
Biyoçeşitlilik ve 
ekonomik getirileri

Küresel GSYİH’nin yarısından fazlası - yaklaşık 40 trilyon Euro - doğaya bağlıdır.

Doğanın restorasyonu, AB ekonomisinin toparlanmasına yönelik iş ve yatırım fırsatlarını derhal ortaya 
çıkarmak suretiyle AB’nin koronavirüs salgınından toparlanma planının merkezi bir parçası olacaktır.
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#EUGreenDeal  
#ABYeşilDüzen

Doğaya son derece bağımlı olan bu 
sektörler 7 trilyon Euro’yu aşan bir 

değer oluşturmaktadır.

AB Natura 2000 doğa koruma ağının faydalarının yıllık 200 ile 300 milyar Euro 
seviyesinde olduğu değerlendirilmektedir.

Bu sektörler, ürettikleri brüt katma değerin %50’sinden fazlasında tedarik zincirleri aracılığıyla doğaya bağımlıdır.

Deniz stoklarının korunması, deniz ürünleri endüstrisinin 
karını 49 milyar Euro’dan fazla arttırabilir.

Kıyı şeritlerinde yer alan sulak alanların korunması, sel 
hasarına bağlı kayıpların azaltılması yoluyla sigorta 
sektörünün yılda yaklaşık 50 milyar Euro tasarruf 
etmesini sağlayabilir.

Biyoçeşitliliğin korunmasının ekonomiye 
faydaları:
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malzeme

Altı endüstri:

Havacılık, 
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Tedarik zinciri 
ve nakliye

Perakende, 
tüketim malları 
ve yaşam tarzı 

Gayrimenkul
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Hiçbirşey yapmamanın ekonomik ve sosyal maliyeti

İstihdam yaratmak

Biyoçeşitlilik kaybı ve ekosistemlerin çökmesi, önümüzdeki on yılda insanlığın karşı karşıya kalacağı en büyük 
tehditlerden biridir. Hiçbirşey yapmamanın ekonomik ve sosyal maliyeti devasa boyutta olacaktır. 
Dünyanın halihazırda 1997-2011 yılları arasında ekosistem hizmetlerinden yılda 3,5 ile 18,5 trilyon Euro, 
arazi tahribatındansa yıllık 5,5 ile 10,5 trilyon Euro kayba uğradığı tahmin edilmektedir. Biyoçeşitlilik, AB 
için ve küresel çapta gıda güvenliğinin altında yatan temel unsurdur. Biyoçeşitlilik kaybı, gıda sistemlerini ve 
beslenmemizi riske atar.

Biyoçeşitlilik kaybı, iklim değişikliğine içsel olarak bağlıdır ve iklim değişikliğinin daha da kötüye 
gitmesine neden olur.

Biyoçeşitlilik kaybı, hasat verimlerinin ve avlanan balık miktarının 
azalmasına, sel ve diğer felaketler nedeniyle yaşanan ekonomik 
kayıpların artmasına ve yeni potansiyel ilaç kaynaklarının yok 
olmasına yol açar.

Doğanın yeniden canlandırılması yerelde doğrudan ve dolaylı iş imkanlarının yaratılmasıyla yerel 
toplulukların yeniden canlanması anlamına gelmektedir. 

Tarım alanında ise, AB’de istihdam edilen 9,6 milyon kişiden 1,3 milyonunun istihdamı doğrudan ya 
da dolaylı olarak Natura 2000’e bağlıdır. Turizm sektörü, Avrupa’da 12 milyon kişiye istihdam imkanı 
tanımaktadır. Bu kişilerin 3,1 milyonu, Natura 2000 gibi koruma altındaki alanlarla bağlantılı işlerde 
çalışmaktadır.
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AB bütçesinin iklim değişikliğiyle 
mücadeleye ayrılmış olan %25’lik 
kısmının önemli bir bölümü, 
biyoçeşitlilik ve doğa temelli
çözümlere yatırılacaktır.

Natura 2000 ağının, koruma altındaki alanların yönetilmesi ve koruma faaliyetleri kapsamında 
104.000 kişinin doğrudan istihdamını desteklediği ve 70.000 kişiye de dolaylı ya da teşvik 
yöntemiyle istihdam sağladığı tahmin edilmektedir. Bu rakamlar, ağın yönetimi ve restorasyonuna 
ayrılan yıllık 6 milyar Euro’luk yatırıma dayanmaktadır.

Gelecekte biyoçeşitlilik ihtiyaçlarının 500.000 kadar kişiye istihdam imkanı yaratabileceği tahmin 
edilmektedir.

Ortalama olarak küresel pirinç, mısır ve buğday hasadının, tarihi 
seviyelerin üzerine çıkan her bir derece sıcaklık artışı neticesinde 
%3 ile %10 oranında azalacağı tahmin edilmektedir.

Küresel besin 
ürünlerinin 
%75'inden 
fazlası
hayvan 
polinasyonuna 
dayanmaktadır.


