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2
Almanya Dışişleri
eski Bakanı
Joschka Fischer,
Project Syndicate
için yazdığı yazıda
dünyanın 21’inci
yüzyılda yaşadığı ve
yaşaması muhtemel
değişikleri yorumladı.
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21’inci yüzyılın ilk 20 yılı, Batı dünyası üzerine bir gölge gibi çökmeye başladı.
Yüzyılın başından bugüne kadar çok yol geldik, dünyanın her yerinden insanlar, özellikle de Avrupalılar, “tarihin sonunu” anlayışla kucakladı.
Batı’nın Soğuk Savaş’taki galibiyeti, alternatifi olmayan bir küresel düzenin
önünü açtı. Dünya tarihi Batı tarzı demokrasinin ve piyasa ekonomisinin
evrenselleşmesi yolunda emin adımlarla yürüdü. Yeni yüzyıl bir öncekinin
devamı olmayacak; Batı, hâkimiyetini daha fazla sürdüremeyecek.
Dünya artık daha bilge. 20’nci yüzyılın bir ürünü olan ve Batı egemenliğinin
sürdürülmesini sağlayan ittifaklar ve kurumlar ağının geleceği belirsiz. Küresel düzen kökten bir değişim yaşıyor. Ağırlık merkezi Kuzey Atlantik’ten
Pasifik ve Doğu Asya’ya kayıyor. Çin ekonomik, teknolojik ve siyasi açıdan
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“Dünya artık daha bilge.
20’nci yüzyılın bir ürünü
olan ve Batı egemenliğinin
sürdürülmesini sağlayan
ittifaklar ve kurumlar ağının
geleceği belirsiz. Küresel
düzen kökten bir değişim
yaşıyor.”
Joschka Fischer

dünya gücü olmanın eşiğinde ve hegemonyanın en büyük gücü
olan ABD’ye meydan okuyabilecek duruma geliyor.
Bu sırada, küresel liderlik rolünün ABD’yi yorduğunu söyleyebiliriz. Barack Obama döneminde birkaç adım geri atsa da
Trump dönemi kaotik ve tehlikeli bir hal aldı. ABD’nin liderlik
pozisyonundan çekilmesi, ortak değerleri ve siyasi kurumları
paylaşan Transatlantik Batı’nın varlığına bir tehdit. Makul bir
alternatif olmazsa, yapı çöker.

Nükleer Dönemi Bitti
Rusya, 20’nci yüzyıla bakarak gelecekle baş etmeye çalışıyor.
Sovyetler Birliği gibi, o da bütün bahsini nükleer silahlara yatırıyor. 21’inci yüzyılda güç nükleer cephanelikle değil, dijitalleşmeye dayalı teknolojik yeterliliklerle ölçülecek. Yapay zekâ ve
büyük veri dünyasına girmeyenler, diğer güçlere bir şekilde bağımlı olacaklar ve kontrol altında tutulacaklar. Nükleer savaş
başlıkları değil, veri ve teknoloji bağımsızlığı gücün ve refahın
küresel dağılımını belirleyecek. Açık toplumlarda da, aynı etkenler demokrasinin geleceğini belirleyecek.
Avrupa’ya gelince, Eski Kıta yeni yüzyıla en iyi durumda girdi. Sonu gelmeyen bir barış dönemi yanılgısı altında yaşayan
Avrupa Birliği, entegrasyon projesini tamamlayamadı. Trump
yönetiminin güvenlik garantisini çekmesi, Avrupa’yı sarstı. Aynısı dijital devrim için de söylenebilir. Dijitalleşmenin ilk evresi
(müşteri odaklı platformlar) tamamen ABD ve Çin liderliğinde
gerçekleşti. Silikon Vadisi veya Çin’le baş edebilecek Avrupalı
bir şirket henüz çıkmadı.
Yeni Avrupa Komisyonunun masasındaki en önemli sorun Avrupa’nın dijital bağımsızlığı olacak. Avrupa’nın yapay zekâ, büyük veri ve bunlarla bağlantılı teknolojilere hâkimiyeti 21’inci
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yüzyıldaki rekabet gücünü belirleyecek. Ancak Avrupalılar dijital bağımsızlık hedefine ulaştıracak verinin kimin olacağına,
nasıl toplanıp kullanılacağına karar vermeliler. Bu soru Avrupa’da demokrasinin kaderini de belirleyecek. Üstelik bu soruya
Avrupa olarak cevap vermeliler, tek tek ulus devletler olarak
değil…
Önümüzdeki yıllarda otomobil tasarımı ve imalatı, makine
mühendisliği, tıp, savunma, enerji ve emlak sektörleri dijital
teknolojilerin tornasından geçecek. Bu alanlarda üretilen veri
büyük oranda bulutta işlenecek. Bulutun kontrolü, ülkelerin
ekonomik ve stratejik kaderleri için hayati önem taşıyacak.

Dijital Bağımsızlık
Avrupa dijital bağımsızlığını güvence altına almak için bulut
bilişim kapasitesinde ve dijital devrimin gerektirdiği fiziki kaynaklarda devasa bir atılım yapmalı. Avrupa bugüne kadar çok
yavaş davrandı ve bir türlü karar veremedi. ABD ve Çin’i bir an
önce yakalamalı yoksa sonsuza kadar geride kalacak.
Avrupalılar özel sektörün her şeyi halledeceği yanılgısına da
kapılmamalı. Avrupa’nın rekabet avantajının olmaması, geniş
çaplı bir strateji değişikliği gerektiriyor. AB kurumları hukuki
düzenlemelerde ve gerekli finansmanı sağlamada üye devletlerle birlikte başı çekmeli. Ancak Avrupa’nın dijital bağımsızlığını sağlamak iş dünyası, araştırmacılar ve siyasetçileri de içeren çok daha geniş bir yelpazenin görevi.
Yakınlarda Ay’a inişin 50’nci yılı kutlandı, medyada bu sefer
Mars’a insan gönderme konusu sürekli yer buluyor. Avrupa,
uzay seyahati konusunda acele etmesin. Öncelik dijital bağımsızlığı sağlayıp korumak, gerilemeyi durdurmak ve demokrasiyi korumaktır. İyi ya da kötü, 21’inci yüzyıl bir şekilde yol alıyor.
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Büyük Yolsuzluk ve
Otoriter Yönelim
Liberal demokrasilerdeki hükümetler kamu ihalelerini
yandaşlarına fayda sağlamak amacıyla kullanmak
istediğinde çeşitli kurumsal engellerle karşılaşırlar.
Macaristan ve İngiltere’deki ihale verilerini kıyaslayan Liz
Dávid-Barrett ve Mihály Fazekas, Macaristan’da görülen
anti demokratik kurumsal değişimlerin hükümetin
gerçekleştirdiği iltimaslar üzerindeki etkisini London School
of Economics blogundaki yazılarında ortaya koyuyor.
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Liberalizm gerçekten öldü mü? Rusya Devlet Başkanı Vladimir

Siyasi elitler güçlerini partizan iltiması kolaylaştırmak amacıyla

Putin bir süre önce Financial Times’a verdiği röportajda öldü-

nasıl kullanır? Kamu ihalelerindeki yolsuzluk fırsatları ve engel-

ğünü söylüyor. Üstelik dünya genelindeki liberalizm karşıtlığı-

leri üç kurumsal alan tarafından şekillendirilir. Yolsuzluk yapan

na bağlılığını açıklamaya hazır otoriter liderler fan kulübü de

politikacılar bunların üçünü de kontrol etmeyi hedefler.

giderek genişliyor. Macaristan’da Orbán, Türkiye’de Erdoğan

Öncelikle ihale kanun ve kurallarını etkilemeyi hedeflerler.

ve ABD Başkanı Trump’ın başı çektiği bu gruba, liberal demokrasiden otoriter politikalara yönelen Filipinler’deki Duterte ve
Brezilya’daki Bolsonaro da katılıyor.

İhaleleri kimin alacağını kontrol etmenin en kolay yolu yasaları
değiştirmektir -rekabetçi ihalelerden kaçınmayı kolaylaştırmak
ya da ihale sürecinin şeffaf yürütülmemesini sağlamak.

Bu isimler bu politikayı yeni ve asil bir ideoloji savaşı olarak niteliyor. Peki, gerçekten öyle mi? “Grand Corruption and
Government Change: An Analysis of Partisan Favoritism (Büyük
Yolsuzluk ve Hükümet Değişimi: Partizan İltimas)” başlıklı makalemizde demokratik kurumları ortadan kaldırmaya, yürütme
gücünü ele geçirmeye çalışan bu isimlerin aslında kamu ihaleleri gibi ekonomik kaynakları kontrol etmeye çalıştığını savunuyoruz. Bu kontrol de iktidarla-

İkincisi uygulama aşamalarını etkilemeye çalışırlar. Şartnameyi
yazan kamu görevlisinin sadık bir partili olması durumunda,
sadece desteklenen şirketin kazanabileceği özel maddeler konabilir. Diğer alternatif yöntemler de partinin belirli teknik
danışmanlarla çalışması, ihale duyurusunun çok kısa bir süre
yapılaması, böylece önceden haberdar edilmeyen şirketlerin
hazırlanma fırsatı bulamamasıdır.
Üçüncüsü, yozlaşmış elitlerin usul-

rını korumalarını sağlayacak
fırsatlar yaratıyor.
“Makine

politikası”

kavra-

mı aslında yeni bir şey değil.
Politikacılar, eskiden beri devlet olanaklarını, partiye ya da
kampanyaya yapacakları bağışlarla ya da verecekleri doğrudan rüşvetlerle karşılığını
verecekleri beklentisiyle eşe
dosta dağıtır. Ancak bu makalede kamu harcamalarını bu
amaçla kullanmalarına dair
bir teori ve bunu ne düzeyde

süzlükleri tespit edebilecek ve

“Gücün tek elde toplandığı,
denetim mekanizmalarının
sabote edildiği hükümetler
hukuk ve yasalar çerçevesinde
hareket ettiklerini savunabilir.
Ancak bu davranışların mantığı
farklıdır: Devletten daha
fazlasını çalmanın daha kolay
yollarını bulmak amacıyla
iktidarı kötüye kullanmak.”

yaptıklarını gösterecek bir me-

sorgulayabilecek güvenilir kurumları kontrol altına alması
gerekir. Düzgün işleyen bir
demokraside yozlaşmış elitler birçok tehditle karşı karşıyadır: Parlamentodaki muhalefet, mahkemeler, yüksek
denetim kurumu, rekabet kurulu, sivil toplum örgütleri ve
medya. Gerçek profesyonellerin bu kurumları kontrol altına alması ve sabote etmesi
gerekir ki yolsuzlukları örtbas
edebilsin.

todoloji geliştirdik.

Temel hukuksal parametreleri

Kurumların gücünün farklılık gösterdiği iki ülkeyi kıyaslayaca-

belirleyen AB’nin kamu ihaleleri düzenlemeleri, Macaristan’daki

ğız: Demokratik kurumların yüzyıllardır kök saldığı İngiltere

Orbán rejiminin ilk kurumsal alanı yönlendirme becerisini kı-

ve demokratik anlayışın nispeten yeni ve kırılgan olduğu

sıtlamıştı. Ancak Orbán’ın ikinci ve üçüncü alandaki kurumları

Macaristan.

yönlendirme, ihalelerin uygulanmasını kontrol etme ve dene-

Ayrıca her iki ülkede hükümet değiştiğinde neler olduğuna

timi etkisiz kılma konularında birçok fırsatı vardı. Bunu, büyük

odaklanıyoruz. 2010 yılında Macaristan’da başbakan Viktor
Orbán’ın Fidesz’ partisi mecliste üçte ikilik çoğunluk elde eder-

ölçüde anayasa mahkemesine, bütçe komisyonuna, rekabet kuruluna, savcılıklara ve diğer kurumlara sadık yandaşlarını ataya-

ken, İngiltere’de David Cameron kurulan yeni muhafazakâr-li-

rak yapmıştı.

beral demokrat hükümetin başbakanlığını üstlendi. Kamu iha-

İngiltere’de Cameron liderliğindeki hükümet iktidara geldiğinde

lesi piyasalarının açık ve rekabetçi olması durumunda hükümet

yolsuzlukla mücadele eden kurumlar çok daha güçlüydü. Kamu

değişikliğinin kamu ihalelerini alan şirketlerde pek bir değişiklik

kurumlarına siyasi atama yapılması olanağı yoktu, parlamen-

yaratmaması gerekir. Yeni hükümetin gücünü müttefiklerini ka-

todaki kamu hesapları komitesi çok aktifti ve medya özgürdü.

yırmak amacıyla kullanması durumunda ise ihaleleri kazanan-

Doğru, Cameron denetim komitesini kapattı ve bu durum kamu

lar ve kaybedenler değişecektir.

kurumlarının özellikle de yerel yönetimlerin güvenilirliğini
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sarstı. Ancak bu uygulama büyük bir planın parçası olmaktan
çok tasarruf kaygılarından kaynaklanmaktaydı.
Peki, bu kurumlar nasıl bir fark yarattı? Kamu ihaleleri verilerini
analiz etmeye yönelik yeni bir metodoloji kullanarak şirketlerin
ihalelerdeki performansını ölçerken, bir yandan da bu sözleşmelerin değerinin hükümet değişikliğinden etkilenip etkilenmediğini inceledik (Şekil 1).
“Sürpriz kazananlar” ve “sürpriz kaybedenler”in nasıl kazandığını ve nasıl kaybettiğini daha iyi anlayabilmek amacıyla ihale

Hükümet
değişimi

Tutarlı

Sürpriz kazanan

Sürpriz kaybeden

sürecindeki “tehlike işaretlerini” inceledik, uygulama sürecinde
yolsuzluk yapılıp yapılmadığını araştırdık. Bu veriler ışığında bir
Yolsuzluk Riski Endeksi oluşturduk. Bu iki göstergeyi çaprazlama
kontrol ederek partizan ölçütü belirledik. Macaristan’da kamu
ihalelerinin yüzde 50-60’ında partizan iltimas gerçekleştiğini,
İngiltere’de ise bu oranın yüzde 5-10 arasında kaldığını gördük.
Bu kıyaslamalı analizde İngiltere liberal demokrasiye örnek
teşkil ediyor. İngiltere’nin sağlıklı hesap verebilirlik ekosisteminin partizan iltimasları engelleme konusunda başarılı olduğu anlaşılıyor. Buna rağmen ihalelerin yüzde 5-10’u arasındaki
kısmının riskli olduğu görülüyor. Bu da İngiltere’nin dış kaynak
kullanımı deneyimine dair soru işaretlerini gündeme getiriyor.
Son dönemdeki skandallar da bu kaygıları artırıyor -deneyimsiz
Seaborne Freight şirketine verilen yüksek ihale, Carillion’un çöküşü ve Interserve’deki sıkıntılar gibi.
Gücün tek elde toplandığı, denetim mekanizmalarının sabote
edildiği hükümetler hukuk ve yasalar çerçevesinde hareket ettiklerini savunabilir. Ancak bu davranışların mantığı farklıdır:
Devletten daha fazlasını çalmanın daha kolay yollarını bulmak
amacıyla iktidarı kötüye kullanmak.

Şekil 1: Tedarikçi Grupların Bileşik Pazar Payı, Macaristan 2009-2012
Liz Dávid-Barrett | Sussex Üniversitesi
Liz Dávid-Barrett Sussex Üniversitesi Politika doçenti ve Yolsuzluk Araştırmaları Merkezi direktörüdür. Araştırmaları, politik kurumlar ve şirketler arasındaki yolsuzluk ile kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin
yolsuzluğun önlenmesindeki rolüne odaklanıyor.

Mihály Fazekas | Central European Üniversitesi
Mihály Fazekas Central European Üniversitesi, Kamu Politikaları Okulu öğretim görevlisidir. Dünya genelindeki hükümetlerin kalitesini ölçmek amacıyla büyük veriden yararlanma yöntemlerine odaklanmıştır. Kendisi
ayrıca hükümetlerin performansını ölçmek amacıyla büyük verinin kullanımı konusunda uzmanlaşan Hükümetlerin Şeffaflığı Enstitüsünün bilimsel direktörüdür.
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Dünyanın
En İnovatif
Ekonomileri
Ashley Viens, Visual
Capitalist’te Bloomberg
İnovasyon Endeksi’nin
dünyanın en inovatif
ekonomileri araştırmasını
analiz etti. İnovasyon
şampiyonlarının listesi pek
çok sürpriz sonuç içeriyor.
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21’inci yüzyılda inovasyon ekonomi politikalarının en önemli unsuru haline
geldi. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sanayileşmeyi aşarak teknoloji
odaklı, girişimci toplumlar yaratmak istiyor.
Kişiselleştirilmiş kanser tedavisi, sahte et ürünleri ve akıllı ev ürünleri sıklıkla “yeni büyük buluş” olarak adlandırılıyor. Peki, hangi ülkeler istikrarlı bir
şekilde daha fazla inovasyon yapıyor?
Yedinci geleneksel Bloomberg İnovasyon Endeksi’nden alınan grafik en inovatif 10 ekonomiyi ve 2019 yılı listesine giren ülkeleri belirlemekte kullanılan
yedi ölçütü ortaya koyuyor.
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İnovasyonun Ölçülmesi

“21’inci yüzyılda küresel
ekonomiyi kontrol etme
savaşının kazananını inovatif
teknolojilerin kontrolü
belirleyecek.”

Bloomberg ülkelerin inovasyon puanını eşit ağırlıklı yedi ölçüt
kullanarak belirledi.
• Araştırma Geliştirme Harcamaları: Her yıl araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) ayrılan bütçe
• Patent Sayısı: Alınan patent sayısı, toplam patent başvurusu, kişi başına düşen patent sayısı, patent başvurularının
GSYH’ye oranı, patent sayısının küresel toplama oranı

—Tom Orlik, Bloomberg Economics

• Yükseköğrenimin Verimliliği: Yükseköğrenim görenlerin sayısı,
mezuniyet düzeyleri, bilim ve mühendislik mezunlarının sayısı
• İmalat Sektörünün Katma Değeri: İhracata ve GSYH’ye
katkıda bulunan üretim çıktı düzeyleri
• Verimlilik: Çalışma yaşındaki nüfusun toplam verimlilik düzeyi
• Yüksek Teknoloji Yoğunluğu: Ülke içerisindeki halka açık
yüksek teknoloji şirketlerinin sayısı, ülke içindeki halka açık
şirketlere ve dünya genelindeki toplam yüksek teknoloji şirketi sayısına oranı
Araştırmacı Konsantrasyonu: Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren profesyonellerin sayısı
Bloomberg her yıl en inovatif 60 ülkenin listesini yayınlıyor. Bloomberg İnovasyon Endeksi kapsamında bu yıl 200’ü aşkın ülke değerlendirildi. Yukarıdaki kategorilerin en az altısına dair bilgi vermeyen
ülkelerin otomatik olarak elenmesiyle geriye 95 ülke kaldı.

İlk 60’daki Kayda Değer Ülkeler
2018 yılında eğitim konusunda aldığı düşük puanlar yüzünden
11’inci sıraya düşen ABD 2019’da tekrar ilk 10’a girdi. İsrail beş
sıra birden tırmanarak beşinciliğe yükseldi. Altı sıra birden yükselen Romanya ise ilk 30 içerisinde en yüksek sıçramayı gerçekleştiren ülke oldu.

2018 listesinde yer almayan Brezilya 2019’da listeye 45’inci sıradan tekrar girdi. Listeye ilk kez giren Birleşik Arap Emirlikleri,
46’ncı sırada yer alarak gelmiş geçmiş en başarılı girişi yaptı.
İlk 50’deki yerlerini yitiren Tunus ve Ukrayna 2019’un en büyük
kaybedenleri oldu. Güney Afrika listeye girebilen tek Sahra Altı
ülkesi olma özelliğini sürdürdü.
İnovasyon listesinin 2019 yılındaki yeni isimleri Hindistan, Meksika, Vietnam ve Suudi Arabistan gibi gelişmekte olan büyük
ülkeler oldu.

Küresel İnovasyonun Etkisi
İnovasyon karmaşık bir süreçtir -yeni bir teknolojinin tasarlanması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi sürecinde birçok etken
sözkonusudur. İnovasyon başarısı ekonomik kalkınmayı tetiklemekle birlikte, Ar-Ge bütçelerinin yüksek olduğu gelir düzeyi
yüksek ülkeler bu konuda zaten avantajlı konumdadır.
İnovasyona öncelik veren bir ekonominin odaklandığı tek nokta kaynakların bir grup insana aktarılması olmamalıdır -önemli
olan toplumun yaşam kalitesini artıran yeni yöntemler, modeller ve ürünler bulmaktır.

2019 Sıralaması

Ekonomi

Toplam Puan

#1

Güney Kore

87,38

0

#2

Almanya

87,3

2

#3

Finlandiya

85,57

4

#4

İsviçre

85,49

1

#5

İsrail

84,78

5

#6

Singapur

84,49

-3

#7

İsveç

84,15

-5

#8

ABD

83,21

3

#9

Japonya

81,96

-3

#10

Fransa

81,67

-1
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Sıralamadaki Değişim
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Düşük Faiz Oranları
Her Şeyi Değiştirdi
Liz McCormick,
Bloomberg Business’a
yazdığı yazıda ucuz
parayla borçlanmanın,
tasarruf yapanlar,
bankacılar, para
yöneticileri ve
emeklilerin dünyasını
nasıl değiştirdiğini
analiz etti.
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Bugün, 2008-2009’daki Büyük Resesyonun sona ermesinden 10 yıl sonra
bile faiz oranlarının ve bono getirilerinin hâlâ düşük seviyede seyretmekte olmasını görmezden gelmek mümkün değil. Tahmin üstatları her yıl
bize faiz oranlarının kısa süre içinde yeniden yükselişe geçeceğini söylediler. Hep “Hazır olun” dediler. Ama bu sonunda Godot’yu beklemeye
döndü.
JP Morgan Chase CEO’su Jamie Dimon 2018’de faiz oranlarının yükseleceği
vaadinde bulunmuş, uzun vadeli oranların küresel ölçekte yüzde 5’in üzerine çıkacağını ileri sürmüştü. Şu anda yüzde 2’nin biraz üstünde! Şirketler
çok düşük kredi faizleri ödüyor ve ucuz para ekonominin yol almasına yardımcı oluyor. Ama bankonun öteki tarafında mevduat sahipleri tasarrufları karşılığında yüzde 1’in de altında faizler alıyor.
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“Bugün sadece kısa vadeli
oranlar düşük değil, uzun
vadeli bono faizleri de çok
düşük. Bu da yatırımcıların
faizlerin -ve yansıttığı
ekonomik durumun- kısa
sürede değişeceğine fazla
ihtimal vermediği anlamına
geliyor.”

Düşük faizlerin bu uzun ömürlülüğü para hakkında uzun yıllar-

faiz oranları her türlü varlık getirisi için bir tür baz belirler.

dır geçerli olan varsayımları sona erdirdi ve yatırımcı, alım sa-

Faizler düştüğünde çoğu zaman bono ve hisse senedi değerleri

tımcı ve politika belirleyicilerin yeni bir kuşağını biçimlendirdi.

artar. Ancak faizler bir kere temel bir değerin yakınlarına otur-

ABD Merkez Bankası ABD’de faizleri yukarı itmeye çok uğraştı.

duğunda değer artışları için fazla manevra alanı kalmaz.

Kısa vadeli gösterge faizinin neredeyse sıfır olduğu 2015 yılından bu yana dokuz kere faizleri artırdı. Ama bu sefer Temmuz
sonundaki toplantısında artık yön değiştirip faizleri yeniden
indirmeye başladı. JP Morgan Varlık Yönetiminin baş stratejisti David Kellly, “Bu yeni anormal” diyor. “Normalde böyle bir
genişleme aşamasında enflasyonun artması gibi bir problem
olur, Merkez Bankası ekonomiyi yavaşlatmak için aşırı sıkılaş-

Bütün bunlar yatırımcıları daha çok getiri için mümkün olan
her taşın altında fırsat aramaya yöneltir ve bu da riskleri artırır. Bunun balonlar oluşturabileceği ve giderek finansal sistemi
istikrarsızlaştıracağı endişesi boy atar.
Bu küresel bir olgudur. Bütün ülkelerde özellikle bankalar ve
sigorta şirketleri gibi büyük kurumlar ve emeklilik fonları getiri

tırır ve şirketler borçlanmada zorluk çeker. Bunların hiçbiri şu

peşinde istemeden riskler alırlar, bunu yapmak zorundadırlar.

anda olmuyor.”

Politika belirleyiciler, yol açabilecekleri bütün problemlere rağ-

Bugün sadece kısa vadeli oranlar düşük değil, uzun vadeli bono

men düşük faizleri büyümenin motoru olarak görme eğilimin-

faizleri de çok düşük. Bu da yatırımcıların faizlerin -ve yansıttığı ekonomik durumun- kısa sürede değişeceğine fazla ihtimal
vermediği anlamına geliyor.
Bu yeni durumdan en çok yarar sağlayanlar her türlü borçlananlar, kredi alanlar. Bugün 100 yıllık bono çıkaran ülkeler var.

dedir. Bugün ABD’de işsizlik oranları çok düşük olmakla birlikte ekonomi finansal krizden sonra iyileşmek için aşırı uzun bir
zamana ihtiyaç duydu. Şimdi ise küresel büyümedeki yavaşlama ve Trump’ın ticaret savaşının getirdiği ters rüzgârlar ABD
ekonomisi için görmezden gelinemez sert riskler oluşturuyor.

Belçika, İrlanda ve Avustralya bu yıl, 100 yıl vadeli bonolar sattılar

Pacific Investment Management adlı tahvil jeneratörü ünlü

ve bunların yıllık getirisi sadece yüzde 1,171. Microsoft 40 yıl vade-

kuruluş 2009’da uzun dönemdeki yatırım manzarasını “yeni

li bono sattı, Kaliforniya Üniversitesi de 100 yıl vadeyle borçlandı.

normal” olarak adlandırarak uzun vadede düşük getiri oran-

Uzun vadeli faiz oranlarının böyle tıkanması bankaların yararına değil. Bankalar uzun vadeli oranlar, kısa vadeli oranlardan
önemli ölçüde yüksek olduğunda kârlı çıkıyor.
Tasarruf sahipleri de bu durumdan hoşnut değil. Tasarruf
mevduat hesaplarının ABD’deki ortalama faiz getirisi yüzde
0,10 düzeyinde. 2009’da bu oran yüzde 0,30 idi. 2000 yılında,
finansal kriz öncesinde ise yüzde 1,73’tü.

ları öngörmüştü. Bugün ABD Merkez Bankasının ve tüm dünyadaki merkez bankacılarının boğuşmakta olduğu problemleri
o günden görmüşlerdi: Düşük büyüme, teknolojik inovasyon
ile düşük maliyetli küresel işgücünün bir tür kombinasyonunun enflasyonist baskıları azaltması ve zengin ülkelerde nüfus
yaşlandıkça tasarrufların bollaşması. “Bugün küresel ticaretle
ilgili endişeleri ve ülkelerin daha çok içeriye bakmaya başladıklarını dikkate alırsak” diyor Pimco Group’un yatırımlardan so-

Düşük faiz oranlarının asıl can yaktığı nokta mevcut getiriler-

rumlu başkan yardımcısı Dan Ivascyn, “Önümüzdeki dönemde

den çok yatırımcıların gelecekteki kazanç beklentileri. Çünkü

getiriler mutlak olarak çok daha da düşebilir.”
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Biyolojik Çeşitliliği
Neden Korumalıyız?
Dünya Ekonomik Forumu blogunda yayınlanan yazılarında
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörü
Jose Graziano da Silva ve aynı örgütün İklim ve Doğal
Kaynaklar Genel Müdür Yardımcısı Maria Helena Semedo
biyoçeşitliliği korumanın hem gıda hem de doğa için önemine
dikkat çekiyorlar.
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İnsanlık, biyoçeşitlilik olmadan gıda üretimini sağlayan zaruri
ekosistemi sürdüremez. Bozulma yoğun şekilde sürüyor ve durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Bazı türler için, neslin
tükenme oranı evrimsel seviyenin 1000 katına çıktı. Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yakın zamanda hayvan
cinslerinin dörtte birinin artık var olmayacağını tahmin ediyor.
Dünya topraklarının üçte biri erozyon, kompaksiyon (toprak
sıkışması), tuzlanma ve kimyasal kirlilik nedeniyle çoraklaşmış
durumda… Her yıl milyonlarca hektar toprağı kuraklık ve çölleşme nedeniyle kaybediyoruz.
Tarım konusunda küresel düşünce; “daha fazla kişiyi beslemek
için daha fazla üretim” üzerine kurulu Yeşil Devrim ortodoksisini daha yeni yeni aşıyor. Bugüne kadar “nasıl” ve “ne pahasına” üretildiğinin önemi yoktu. İnsanlığın yiyecek hakkını güvenceye almak, gezegenimizi koruma zorunluluğunun önünde
geliyordu.
Peki ya sonuç? Artık tüm insanlığı beslemeye yetip de artacak
kadar çok üretiyoruz ama hâlâ 820 milyon insan aç. Buna karşılık neredeyse 830 milyon obez var. Bu arada türler ve genetik
kaynaklar; yaygın kentleşme, sürdürülemez tüketim biçimleri,
ormansızlaşma ve iklim değişikliğine yem ediliyor.
Geç de olsa nihayet açlığı bitirmenin ve biyoçeşitliliği koruma-

Azdan Az, Çoktan Çok Üretmek
Monokültürün amansız ilerleyişi (şeker kamışı, mısır, soya fasulyesi veya pirinç) küresel gıda sağlama işini sömürgeci hale
getiriyor; damaklarımızı lezzet çeşitliliğinden, vücutlarımızı
temel besin öğelerinden yoksun bırakıyor. Bir yanda dünyanın
dört bir yanında sürüp giden açlık, diğer yanda gereğinden fazla
alınan kaloriler ve ağızdan ağıza yayılan besin fakiri diyetler…
Bunlar ciddi bir halk sağlığı sorunu olan obezite krizini doğuruyor. Biyolojik çeşitlilik kaybı büyük ölçüde, az çeşitte ürün yetiştirmek için çok fazla toprak tahsis etmek istememizin bir yan
ürünüdür. Yemek kültürleri kayboluyor.
FAO’da, tarımda çeşitlilik yaklaşımlarını teşvik etmek için
Küresel Öneme Sahip Tarım Mirası Sistemleri (GIAHS) adlı bir
inisiyatif bulunuyor. Bu isim karmaşık gelebilir ama aslında konsept basittir; koruma altındaki alanların geleneksel nosyonunu,
orayla nesillerdir ilişkisini sürdüren insan topluluğunu da kapsayacak şekilde genişletmek… Bu tür biyososyal alanların her
birinin kendine özgü tarım profili vardır; İspanya’nın kadim zeytin ağaçları Territorio Sénia ya da İran’da yer alan antik yer altı
sulama sitemi Kehriz gibi…

nın bir madalyonun iki yüzü olduğunu, bunun ahlaki ve politik

Noktaları Birleştirip Çemberi Tamamlamak

bir zorunluluk olduğunu anlamaya başladık: İnsanları beslemek

Biyoçeşitliliğin kaybı; sürdürülebilir tarım teşvikleri, kırsal yok-

için çevreye zarar vermek ne makul ne de makbuldür.

sullukla mücadele, gıda güvenliğini artırmaya yönelik önlemler

Farkındalık kazandık, şimdi eylem zamanı… FAO olarak 2030 yı-

ve iklim değişikliğini azaltma ve uyum sağlama gibi konuları

lına kadar sıfır açlık hedefine ulaşmayı taahhüt ettik, hızla dra-

içeren genel bir politika paketinin parçası gibi düşünülmeli ve

matik sonuçların kilidini açacak olan bilim-politika arayüzünü

bütünsel bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Sadece agro-ekoloji ve

kırmamız gerekiyor. Peki, ama nasıl? İşte bazı öneriler…

agro-ormancılık değil bunların yanı sıra balıkçılık ve su ürünleri

“Artık tüm insanlığı
beslemeye yetip de artacak
kadar çok üretiyoruz ama
hâlâ 820 milyon insan aç.
Buna karşılık neredeyse
830 milyon obez var. Bu
arada türler ve genetik
kaynaklar; yaygın kentleşme,
sürdürülemez tüketim biçimleri,
ormansızlaşma ve iklim
değişikliğine yem ediliyor.”
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yetiştiriciliğinde de biyoçeşitlilik dostu uygulamalar norm haline gelmelidir. Aynı şekilde koruma planları, mümkün olan
her yerde kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunu da
içermelidir.
Yönetişim perspektifinden bakıldığında bu aynı zamanda tarım
ve çevre bakanlıklarının (ve ardındaki bürokrasi ve çıkarların)
üstlerindeki zıtlaşma kültüründen sıyrılıp bir olmayı öğrenmesi anlamına gelir. Tarımda sürdürülebilir yaklaşımı benimseyen
topluluklar özellikle de yerli topluluklar, bu yaklaşımı sürdürebilmeleri için desteklenmelidir. Tarım ve çevre bakanlıkları,
ekosistemi ve çeşitli gıdaları teşvik eden yerel mikro politikalar
tasarlamak için yetkilendirilmelidir.

göletlerin sürdürebilirliğini sağlamak ve onlara yardım etmek,
biyoçeşitlilik ile yakından ilgilidir. Mantarlar, tekhücreliler, akarlar, solucanlar ve sayısız çeşitte böcek, henüz tam olarak kavrayamadığımız yollarla hem birbirleriyle hem de bitki ve hayvanlarla etkileşime giriyor. Ayağımızın altında neler olduğunu
çok az biliyoruz: Toprakta saklı engin ve bereketli bir yaşam var
ve bilinmezliğini sürdürüyor; tabiattaki bakterilerin yüzde 99’u
üzerine hâlâ bir çalışma yapılış değil. Çağımızda biyoçeşitlilikle
ilgili sırları açığa çıkaracak çalışmalar finanse edilmeli ve politik
olarak desteklenmeli…

Tarım Alanlarının Ötesine Bakmak

Yukarıda saydıklarımızın tümünü yapmak bu neslin gıda güvenliğini sağlamaya yeterli olur mu? Muhtemelen olmaz. Soruyu
değiştirmeme izin verin: Biyoçeşitliliği misyonumuzun merkezine koymadıkça gıda güvenliğine ulaşma şansımız var mı?
Mümkün değil.

Gıda güvenliğinin sadece gıda ürünleriyle, başka bir deyişle sadece tarım ve yetiştiricilikle ilgili olmadığını anlamalıyız. Evrenimizdeki tarlalar ve meyve bahçelerinin, mera ve

Şu an ihtiyacımız olan hızlı ve kararlı bir yön değişikliği. Aksi takdirde gezegenin öngörülen nüfusu olan 10 milyar insanını beslemek, çılgın bir rüyadan ibaret olacak.
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