
Ekonomik Büyümeyi Aşmak
Refah ve gezegen için gerçek ölçütler olmalı
_____________________________________________________________________

Son yüzyılda olduğu kadar insanlık tarihinde hiç bu kadar bilgi toplanmamıştı. Ne 
durumda olduğumuza bakın? Bu kadar bilgi niye? Kısacası, bilgi tek başına 
yeterli değil, sorun anlayışımızın eksik olmasında...Örneğin, teolojik, sosyolojik, 
antropolojik, biyolojik ve hatta biyokimyasal açıdan insani bir fenomen olan aşkı 
inceleyebilirsiniz ama er ya da geç aşkın ne olduğunu aşık olmadan 
anlaşılmayacağını fark edersiniz. Ve sadece bir şeyin parçası iseniz onu 
anlarsınız. Bilim parçalara bölünmüştür ama anlayış bütüncüldür. - Max-Neef

Doğa ile kurduğumuz ilişkiyi anlayışımızın merkezine yeniden almamız gereken bir 
eşikten geçiyoruz. Yoksa bu ilişki, gezegen tarafından haklı gerekçelerle 
feshedilecek. Hükümetlerin ve şirketlerin öncelikli meselesi ekonomik göstergelerle 
meşrulaştırılmış bir yarış olduğu sürece paylaştığımız doğal varlıkların ve yaşamı 
sağlayan dengenin yok olması kaçınılmaz. Artık, ekonomik büyümenin dışında yeni 
göstergelerin olması gerekiyor. 

Rio’da bundan yirmi yıl önce devletler varlık ve refah bildirmek için yeni kavramlara 
ihtiyacımız olduğunu kabul etti. Varlığı Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ile ölçmek 
yeterli değildi, artık daha yüksek standartları ifade eden kavramlar oluşmaya 
başlamıştı, değişen yaşam şekli ve Dünya’nın sınırlı kaynaklarına bağımlılığın 
azalması ve gezegenimizin taşıyabileceği kapasiteyle daha uyumlu yaşamak önem 
kazanmıştı. “Sürdürülebilir kalkınmanın göstergeleri olan yeni ulusal hesaplar ve 
başka göstergeler” bulunmalı, geliştirilmeliydi.11

Bundan 20 yıl sonra bugün Rio+20 ile birlikte ekonomik büyüme kavramını 
sorgulama ihtiyacı daha da güçlü olarak hissedilmekte. Bu durum görüşmelerin 
belgesi olan Ocak 2012 tarihli “0 taslak’ta” kabul edilmiş, belgede “Gayri Safi Milli 
Hasıla’nın refah göstergesi olarak yetersiz olduğunun kabul edilmesi” ifade edilmiş 
ve “ birbiriyle uyumlu ekonomik, sosyal ve çevresel göstergelerin geliştirilmesi 
gerektiği” kabul edilmiştir. 

İlerlemeyi ve refahı ölçmenin yeni yollarını bulmanın zamanı geldi.  Ölçtüğümüz 
şeyler icraatları da etkileyecektir, ve eğer ölçümlerimiz çarpıksa kararlarımız 
da hatalı olur. 

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) refahı veya ilerlemeyi ölçmek için tasarlanmış 
bir araç değildir. GSMH depremler, orman yangınları, sel felaketleri, kaza yapan 
arabalar, alınan silahlar, ölümler, aşırı balık avcılığı gibi rakamlarla artış gösterir. Bu 
rakamlar bugün aldığımız kararların gelecekte ne tür olumlu etkilerinin olacağını 
açıklayan türden değildir, bu da sürdürülebilirlik adına en önemli sorunlardan biridir. 
Buna rağmen ekonomik büyümeye hükümetler tarafından fetişizm düzeyinde bir 
anlam atfediliyor.

Ekonomik büyüme göstergelerinin eleştirisi de aracın kendi kadar eskiye dayanır. 
Ancak ekonomik krizlere, artmakta olan kaynak sıkıntısı ve pek çok çevre tehdidi 
eklenince; daha etkili yeni ölçüm araçlarının oluşturulması ihtiyacı ivme kazandı. 
‘Gayri Safi Milli Hasıla’nın Ötesi’ bugün Dünya Bankası’nın bile yaygın kullandığı bir 
slogan olmuştur. Yeni ölçüm değerleri ve araçları oluşturmaya çalışanlardan 
bazıları; Birleşmiş Milletler, OECD, UNEP’dir. 



Buna alternatif olarak getirilen, “GSMH+” önerileri ise genellikle GSMH’yi düzeltmek veya 
ona eklemeler yapmak çerçevesinde hareket ediyor. Böylece, ‘daha iyi’ bir ekonomik 
performans göstergesi olabilmesi için kapsamına çeşitli seviyelerde sosyal ve çevresel 
faktörler ekleniyor. “Yeşil GSMH” denildiğinde anlatılan GSMH’den doğal kaynakların ve 
çevrenin bozulmasından kaynaklanan parasal kaybın çıkartılmasıdır. (Doğal Zenginlik 
Hesaplaması için aşağıya bakınız). Ancak, bu ayarlamalar GSMH’yi geliştirmeye yardımcı 
olmakla birlikte tek başına refahı ve sürdürülebilirliği ölçerken karşılaşılan zorlukları çözmek 
için yeterli değiller. Hatta yeni sorunlar bile oluşturabilirler. Tabiatı gereği spekülasyona açık 
olan bir alanı ölçme ve ikame etme yanılsamasına kapılmak ve kontrolde tutabileceğini 
sanmanın sakıncaları olabilir. Bunlara ek olarak Yeşil GSMH hesaplaması bizim 
sürdürülebilirlik hedeflerimize ne mesafede olduğumuzu ölçemez, bu durumda “GSMH artışı” 
sürdürülebilirlik garantisi olamaz.

Kullanmakta olduğumuz GSMH sistemini başka bir başlıkla adlandırmak cazip görünmekle 
birlikte gerçek sürdürülebilirlik ve refahı ölçmek için farklı işlevlerde pek çok gösterge olmalı. 
2009 Stiglitz-Sen-Fitoussi komisyonu da GSMH   alternatiflerini değerlendirirken benzer bir 
sonuca varmıştı22. 

Çevresel değerin ölçülmesi

Çevresel değerlendirme ve hesaplamalar sağlıklı bir gezegenin bize karşılıksız olarak 
sunduğu ekosistem hizmetlerini ve doğal kaynakları daha iyi değerlendirmemize yardımcı 
olur. Bu kaynakları kaybedeceğimizi anlayana kadar asla tükenmeyeceklerini sanrısına 
kapıldık.  Bu tür çalışmalar, kayıpların maliyetini anlamakta aydınlatıcı olabilir, çevre 
felaketlerini daha görünür kılar. Mevcut politikalar uğuruna verilen ödünler ortaya çıkar, 
görünür olur.

BM’in Çevresel – Ekonomik Hesapları (SEEA) Doğal Refah Hesaplaması adına uluslararası 
bir standart sağlıyor. Burada “doğal kapital” (mineraller, balıkçılık ve su gibi) fiziksel 
kaynaklar, dolaşımları, genel bir kapsamda kaliteleri ve ulusal gelir ve refah içinde yerleri 
ölçülüyor (Ulusal Hesaplar Sistemi). Bu ölçütün arkasındaki fikir; reel ekonominin fiziki 
temellerini (ve sınırlarını) anlamak ve siyasi tercihlerin “doğal kapitalimizi” ne şekilde 
etkilediğini göstermek. Ancak doğal kapital hesaplama metotları (onlarca yıldan sonra) hala 
karmaşık bir alanda temel resmin sadece bir kısmını gösteriyor, ve faklı ülkeler bu 
bilgiyi farklı kullanıyor. Ekosistemler ve ekosistem hizmetleri açısından ortak 
hesaplamalar halen gelişim aşamasında.

Ölçme ve değerlendirmenin temel prensiplerinin kabul edilmesi

Doğaya değer biçmenin farklı yolları söz konusu. Derin bağlarla birbirine bağlanmış 
doğal sistemlerin ölçümüne rakamsal değerler biçmek hem spekülasyona açıktır 
hem de her zaman hassas sonuçlar vermez. İşin kötüsü, basitleştirilmiş, 
kümelenmiş göstergeler tehlikeli biçimde yanlış yönlendirici olabilir, doğal 
sistemlerin birbiriyle olan bağlantısını, kırılma noktalarını, aşmamamız gereken 
eşikleri  ve ani değişimleri  göz ardı etmek  söz konusu olabilir. Her şey paraya 
endekslenemez ve endekslenmemelidir ayrıca değer biçme de ticarete 
indirgenemez. Doğal kapitalin değerlendirilmesi ortak varlıkların 
özelleştirilmesine eş değer tutulmamalıdır. Ekosistemin değerlendirilmesi 
insan hakları temelli olmalı, özel şirketlerin veya birtakım seçkinlerin 
hırslarının aracı olarak görülmemelidir.

Doğal kapital; fiziksel, insan yapımı kapitalden bütünüyle farklıdır. Doğayı “mal 



varlığı” olarak kontrol etmeyi ve bankaları kefaletle kurtardığımız gibi gezegen sistemini de 
kurtarabileceğimiz fikrine kapılabiliriz. Ancak, gezegen eşiklerini3 göz ardı edersek o zaman 
kurtarmak için geç kalmış olabiliriz, bu durumda dünyadaki bütün parayı harcasak da bir 
yardımı olmaz. Bu nedenle, neyi ölçtüğümüz, ölçme amacımız, neleri kontrol 
edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz konularında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yapılan 
varsayımların tamamen şeffaf olması gereklidir ve ölçülemeyen değerleri hesap dışı 
bıraktığımızda bunun onları göz ardı ettiğimiz anlamına gelmediğini aslında onlara özel 
ilgi gösterildiğine güveniyor olmamız gerekiyor. Anlayabildiğimiz riskler için hazırlanmaya 
daha yatkın oluruz.  İnsanlık olarak, belirsiz olanları ve kontrol edemediklerimizi görmezden 
gelme veya küçümseme eğilimimiz var. Bu da gezegenin yaşamsal eşiklerini geçmemize ve 
harekete geçmek için çok geç kalmamıza neden olabilir. Gezegen eşiklerine ve devrilme 
noktalarına ne kadar yaklaştığımızı ölçmek ve bunlardan korunmak için yapılması gereken 
değişimin büyüklüğünü anlamak kendi başına bir dikkat ister ve yeni göstergeler gerektirir.

Rio’ya katılan devletler sonunda yanlış amaçların (örn: ekonomik büyüme) peşinde 
koştuklarını ve yanlış araçlar (GSMH) kullandıklarını kabul etmeli, ekonomiyi toplumsal ve 
çevresel amaçları başarmanın bir aracı olarak görmelidirler. Sonuç olarak, refahı yalnızca 
ekonomik büyüme ile ölçmek; bir yandan ülkeler arasında ve ülke sınırları içinde eşitsizliği 
arttırdı, diğer yandan gezegenimizde yaşamın altını oydu.  Öncelik ve amaçlarımızın acilen 
yeniden gözden geçirilmesi ve ölçütlerimizin bunlara göre yeniden ayarlanması 
gereken bir dönemeçteyiz. 
Devletler varlığı ve refahı ölçerken dünyanın hassasiyetini ve eşitliği göz önünde 
bulundurarak ölçüm yapabilecekleri yeni yöntemler gerektiğini kabul etmeli. Ayrıca kurumsal 
şirketlerin sürdürülebilirlik raporlaması yapmaları zorunlu hale gelmeli. Sürdürülebilirlik 
raporları şirketlerin çalışmalarının çevresel ve sosyal etkilerini, iklim değişimi üzerindeki 
etkilerini, kaynak azlığını ve sosyal gelişimin çalışmalarını nasıl etkileyeceğini 
değerlendirmeleri gerekir.  

1983 Yaşam Hakkı Ödülü sahibi ünlü ekonomist, Manfred Max-Neef’e göre ekonomi 5 
önerme ve bir temel değer üzerine kurulmalıdır:

1. Ekonomi insanlara hizmet etmelidir, insanlar ekonomiye değil.
2. Kalkınma nesnelerle değil, insanlarla ilgilidir.
3. Büyüme, kalkınma ile aynı şey değildir ve kalkınma için de büyüme bir gereklilik 

değildir.
4. Ekosistem hizmetlerinin eksik olduğu hiçbir ekonomi mümkün değildir.
5. Ekonomi, daha geniş ve sınırlı olan canlı-kürenin (biyosfer) bir alt sistemidir 

dolayısıyla, sınırsız büyüme imkansızdır. 

Temel değer: Yeni bir ekonomiyi sürdürebilmenin tek yolu, hiç bir koşulda hiçbir 
ekonomik çıkarı yaşamdan daha değerli tutmamaktır.

Daha fazla bilgi için:



1 Agenda 21. Bölüm 4, paragraf 4.1.

2 Stiglitz JE, Sen A & Fitoussi J-P (2009). Ekonomik Performans ve Sosyal İlerleme 
Ölçüm komisyonu raporu. http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/

3 Gezegen eşikleri-Planetary boundaries: Paul Crutzen, James Hansen gibi 28 
bilim insanının “Yeryüzü Sistemi Ağı” önerilerinin merkezi konseptidir. Bu 
konsept Rio+20 taslağında da kabul görmüştür. Söz konusu biliminsanlarına 
göre,  gezegen de 9 eşik geçilirse, bugün bildiğimiz anlamda yaşamın 
sonuna gelmiş oluruz. Bu eşikler; iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı, 
biyojeokimyasal (nitrojen ve fosfor) döngüler, okyanus asitlenmesi, arazi 
kullanımı, tatlı su, ozon, atmosferik parçacıklar ve kimyasal kirlenme. 
Bunlardan ilk üçü hali hazırda eşikleri geçmiş durumdadır.


