret� yoluyla b�rb�r�ne bağlamaktadır. Nakl�ye mal�yetler�, gem�de
tesl�m ve mal�yet s�gortası �le navlun ücretler� f�yatları arasında ayrım yapılarak
modele yansıtılmaktadır. Verg�ler, tar�feler, üretkenl�k ve d�ğer dışsal şoklardak�
değ�ş�kl�kler�n ekonom� üzer�ndek� etk�ler�n� göstermek �ç�n tasarlanmıştır. Burada
kullanılan CGE model�, Hertel ve Ts�gas (1997) �le Corong ve d�ğerler�nde tam
olarak belgelenen çok ülkel� ve çok sektörlü b�r model olan GTAP Model�n�n en
son vers�yonudur. (2017). GTAP, 147 bölge ve 65 sektör �ç�n ayrıntılı ver�lerle tüm
dünya ekonom�s�n� kapsamaktadır. 

CO2 em�syon modülüne sah�p GTAP Enerj�-Çevre vers�yonu GTAP-E, fos�l yakıtların
yanması ve endüstr�yel süreçlerden kaynaklanan karbon em�syonlarını
�çermekted�r (Corong ve d�ğerler�, 2020). Model, fos�l yakıtla �lg�l� CO2
em�syonlarına �l�şk�n ver�ler� her sektör ve ülkedek� ekonom�k faal�yetlerle
�l�şk�lend�rmekted�r. GTAP-E, karbon verg�ler� g�b� bel�rl� çevresel araçların
değerlend�r�lmes�ne �z�n vermekted�r. GTAP-E model�n� sınırda karbon düzenleme
mekan�zması  verg�ler�n� dah�l edecek, CO2 em�syonlarını ve CO2 em�syonu
olmayan gazlardan kaynaklanan CO2 eşdeğer� em�syonları �şleyecek şek�lde daha
da gen�şlet�lm�şt�r. Rev�ze ed�lm�ş vers�yon, SKDM uygulayan b�r �thalatçı ülke
tarafından - �çerd�kler� karbon em�syonlarına dayalı olarak - �thalatın
verg�lend�r�lmes�ne �z�n vermekted�r.

Chepel�eve ve ark. (2021), b�r ülken�n (örneğ�n, Avrupa B�rl�ğ�) üret�m�ne uygulanan
karbon f�yatına eş�t (ülken�n veya menşen�n karbon yoğunluğuna dayalı olarak)
�thalatın karbon �çer�ğ�ne b�r verg� koyarak SKDM'y� uygulamaktadır. Bu, b�r
SKDM'n�n yürürlükte olduğu b�r ülke veya ülkelerde �thalata uygulanan sınırda
karbon verg�s�n� s�müle etmek �ç�n b�r temel olarak kullanılmak üzere GTAP ver�
tabanındak� gömülü �thalat karbon em�syonlarının tahm�n ed�lmes�n�
gerekt�rmekted�r. 

11



İlk adımda, �k� taraflı t�caret akışlarıyla �l�şk�l� karbon em�syonlarını tahm�n etmek �ç�n
sanay� tarafından çıktı b�r�m� başına, ülkeye özgü karbon em�syonları
kullanılmaktadır. Bu belgede üret�mden kaynaklanan doğrudan em�syonlar ve
elektr�kten kaynaklanan dolaylı em�syonlar kullanılmaktadır. (Kapsam 1 ve Kapsam
2 em�syonları). Bu adım aynı zamanda yurt �ç� üret�mden kaynaklanan karbon
em�syonlarının satış eğ�l�m�ne, yan� �hracat veya yurt �ç� satışlara ayrıştırmamıza da
olanak tanımaktadır. Her emt�a �ç�n, fos�l yakıtların yanması ve �hracatta yer alan
enerj� kullanımı �le �l�şk�l� toplam CO2 em�syonları hesaplanır. Örneğ�n, Ç�n'dek� çel�k
üret�m� �ç�n, �hraç ed�len her b�r dolar çel�ğe 0,84 kg CO2 em�syonu, Belarus'ta
ç�mento üret�m� �ç�n, her b�r dolar ç�mento �hracatına 7,15 kg CO2 em�syonu
dah�ld�r.

İk�nc� adımda, t�caret� yapılan ürünlerdek� bu gömülü karbon em�syonlarına
dayanarak, �thalat değerler�ne SKDM uygulandıkça t�caret mal�yetler�ne göre
ayarlanan her b�r t�caret ortağı �ç�n karşılık gelen SKDM hesaplanır.  SKDM empoze
eden ekonom�n�n saldığı CO2'n�n ton başına karbon f�yatı, �hracat ekonom�s�ndek�
her sektör �ç�n somutlaştırılmış karbon em�syonları �le çarpılır. Bu, SKDM verg�s�n�n
ad valorem eşdeğer�n� sağlar, yan� değer�n�n yüzdes� olarak �fade ed�l�r. İthalat
SKDM daha sonra GTAP-E model� tarafından tar�fe ek ücret� �le aynı şek�lde ele
alınab�l�r. 

Model Varsayımları

Bu uygulamada GTAP ver� tabanı (V10.1) (11) 51 ekonom� ve 20 sektör �ç�nde
toplanmıştır. Bu, b�r bölge olarak Avrupa B�rl�ğ�'n�n 27 üye Devlet�n�, Norveç, İsv�çre
ve B�rleş�k Krallık'ı, bölgelere göre gruplandırılmış EAGÜ’ler�, GKAÜ'yü ve ayrıca
büyük ekonom�ler� ve d�ğer bölgeler� �çermekted�r. GTAP ver�tabanında 46 ürün
kategor�s� bulunmaktadır. Model, SKDM'n�n uygulandığı sektörler�n elektr�k ve enerj�
yoğun endüstr�ler olan ç�mento ve cam, çel�k, alüm�nyum, kâğıt, petrol ve kömür
ürünler� �le k�myasallar ve gübreler olduğunu varsaymaktadır. 

Bu sektörler, GTAP ver� tabanının �z�n verd�ğ� ölçüde ayrıştırılmış halde tutulmuştur
ancak Avrupa B�rl�ğ�'ndek� kadar spes�f�k değ�ld�r. Örneğ�n alüm�nyum, bakır ve n�kel
g�b� d�ğer metaller� de �çeren daha gen�ş b�r ürün grubuna dah�ld�r. Kömür, petrol ve
gaz ayrı sektörler olarak tutulurken, d�ğer sektörler daha gen�ş ürün gruplarında
toplanmıştır. 

Ülke kapsamı açısından model, Norveç ve İsv�çre'n�n ETS'ye katıldıkları veya ETS �le
bağlantılı oldukları �ç�n SKDM'den muaf olduklarını varsaymaktadır. Ayrıca,
İng�ltere’n�n 1 Ocak 2021'de ETS'ye katılımını B�rleş�k Krallık Em�syon T�caret� Planı
�le değ�şt�rd�ğ� ve hem Avrupa B�rl�ğ� hem de B�rleş�k Krallık'ın Brex�t sonrası b�r
t�caret üzer�nde anlaşmaya vardığı göz önüne alındığında, B�rleş�k Krallık'ın da muaf
tutulduğunu değerlend�rmekted�r. Model, bu ülkeler�n Avrupa B�rl�ğ�'n�n �kl�m
pol�t�kasına katıldığını ve söz konusu ülkeler�n sonuçlarının Avrupa B�rl�ğ�'n�nk�lere
dah�l ed�leceğ�n� varsaymaktadır. 
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SKDM, karbon f�yatı �le doğru orantılıdır. Yayılan b�r ton CO2'n�n f�yatı, zaman �ç�nde
ve Avrupa B�rl�ğ� �ç�ndek� ülkelere göre büyük ölçüde değ�ş�kl�k gösterm�şt�r.
ETS'dek� em�syon �z�nler�n�n f�yatı da dalgalanmıştır. 2013 ve 2020 yılları arasında
�z�nler�n f�yatları değ�ş�kl�k gösterm�ş ve 3 €'dan yaklaşık 25 €'ya yükselm�şt�r
(Avrupa Sayıştayı, 2020). Bu modelde, 44$ ve 88$'lık karbon f�yatları
değerlend�r�lmekted�r. Baz yılda (2014) ne Avrupa B�rl�ğ�'n�n ne de d�ğer ülkeler�n,
dah�l� karbon f�yatı veya SKDM'y� azaltacak etk�n karbon f�yatlandırma
mekan�zmalarına sah�p olmadığı varsayılmaktadır. Avrupa B�rl�ğ� �ç�nde, ETS
hal�hazırda yürürlükte olmasına rağmen, b�rçok Avrupa B�rl�ğ� ülkes�nde enerj�
yoğun sektörler �ç�n ücrets�z em�syon �z�nler� ve düşük karbon f�yatları çok düşük
f��l� karbon f�yatına yol açmıştır. 

Bazı t�caret ortaklarında karbon f�yatları yer almaktadır, ancak çoğu zaman sadece
yetk�ler� dah�l�ndek� bel�rl� bölgelerde SKDM, ülkeye ve ürüne göre öneml� ölçüde
farklılık göstermekte olup, üret�mlere gömülü karbon em�syonlarında büyük
farklılıklar olduğunu göstermekted�r. Tablo 1 ve Tablo 2, ton CO2 başına 44 $'lık b�r
karbon f�yatı �ç�n ad valorem eşdeğer�n� göstererek bu durumu tasv�r etmekted�r.
Sektörler arasında ve �ç�nde büyük farklılıklar bulunmaktadır. Elektr�k, ç�mento,
cam, çel�k �le dem�rl� metaller; kâğıt ürünler� g�b� d�ğer sektörlere kıyasla daha
yüksek karbon em�syonlarını yansıtan en yüksek ortalamalara sah�p sektörler
arasında yer almaktadır. Sektörler arasındak� çeş�tl�l�k, üret�m teknoloj�s�ndek�
farklılıklar neden�yle karbon yoğunluğundak� farkı yansıtmaktadır. Örneğ�n, ç�mento
ve cam üret�m�nde Belarus, H�nd�stan'dan daha fazla, H�nd�stan da S�ngapur'dan
daha fazla karbon yoğun b�r sürece sah�pt�r. Bu ad valorem eşdeğerler�, SKDM �thal
eden ülkedek� karbon f�yatıyla orantılı olarak düşecek veya artacaktır. Böylece, 44
dolardan 88 dolara b�r karbon f�yatı artışı, SKDM'ler� sektörler ve ülkeler arasında
eş�t olarak �k�ye katlayacaktır.
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Tablo 1 I CBA değer� üzer�nden eşdeğer�, ekonom�ye göre 44$/ CO2 tonu

Not: Çubukların boyutu sektöre (sütun) göre normalleşt�r�l�r ve tüm tablo �ç�n değ�l.
Kaynak: GTAP em�syonları ver� tabanına dayalı UNCTAD.
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SENARYOLAR

SKDM'n�n potans�yel etk�s�n� göstermek �ç�n, Tablo 3'te açıklanan üç ana senaryo
s�müle ed�lmekted�r.  İlk senaryo, Avrupa B�rl�ğ�'ndek� enerj�,  enerj� yoğun ve d�ğer
sektörlerdek� em�syonlara yönel�k tek t�p b�r karbon f�yatının s�mülasyonunu
göstermekted�r. Avrupa B�rl�ğ�'ndek� üret�c�ler �ç�n b�r ton karbon em�syonu başına
44 $ (Taban 44 $ (15) ve 88 $ (Taban $88) f�yatı varsayılmaktadır.  SKDM'n�n
etk�s�n� �zole etmek �ç�n, sonrak� senaryoların karşılaştırıldığı temel olarak Senaryo
1'dek� şoktan sonrak� yen� denge alınmaktadır. İk�nc� senaryo, Avrupa B�rl�ğ�'ne
yapılan �thalatta gömülü olan her b�r ton karbon em�syonu �ç�n karbon f�yatı 44$
olan SKDMy� modellemekted�r. SKDM, güç ve enerj� yoğun endüstr�yel sektörlere
uygulanmaktadır. Üçüncü senaryo, Avrupa B�rl�ğ� ürünler�n�n CO2 em�syonlarına ve
enerj� yoğun sektörler�n �thalatına �l�şk�n b�r karbon f�yatı �le b�r ton gömülü karbon
em�syonu başına 88 $'lık b�r varsayıma dayanır. (16) 

Tablo 3 I Alternat�f Senaryolar

Not: Çubukların boyutu sektöre (sütun) göre normalleşt�r�l�r ve tüm tablo �ç�n değ�l.
Kaynak: GTAP em�syonları ver� tabanına dayalı UNCTAD.

Tablo 2 I CBA değer�ne göre eşdeğer�, bölgeye göre 44 $/ CO2 tonu.
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Model Sonuçları

CO2 Em�syonları Etk�ler�

Avrupa B�rl�ğ�'nde CO2 em�syonlarına yerel b�r f�yat dayatmanın, t�caret ortaklarının
yanı sıra dah�l� b�r etk�s� bulunmaktadır (Senaryo 1). Genel sonuçlar Tablo 4'te
sunulmaktadır ve ülke etk�ler� Ek'te bulunab�l�r. Avrupa B�rl�ğ�'ndek� CO2 em�syonları
434 m�lyon metr�k ton (MtCO2) azaltılmıştır. Bu, toplam em�syonlarda yüzde 13'lük
b�r azalmaya karşılık gelmekted�r (Tablo 4). Azalma, d�ğer tüm ekonom�lerdek� (58
m�lyon MtCO2) daha yüksek em�syonlarla, yüzde 13,3'lük b�r sızıntıyla kısmen
düşmekted�r. Küresel net etk�, em�syonlarda 376 m�lyon MtCO2 azalmadır.

Tablo 4 I CO2 em�syonlarında senaryoya göre azalma, m�lyon MtCO2

EAGÜ (LDCs): En az gel�şm�ş ülkeler
KAGOD (SIDS): Küçük ada gel�şmekte olan devletler
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Avrupa B�rl�ğ� tarafından dayatılan enerj� ve enerj� yoğun endüstr�ler�n �thalatında
yerleş�k olan ton CO2 başına 44 $'lık b�r SKDM, küresel em�syonları daha da
azaltmaktadır. Avrupa B�rl�ğ� dışındak� tüm ülkeler�n em�syonları 36 m�lyon MtCO2
azalırken Avrupa B�rl�ğ�'ndek� em�syonlar 9 m�lyon MtCO2 artmaktadır. Avrupa
B�rl�ğ�'ndek� em�syonların artmasının sebeb� �se enerj� yoğun ürünler�n üret�m�n�n
kısmen Avrupa B�rl�ğ�'ne dönüyor oluşudur. Böylece, SKDM küresel CO2
em�syonlarını 27 m�lyon MtCO2 azaltarak, küresel em�syonların yüzde 0,1'�n� veya
Avrupa B�rl�ğ�'n�n em�syonlarının yüzde 0,9'unu azaltmaktadır. Bu da, sızıntıyı yüzde
13,3'ten yüzde 5,2'ye düşürmek anlamına gelmekted�r. 

Avrupa B�rl�ğ�'nde 88$'lık daha yüksek b�r karbon f�yatı uygulandığında, buna
tekabül eden daha yüksek SKDM, benzer b�r model �zleyerek daha yüksek kazanç
ve kayıplara sah�pt�r (Senaryo 3: SKDM 88). Avrupa B�rl�ğ�'ndek� em�syonlar, daha
yüksek Avrupa B�rl�ğ� yerel karbon f�yatı uygulandığında, yüzde 15.1 olan 106 m�lyon
MtCO2'l�k b�r sızıntı �le 704 m�lyon MtCO2 azaltılır. Daha yüksek SKDM, Avrupa
B�rl�ğ� dışındak� em�syonları 59 m�lyon MtCO2 azaltarak, sızıntıda yüzde 55'l�k b�r
azalma sağlar. Sonuçlar, Avrupa B�rl�ğ�'nde karbon f�yatlandırmasının artmasının
CO2 em�syonlarında b�r sızıntıya yol açtığını göstermekted�r. Karbon f�yatı ne kadar
yüksek olursa, kaçak da o kadar yüksek olmaktadır. SKDM'n�n eklenmes�, (Şek�l
3)'te göster�ld�ğ� g�b� sızıntıyı kısmen azaltmaktadır. Örneğ�n, 88$'lık b�r yurt �ç�
karbon f�yatında, %15,1'l�k b�r sızıntı bulunmaktadır. SKDM'n�n p�yasaya sürülmes� bu
sızıntıyı sadece %6,9'a düşürür.

Şek�l 3 I SKDM önces� ve sonrası karbon f�yatlandırmasından kaynaklanan sızıntı etk�ler�.
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SKDM'n�n uygulanmasından kaynaklanan em�syon azaltımları, Belarus, Sırb�stan ve
Bosna Hersek, Ukrayna ve Orta Asya ve Lat�n Amer�ka'dak� bazı ülkeler g�b� Avrupa
B�rl�ğ�'nde yerel b�r karbon f�yatının get�r�lmes�nden sonra em�syonların arttığı
ekonom�lerde n�speten daha yüksekt�r. İnd�r�mler mutlak anlamda en yüksek Ç�n,
H�nd�stan, Rusya Federasyonu'nda ve daha az ölçüde Sırb�stan ve Bosna-Hersek'�n
yanı sıra Güney Afr�ka'dadır. Avrupa B�rl�ğ�, Japonya, Kore Cumhur�yet� ve Amer�ka
B�rleş�k Devletler� g�b� enerj� yoğun ürünler�n üret�m değer� başına daha düşük CO2
em�syonu olan ekonom�lerde em�syonlar artar. Bu ülkeler de SKDM �le karşı karşıya
olsalar da (Avrupa B�rl�ğ� har�ç), üret�mde CO2 kullanımında n�speten daha
ver�ml�d�rler ve dolayısıyla görecel� olarak kazanç sağlarlar. SKDM'den muaf olan
EAGÜ'ler ve GKAÜ, em�syonlarında yalnızca küçük b�r artış görülmekted�r. Ülke
etk�ler� Ek'te yer almaktadır.

Ek hususlar, İhracat İnd�r�mler� ve Ücrets�z Em�syon İz�nler�

Senaryo 2 kapsamında �k� ek varsayım göz önünde bulundurulmuştur. B�r�nc�s�,
Avrupa B�rl�ğ�'ndek� f�rmalar �ç�n elektr�k ve enerj� yoğun endüstr�lerden ürün �hracatı
�ç�n ton CO2 başına 44 $'a eşdeğer b�r �hracat verg� �ades�n�n get�r�lmes�d�r. İk�nc�s�,
SKDM uygulamasının yanı sıra Avrupa B�rl�ğ�'ndek� f�rmalar �ç�n CO2 em�syonları �ç�n
yüzde 50 ücrets�z em�syon �zn� sağlanmasıdır. Bununla b�rl�kte, SKDM'n�n varlığında
ücrets�z em�syon �z�nler� yabancı f�rmalara karşı ayrımcılık teşk�l edeb�leceğ�nden,
model SKDM'n�n Avrupa B�rl�ğ�'ne �hracat yapan f�rmalara aynı m�ktarda mal �ç�n aynı
m�ktarda ücrets�z karbon em�syonu sağlayacağını varsaymaktadır. Bu varsayım,
ücrets�z em�syon �z�nler�n�n devam etme ve en azından b�r ara dönem �ç�n SKDM �le
b�rl�kte var olma olasılığını açıklamaya çalışır. 

B�r �hracat �nd�r�m� uygulamaya konulduğunda Avrupa B�rl�ğ� rekabet gücünü
artırmaktadır. Bu, Avrupa B�rl�ğ� dışından daha az �thalat yapılmasına neden olacak
ve kaçak yüzde 5,2'den yüzde 2,6'ya neredeyse yarı yarıya azalacaktır. Daha
karbon ver�ml� f�rmalar üret�m� artırdıkça, CO2 em�syonları yaklaşık 32 m�lyon
MtCO2 azalacak ve verg� �ades�z senaryoya kıyasla 5 m�lyon MtCO2 ek b�r azalma
olacaktır. 

Model, ücrets�z em�syon �z�nler�n�n uygulanmasının CO2 em�syonlarını azaltma
çabalarını etk�s�z hale get�rd�ğ�n� göstermekted�r. Rekabetç�l�k etk�s�, Avrupa
B�rl�ğ�'ndek� üret�m düşüşler�n� sınırlamaya yardımcı olur ve CO2 yoğun �thalatlar �ç�n
orantısız olarak daha yüksek sınır ücretler� �le kaçak etk�s� SKDM tarafından
tamamen d�kkate alınmaktadır. Ancak, bu senaryoda toplam em�syonlar, Avrupa
B�rl�ğ� �ç�ndek� ve dışındak� f�rmalara mevcut durumu korumak �ç�n daha fazla teşv�k
sağladığından, em�syon �z�nler�n�n yokluğunda 402 m�lyon MtCO2'ye kıyasla
yalnızca 225 m�lyon MtCO2 azaltılır. Ücrets�z em�syon �z�nler�n�n ve SKDM'n�n b�r
arada bulunması, em�syonlar açısından opt�mal�n altındadır ve korumacı olarak
algılanab�leceğ�nden, DTÖ uyumluluğu açısından da sorunlar doğurab�l�r. 
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Uluslararası T�caret Etk�ler� 

Avrupa B�rl�ğ�'nde 44$'lık b�r karbon f�yatının get�r�lmes�nden sonra yüksek karbon
f�yatı, yerl� üret�m�n azalmasına, ayrıca �hracatın azalmasına ve en enerj� yoğun
ürünler �ç�n �thalatın artmasına neden olmaktadır. Avrupa B�rl�ğ�'n�n �hracatı yüzde
0,21 �le yüzde 5,6 arasında ger�lemekted�r. (Tablo 5). Taleb�n azaldığı petrol
ürünler� har�ç, Avrupa B�rl�ğ� üyes� olmayan ülkeler�n küresel �hracatı artmaktadır. Bu
sonuç, bazı özel sektör gruplarının ve pol�t�ka yapıcıların enerj� yoğun sektörlerde
potans�yel b�r rekabet gücü kaybı konusundak� end�şeler�n� yansıtmaktadır.

Sonuçlar, SKDM'n�n yokluğunda, gel�şmekte olan ülkeler�n b�r grup olarak, enerj�
yoğun ürünler�n üret�m�n�n b�r kısmını yakalayarak ve �hracatlarını artırarak Avrupa
B�rl�ğ�'ndek� karbon f�yatlarındak� artıştan fayda sağlayacaklarını göstermekted�r.
Bununla b�rl�kte, bu etk�, senaryoların her b�r� altında, SKDM'n�n tanıtılmasıyla
kısmen dengelenm�şt�r. Bu, bazı gel�şmekte olan ülkeler tarafından BAM'n�n Avrupa
B�rl�ğ�'ne �hracat yapma yetenekler� üzer�nde b�r etk�s� olacağına da�r �fade ed�len
end�şeler� yansıtmaktadır. Öte yandan, EAGÜ’ler�n ve GKAÜ'n�n mekan�zmadan
muaf tutulması, düşük b�r tabandan da olsa çoğu sektörde �hracatlarının haf�fçe
artmasına yardımcı olacaktır.

SKDM, Avrupa B�rl�ğ�'ndek� yerel karbon f�yatının etk�ler�n� kısmen ters�ne çev�r�r.
Avrupa B�rl�ğ�'n�n en enerj� yoğun sektörler�nde �hracat artarken, grup olarak d�ğer
ülkeler�n bu sektörlerdek� �hracatı düşecekt�r. Bazı ekonom�ler, enerj� yoğun
sektörlerde öneml� �hracat düşüşler� yaşayacaktır. Bunlara Rusya Federasyonu,
Sırb�stan ve Bosna Hersek, Ukrayna, Orta Asya, Mısır, Güney Afr�ka ve Doğu
Asya'nın Ger� Kalanı ve Güney Asya'nın Ger� Kalanı (Ek) bölgeler� dah�ld�r. Muaf
EAGÜ'ler�n ve GKAÜ'ler�n ve n�speten enerj� açısından ver�ml� b�rkaç ülkeden gelen
küresel �hracat değerler� yaklaşık yüzde 1 oranında artmaktadır. 

İk�l� t�carete bakıldığında, Avrupa B�rl�ğ�'n�n bölge �ç� t�caret� öneml� ölçüde artırdığı
ve d�ğer tüm bölgeler�n Avrupa B�rl�ğ� �le t�caret� azaltırken, genell�kle d�ğer
bölgelerle olan t�caret� artırdığı görülmekted�r. Bu nedenle, SKDM, b�r t�caret bloğu
tarafından tar�fe artışı, blok �ç� t�caret� artırma ve t�caret ortaklarının t�caret�n� d�ğer
bölgelere yönlend�rme g�b� eşdeğer etk�ye sah�pt�r.
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Tablo 5 I Enerj� yoğun ürünler�n �hracatındak� değ�ş�mler, yüzde (%)

EAGÜ (LDCs): En az gel�şm�ş ülkeler
KAGOD (SIDS): Küçük ada gel�şmekte olan devletler
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Gel�r Etk�ler�

Karbon f�yatlarını artıran ülkelerde gel�r etk�s� negat�ft�r. Reel gel�rdek� kayıp
yıllık 53 m�lyar dolar c�varındadır (Tablo 6). D�ğer tüm ülkeler �ç�n toplam etk�
�hmal ed�leb�l�r, yaklaşık 3 m�lyar ABD Dolarlık b�r kazanç oluşacaktır. Reel
gel�r açısından yararlanan ülkeler arasında ABD, Ç�n, Japonya, Kore
Cumhur�yet� ve H�nd�stan yer alırken, kayıp yaşayan ülkeler arasında Rusya
Federasyonu, Suud� Arab�stan, Kuzey Afr�ka ve Orta Doğu ülkeler� yer
almaktadır. Bu ülkeler, özell�kle Avrupa B�rl�ğ�'nde taleb�n azalacağı fos�l yakıt
�hracatçılarıdır.

Tablo 6 I Senaryolara Göre Gerçek Gel�rdek� Değ�ş�m, (m�lyon ABD Doları)

EAGÜ (LDCs): En az gel�şm�ş ülkeler
KAGOD (SIDS): Küçük ada gel�şmekte olan devletler

SKDM'n�n devreye g�rmes�yle b�rl�kte, küresel reel gel�r, 3.4 m�lyar dolar daha
düşmekted�r. Avrupa B�rl�ğ�, karbon f�yat artışından kaynaklanan ekonom�k
kayıpların b�r kısmını ters�ne çev�r�rken, grup olarak d�ğer ülkeler kaybetmekted�r.
Avrupa B�rl�ğ�'nde daha yüksek karbon f�yatlarıyla �l�şk�l� CO2 em�syonlarının küresel
olarak azaltılması ve SKDM'n�n uygulamaya konulması, dağıtımsal etk�lere ve
küresel gayr� saf� hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 0.07's� kadar net ekonom�k b�r
f�yata (karbon f�yatı 44 $) sah�pt�r. Japonya, Tayland, Kore Cumhur�yet�, Amer�ka
B�rleş�k Devletler� ve bazı Lat�n Amer�ka ülkeler� g�b� b�rkaç ülke bundan fayda
sağlayacaktır. 

21



Avrupa B�rl�ğ�'nde SKDM'n�n uygulamaya konulmasından elde ed�len kazançlar,
artan tar�felerden kaynaklanan tahs�s ver�ml�l�ğ� kayıplarını telaf� eden poz�t�f t�caret
hadler� etk�ler�nden kaynaklanmaktadır. Olumlu t�caret hadler� etk�s�, �hracat
f�yatlarının �thalat f�yatlarına göre artması anlamına gelmekted�r. Bu da ülkeler�n
aynı �hracat m�ktarı �ç�n daha yüksek �thalat m�ktarı satın almasına olanak
tanımaktadır. 

T�caret hadler�n�n etk�s�, tar�feler yükselt�ld�ğ�nde ve herhang� b�r m�s�lleme önlem�
alınmadığında poz�t�ft�r. Tahs�s ver�ml�l�ğ� kayıpları, kaynakları daha az üretken
faal�yetlere kaydıran p�yasa bozulmalarından kaynaklanmaktadır. EAGÜ'ler ve
GKAÜ’ g�b� SKDM'den muaf olan ekonom�ler �ç�n gel�r etk�ler� olumludur. SKDM'n�n
uygulanmasından dolayı gel�r kaybı yaşayan bölgeler arasında Okyanusya (bu
bölgeye hak�m olan Avustralya �le), H�nd�stan, Sırb�stan ve Bosna-Hersek, Rusya
Federasyonu, Ukrayna, Suud� Arab�stan, Güney Afr�ka ve Orta Doğu'dak� d�ğer
ülkeler yer almaktadır. Daha az ölçüde Brez�lya, Kanada, Ç�n ve Türk�ye
etk�lenecekt�r. 

Bununla b�rl�kte, SKDM'den elde ed�len kazançlar ve kayıplar, Avrupa B�rl�ğ�'n�n
ekonom�ler�nde ton CO2 em�syonu başına 44 $'lık b�r yerel karbon f�yatı
dayatmasının b�r sonucu olarak deney�mled�ğ� 53 m�lyar $'lık reel gel�r kayıplarına
kıyasla küçüktür. 

İst�hdam etk�ler�

SKDM'n�n get�r�lmes� g�b� b�r pol�t�ka şoku, �şgücü taleb�nde ve ücretlerde
değ�ş�kl�klere yol açacaktır. Burada SKDM'n�n etk�ler�n� değerlend�rmek �ç�n
kullanılan uygulama, vasıfsız �şgücü taleb�nde b�r artışa veya azalmaya ve vasıflı
�şgücünün gerçek ücretler�nde b�r değ�ş�kl�ğe �z�n vermekted�r. Emek ve sermaye,
b�r ülke �ç�ndek� sektörler arasında hareketl�d�r, ancak uluslararası alanda
harekets�zd�r. 

SKDM'n�n �st�hdam üzer�ndek� etk�s�, ekonom�lerdek� ekonom�k faal�yetlerdek�
değ�ş�m� tak�p etmekted�r (18). İst�hdam ve ücret etk�ler�, ekonom�ler�n büyük
çoğunluğunda küçüktür, yüzde 0.1'�n oldukça altındadır. SKDM, Kazak�stan,
Sırb�stan ve Bosna-Hersek, Suud� Arab�stan ve Ukrayna g�b� SKDM �le karşı karşıya
kalan ürünler�n Avrupa B�rl�ğ�'ne �hracatının hak�m olduğu ülkelerde ve ayrıca Kuzey
Afr�ka'nın bölgesel gruplarındak� ülkelerde ve Orta Asya’da �şs�zl�ğ� artırab�l�r.
Yüksek �thalat mal�yetler� neden�yle Avrupa B�rl�ğ�'n�n t�caret ortaklarında da �şs�zl�k
artab�l�r. Öte yandan, n�speten daha az CO2 em�syonu �le enerj� yoğun ürünler
üreten ülkelerde ve EAGÜ'lerde ve GKAÜ'lerde �şs�zl�k azalacaktır.
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Etk�ler ve Sonuçlar

Bu belgede, karbon yoğun sektörlerde Avrupa B�rl�ğ� üret�c�ler�ne karbon
f�yatlarının empoze ed�lmes�n� karakter�ze eden üç temel parametrey� tahm�n
etmek �ç�n enerj� odaklı b�r GTAP model� kullanılmıştır. Bu parametreler, CO2
em�syonlarının azaltılması, Avrupa B�rl�ğ� dışındak� karbon kaçağı ve Avrupa B�rl�ğ�
�ç�ndek� ve dışındak� t�caret ve üret�m�n ne ölçüde etk�leneb�leceğ�d�r. Anal�z, bu
parametreler�n beklenen sonucunu, yan� Avrupa B�rl�ğ� üret�c�ler�n�n CO2
em�syonlarının azaldığını, SKDM tarafından karbon kaçağının azaldığını ve t�caret
kalıplarının d�ğer ülkelere kıyasla üret�m�n n�speten karbon ver�ml� olduğu ülkeler
leh�ne değ�şt�ğ�n� doğrulamaktadır. Ek olarak, makale bu araçların refah ve �st�hdam
üzer�ndek� etk�ler�n� özetlemekted�r. 

Karbon verg�ler�n�n uygulanmasıyla, Avrupa B�rl�ğ�'nde em�syon azaltımlarının ve
üret�m kayıplarının büyüklüğü öneml�d�r. SKDM'n�n eşzamanlı uygulanması olmadan,
Avrupa B�rl�ğ� öneml� karbon kaçağı ve �hracat düşüşler� yaşayacaktır. Ton başına
44$'lık b�r karbon verg�s� �le kaçak, yüzde 13,3'ten yüzde 5,2'ye, yarıdan fazla b�r
oranda azaltılarak, SKDM'n�n karbon sızıntısını öneml� ölçüde azaltmak �ç�n etk�l� b�r
araç olab�leceğ�n� düşündürmekted�r. Yalnızca Avrupa B�rl�ğ� karbon verg�s�
senaryosuna göre, SKDM karbon kaçağını azaltacak ve Avrupa B�rl�ğ� �hracatını
artıracak, ancak Avrupa B�rl�ğ� ekonom�s� üzer�ndek� karbon verg�s� etk�ler�nden
h�çb�r�n� tamamen ortadan kaldırmayacaktır.
 
SKDM'n�n �kl�m değ�ş�kl�ğ�n� azaltmadak� değer� sınırlıdır. Tüm em�syonlarda
potans�yel b�r Avrupa B�rl�ğ� yerel karbon f�yatı 44$'lık küresel em�syonlarını yüzde
13 ve 88$'lık b�r karbon f�yatı olması durumunda yüzde 21 oranında azaltırken,
SKDM'n�n devreye g�rmes� yüzde 0,8 �la 1,3 puan daha eklemekted�r. Dolayısıyla,
Avrupa B�rl�ğ�'n�n n�hayet�nde bu araçları kullanması durumunda, tahm�nler, CO2
em�syonlarının azaltılması üzer�ndek� olumlu etk�ler�n�n esas olarak göstermekted�r.
Modelde Avrupa B�rl�ğ�'nde gözlemlenen üret�m�n karbon verg�ler�ne duyarlılığı,
küresel olarak – tüm ülkelerde ve tüm sektörlerde –karbon verg�s�n�n uygulandığı
b�r senaryo �ç�n, toplam küresel em�syon azaltımlarının öneml� ölçüde düşeceğ�n�
kuvvetle göstermekted�r. Elbette, böyle b�r durumda SKDM'ler gereks�z hale
gelecekt�r. 
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Avrupa B�rl�ğ�'n�n karbon yoğun mallar �hraç eden t�caret ortaklarının çoğu, b�r
Avrupa B�rl�ğ� SKDM's�n�n �hracatlarını öneml� ölçüde azaltacağı end�şeler�n� d�le
get�rm�şt�r. Bu çalışma, çoğu ülke �ç�n durumun böyle olmayacağını öne
sürmekted�r. Hedeflenen karbon yoğun sektörlerde gel�şmekte olan ülkeler�n
�hracatındak� bas�t ortalama azalma, SKDM ton başına 44 $ verg� �le uygulandığında
sadece yüzde 1,4 ve ton başına 88 $ verg� �le uygulandığında yüzde 2,4'ün b�raz
altındadır. Ancak bu �k� senaryoda  da gel�şm�ş ülkeler�n �hracat düşüşü
yaşamadığını bel�rtmek gerek�r. Gel�şm�ş ülke üret�c�ler�n�n b�r bütün olarak
hedeflenen sektörlerde gel�şmekte olan ülkelerdek� emsaller�ne göre daha az
karbon yoğun üret�m yöntemler� kullanması neden�yle bu beklen�r. 

Anal�z ayrıca, SKDM'n�n refah açısından gel�şmekte olan ve gel�şm�ş ülkeler
arasında benzer b�r boşluk oluşturduğunu göstermekted�r. Her �k� durumda da
gel�şm�ş ülkeler gel�şmekte olan ülkelerden daha �y� durumdadır. Ton başına 44
dolar karbon verg�s� �le gel�şm�ş ülke gel�rler� 2,5 m�lyar dolar artarken, gel�şmekte
olan ülkeler�n gel�rler� 5,9 m�lyar dolar düşmekted�r. Bununla b�rl�kte, gel�şm�ş
ülkeler, 44 $'lık b�r karbon f�yatı �le 51 m�lyar $'lık karbon f�yatının �lk uygulamaya
konulmasından �t�baren, Avrupa B�rl�ğ�'ndek� kayıplardan kaynaklanan daha yüksek
b�r refah kaybı yaşarken, gel�şmekte olan ülkeler SKDM'n�n yokluğunda 1 m�lyar $
kazanmaktadır. 

Kalkınma perspekt�f�nden bakıldığında, SKDM, t�caret ortaklarının sera gazı
em�syonlarının azaltılmasını teşv�k etmekte, ancak bu çabanın nasıl
sürdürüleceğ�ne odaklanmamaktadır. Bu em�syonları etk�n b�r şek�lde azaltmak,
daha ver�ml� üret�m ve nakl�ye süreçler� gerekt�recekt�r. Avrupa B�rl�ğ�, model
tarafından öngörülen gel�şm�ş ve gel�şmekte olan ülkeler arasındak� boşlukları
daraltab�lecek ve n�hayet�nde ortadan kaldırab�lecek SKDM destek pol�t�kalarını
devreye sokmayı düşüneb�l�r. Avrupa B�rl�ğ�'n�n potans�yel b�r amacı, SKDM
tarafından üret�len gel�r�n b�r kısmının, SKDM'n�n hedeflenen sektörler�nde
gel�şmekte olan ülkelerde daha tem�z üret�m teknoloj�ler�n�n yayılmasını ve alımını
hızlandırmak �ç�n kullanılmasını �çereb�l�r. 

İler�ye dönük olarak, SKDM'n�n em�syon sev�yeler� ve çoğu t�caret akışı üzer�ndek�
n�speten küçük etk�ler�ne rağmen, Avrupa B�rl�ğ� SKDM'n�n s�stem�k etk�ler� olab�l�r.
Amer�ka B�rleş�k Devletler� g�b� Avrupa B�rl�ğ� �le karşılaştırılab�l�r b�r bağlamı olan
ülkeler, emsaller� ve uygulamadak� yasal ve pol�t�k sonuçların b�lg�s�n�
memnun�yetle karşılayab�l�rler. D�ğerler�, d�ğer yetk� alanlarında karbon f�yatlarına
tab� olmak yer�ne, karbon mal�yetler�n� kend� �çler�nde değerlend�rmek
�steyeb�l�rler. 
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EK

Senaryoya göre CO2 em�syonlarındak� değ�ş�m (m�lyon MtCO2)
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Senaryoya göre CO2 em�syonlarındak� değ�ş�m (m�lyon MtCO2)

EAGÜ (LDCs): En az gel�şm�ş ülkeler
KAGOD (SIDS): Küçük ada gel�şmekte olan devletler
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Senaryoya göre gerçek gel�rdek� değ�ş�m (m�lyon $)

EAGÜ (LDCs): En az gel�şm�ş ülkeler
KAGOD (SIDS): Küçük ada gel�şmekte olan devletler
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Senaryoya göre gerçek gel�rdek� değ�ş�m (m�lyon $)

EAGÜ (LDCs): En az gel�şm�ş ülkeler
KAGOD (SIDS): Küçük ada gel�şmekte olan devletler
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Enerj� yoğun ürünler�n �hracatındak� değ�ş�mler, yüzde (%)

EAGÜ (LDCs): En az gel�şm�ş ülkeler
KAGOD (SIDS): Küçük ada gel�şmekte olan devletler
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Enerj� yoğun ürünler�n �hracatındak� değ�ş�mler, yüzde (%)

EAGÜ (LDCs): En az gel�şm�ş ülkeler
KAGOD (SIDS): Küçük ada gel�şmekte olan devletler30
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