Kömürün yalnız lobicileri
Kömür madenciliği sektörünün artan yalnızlığı ve National Mining
Association, American Coalition for Clean Coal Electricity ve World Coal
Association’dan ayrılan üye şirketler.
Kömür madenciliği sektörünün yalnızlığı gün geçtikçe artarken, lobi grupları
daha az harcama yapıyor ve başlıca üye şirketlerini kaybediyorlar.
İklim değişikliğiyle mücadele çabalarının ivme kazanmasıyla birlikte, kömürden
uzaklaşmanın karbon kirliliğinin hızla azaltılması yolundaki en önemli mevcut adımlardan
biri olduğuna dair fikir birliği de artıyor. Kömürün tehlikeli hava kirliliğinde payı hakkındaki
artan kamuoyu farkındalığı da kömürden vazgeçmenin geniş faydalarının önemini vurguladı.
Ve bu endişeler yaşanırken, düşük doğal gaz fiyatları ve yenilenebilir enerjideki hızlı büyüme
Amerika Birleşik Devletleri’nde kömürün piyasa payını azalttı; 2015 yılında kömürün ABD
elektrik üretimindeki payı, on yıl öncesine göre yaklaşık yarı yarıya azalarak, yaklaşık üçte
bire düşmüştü. Kömür endüstrisinin bu yapısal gerilemesinin ışığında başlıca bankalar kömür
madenciliği şirketlerine verdikleri finansmanı kıstılar. Son olarak da, Obama yönetimi ve
birçok eyalet ve yerel hükümet ve bazı başlıca şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadele eden,
hava kirliliğini azaltan ve yenilenebilir enerjiyi destekleyen çok çeşitli önlemi uygulama
çabaları da bu trendlerin büyümesine neden oldu.
Tüm bu etmenler, kömür madenciliği sektörünün giderek yalnızlaştığı ve bu sekötürün kömür
üretimi seviyelerini artırma ya da en azından seviyeleri koruma hedefinin diğer sektörlerin özellikle de kendi karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen, operasyonlarını %100 yenilenebilir
enerjiyle gerçekleştirmek isteyen, ve/ ya da iklim değişikliğiyle mücadelede ulusal ve küresel
politikaları resmen destekleyen şirketlerin- çıkarlarına ters düştüğü anlamına geliyor.
Bu büyüyen yalnızlığın yansıması,ABD kömür sektörünün başlıca lobi grupları National
Mining Association (NMA- Türkçe: Ulusal Kömür Madenciliği Birliği) ve American
Coalition for Clean Coal Electricity’nin (ACCCE – Türkçe: Amerika Temiz Kömür Elektriği
Koalisyonu) azalan lobicilik harcamalarında gözlenmleniyor. Her iki lobi grubu da son
yıllarda lobicilik harcamalarını azalttı; bir Bloomberg Government analizi 2015 yılında,
“2014 yılıyla karşılaştırıldığında, ACCCE’nin lobicilik harcamalarını %51 oranında,
NMA’yin ise %44 oranında azalttığını” ortaya koyuyor. ACCCE’nin ABD gelirler idaresi
IRS’e 2008 ve 2014 yılları için sunduğu evraklara bakıldığında, bu yakın zamanda yaşanan
düşüşün lobicilik harcamalarında daha eskiye dayanan bir keskin düşüş trendinin devamı
olduğu görülüyor: ACCCE’nin 2014 yılındaki 1.8 milyon ABD doları değerindeki lobi ve
politika harcamaları, harcamaların en yüksek noktaya ulaştığı 2011 yılında harcanan 11.9
milyon ABD dolarının onda birinden daha azına tekabül ediyor.
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Kaynak: ACCCE 990 IRS belgeleri, 2008-2014

Kömür lobi grupları başlıca üyelerini kaybettiler
Bunlara ek olarak, son yıllarda ACCCE ve NMA’nın başlıca üye şirketlerini kaybetmelerinin
nedeni, bu şirketlerin lobi gruplarının iklim değişikliğiyle mücadele politikalarına yaptıkları
saldırılara karşı olmaları. Bazı şirketlerin bu lobicilik gruplarından ayrılmaları kamuoyunun
da dikkatini çekti. 2009 yılında Waxman-Markey iklim yasa tasarısı görüşmeleri sırasında,
Duke Energy ACCCE’den ayrıldı ve “ACCCE’nin iklim değişikliği yasasının 2009 ya da
2010 yılında çıkmasını desteklemeyecek, nüfuzlu üye şirketlerin baskısı altında olduğuna
inanıyoruz” açıklamasını yaptı. Daha yakın bir geçmişte, Aralık 2015 Paris İklim Zirvesi
sırasında, Volvo NMA’nın Temiz Enerji Planı aleyhindeki çabalarını “delilik” olarak
tanımlayarak, NMA’dan ayrıldı.
Ancak, bir zamanlar ACCCE ve NMA üye listesinde yer alan birçok diğer şirket bu lobicilik
gruplarının üye listelerinden bazen kamuoyuna duyuru ya da açıkla yapmadan, yok oldular.
Climate Investigations Center (Türkçe: İklim Soruşturma Merkezi) NMA ve ACCCE’nin
üyelik web sayfalarından çıkarılmış yirmiden fazla şirkete bir anket düzenledi. Şirketin
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üyeliğini sonlandırdığına dair teyit, ve bununlar beraber şirketin ayrılma tarihi ve nedenini
sorduk. Bu rapor, ACCCE ya da NMA’dan ayrıldıklarını teyit eden her şirketin yanıtlarıyla
beraber anketin sonuçlarını göstermekte. Bazı şirketler ankete yanıt vermediğinden, her bir
şirketin NMA ya da ACCCE üyelik web sayfalarından ne zaman çıkarıldıklarını göstermek
için Internet Archive Wayback Machine kullandık. Buna ek olarak, Londra merkezli bir
küresel kömür sektörü lobi grubu World Coal Association’dan (WCA) ayrılan beş büyük
şirketten açıklama talep ettik.
Anket sorularına verilen yanıtlar ACCCE’nin son iki yılda, bir zamanlar çok önemli fon
sağlayıcı olan iki kamu hizmeti veren elektrik şirketini (Ameren ve DTE Energy) daha
kaybettiğini açığa çıkardı. DTE Energy, “ACCCE artık bizim iş stratejimizle aynı çizgide
değil” açıklamasını yaptı. İki önemli ACCCE fon sağlayıcısı Consol Energy ve iflas eden
Arch Coal, her ne kadar ACCCE’den ayrıldıklarını teyit etmemiş olsalar bile, ACCCE’nin
üyelik web sayfasında artık yer almıyorlar. Daha önce kaybedilen üyelerle birlikte
bakıldığında, 2008 yılında ACCCE’ye 1 milyon ABD doları ya da fazlasını vermiş on iki
şirketten yedisi şu anda ACCCE’nin üye listesinde yer almıyor. Buna ek olarak, 2008’de
ACCCE’nin büyük fon sağlayıcısı yedi kamu hizmeti veren elektrik şirketinden sadece iki
tanesi (America Electric Power ve Southern Company) üyeliğini devam ettiriyor.
NMA son birkaç yıl içinde başka önemli üyelerini de kaybetti: Kamuoyuna duyurulan Volvo
ve SKF’nın yanında, Anglo American, Chevron, Pacificorp, Wells Fargo, ve Zurich
NMA’den ayrıldıklarını teyit ettiler. Chevron ve Anglo American kömür madenciliği
sektöründen çıkma kararlarının altını çizerken, Zurich ayrılma nedenini masraf azaltma
önlemi olarak açıkladı. Yakın zamanda NMA üyelik web sayfasından beş büyük şirket daha
çıkarıldı: KPMG, Wood Mackenzie, Michelin, CSX, ve Norfolk Southern. Bu şirketler
NMA’dan ayrıldıklarını teyit etmediler.
World Coal Association’ın yıllık raporu, yakın zamanda aralarında ACCCE ya da NMA’dan
ayrılma sebeplerini açıklamamış Consol Energy, GE, ve iflas eden Arch Coal’un da
bulunduğu, başlıca üye şirketleri kaybettiğini gösteriyor. Arch Coal gibi iflas eden bir diğer
ABD kömür şirketi Alpha Natural Resources da WCA üyeliğini sonlandırdı ve bu zamanlama
her iki şirketin de üyeliklerini iflas nedeniyle sonlandırdığını düşündürüyor. İflas eden
Peabody Energy şirketi ise tam tersine hala bu üç kömür lobi grubunun üyeleri arasında yer
alıyor. Fransız petrol ve gaz devi Total S.A. ise WCA’dan ayrıldı ve “bunun açıklaması,
geçen yıl kömür işinden çıkmaya karar vermiş olmamızdır” ifadesini kullandı.
Climate Investigations Center’in anketine verilen yanıtlar ve kamuoyuna yapılan açıklamalara
bakıldığında, şirketlerin ACCCE, NMA ve WCA’dan ayrılmış olmalarını çok çeşitli
nedenlerle açıkladıkları görülmekte. Bazı şirketler kömür lobisi gruplarının iklim değişikliği
politikası karşıtı çalışmaları konusunda ihtilafa düşüyor. Diğer şirketler ise ayrılma kararlarını
olağan üyelik değerlendirmeleri sırasında aldılar; bu da şirketlerin bu kömür lobi gruplarını
değerlendirirken artık verilen maddi desteğin karşılığını veremediklerini düşündüklerini akla
getiriyor. Son olarak da ACCCE, NMA ya da WCA’dan ayrılan bazı şirketler kömürden
vazgeçtiklerine işaret ettiler. Petrol ve gaz, çeşitlendirilmiş madencilik, kamu hizmeti veren
enerji şirketlerinin de aralarında bulunduğu birçok farklı sektörden şirketin bu nedeni
vermeleri, sadece kömür lobicilik faaliyetlerinin değil, kömür madenciliği sektörünün
kendisinin de git gide yalnızlaştığının sinyallerini veriyor.
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