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2018’in başlarında dünya ekonomisi yeniden eşzamanlı bir iyileşme çevrimine girmiş gibiydi. 2008’deki çöküşü izleyen on yıllık durgunluk döneminin
ardından sanki yeniden uzun vadeli bir sürdürülebilir büyüme dönemi başlıyormuş gibi görünüyordu. Brexit şokuna, Ortadoğu ve Kore yarımadası üzerindeki bulutlara ve Donald Trump’ın öngörülemez davranışlarına rağmen
yatırımlar ve ücretler artmaya, işsizlik oranları düşmeye başlamıştı.
9 Temmuz’da Project Syndicate sitesinde yayınlanan “Küresel Ekonominin
Belirsiz Geleceği” başlıklı yazısına Goldman eski yöneticilerinden ve Birleşik
Krallık Hazinesi eski Ticaret Sekreteri profesör Jimm O’Neill böyle başlıyordu. “Ama şimdi yılın yarısına geldiğimizde…” diye devam ediyordu; “…bazı
göstergeler bu kadar pembe bir geleceğe işaret etmiyor artık. En önemlisi
Hem Çin’de hem de Avrupa’da iş faaliyeti yavaşlamış bulunuyor. Almanya
ve Fransa gibi kilit ekonomilerdeki yavaşlama belki de yeni bir ticaret savaşının başlayacağı korkusundan kaynaklanıyor. Bunun yanı sıra Brexit müzakerelerindeki isteksizlik, İtalya’daki yerleşik düzen karşıtı yeni hükümet
ve AB çapında derinleşen göçmen krizi de ekonomik belirsizliğe katkıda
bulunuyor.”
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Jimm O’Neill’in hesaplama-

ilave bir Çin malları listesinin

larına göre 2010’dan bu yana

çıkarılmasını emretti. Çin de

dünya

çapındaki

nominal

GSYİH büyümesinin yüzde 85’i
ABD ve Çin sayesinde oldu,
ABD’nin payı yüzde 35 iken
Çin’inki yüzde 50. Görüldüğü
gibi büyümenin sürdürülebilirliği en başta bu iki ülkeye
bağlı. Ancak şimdi ufukta görünen ticaret savaşlarının bü-

“Eğer Avrupa ülkeleri, Trump’ın
gümrük tarifelerine aynı
şekilde yanıt verecek olurlarsa
sadece kendi ticari kazançlarını
azaltmış olurlar, korumacılıktan
herhangi bir yarar elde
edemezler.”

buna aynı şekilde yanıt vereceğini açıkladı.Trump ayrıca
350 milyar doları bulan ithal
motorlu araçlara ve parçalara da vergi getirileceğini açıkladı. Eğer böyle bir şey olursa
AB ülkeleri ve diğerlerinin de
aynı şekilde yanıt vermeleri

yümeye ciddi darbeler indirme

bekleniyor.

olasılığı söz konusu.

9 Haziran’da Kanada’da yapılan G7 zirvesi Trump’ın Batılı

Ticaret Savaşları Başlarken

müttefiklerine karşı yeni bir hamlesine sahe oldu. Toplantı

Mayıs 2018’den bu yana yeni ticaret savaşları ha başladı ha baş-

sonra Kanada’dan ayrılırken uçaktan gönderdiği bir mesajda

layacak endişeleri giderek yayılıyor. 2016’daki seçim kampanyasında gümrükleri artıracağı vaadini ağzından düşürmeyen
Trump’ın bu tehditi en çok Çin’e yönelikti. Ancak Mayıs 2018’e
gelindiğinde Trump alüminyuma yüzde 10, çeliğe de yüzde 25
olarak belirlediği gümrük oranlarının Kanada, Meksika ve AB ülkelerine de uygulanacağını açıkladı. Bu ithalat toplam 45 milyar
doları buluyordu.
Ardından 6 Temmuz’da Çin’den gelen 34 milyar dolarlık ithala-

sonunda G7 Nihai Bildirisini önce onaylayan Trump, daha
bildiriye katılmadığını açıkladı ve Kanada başbakanı Trudeau
için “Hiç dürüst değil” ve “Zayıf birisi” nitelemelerini kullandı. Diğer altı üyenin imzaladığı bildiride ise gümrük hadlerine
karşı çıkılıyor, serbest ticaret savunuluyor ve “Ticaret savaşı
herkese zarar verir”deniyordu. Burada söz konusu altı üyenin
ekonomilerinin toplamının ABD ekonomisinden daha büyük
olduğunu belirtmek gerekiyor.

ta uygulanan yüzde 25 vergi yürürlüğe girdi. Çin bu uygulama-

Öte yandan Eğer Meksika ve Kanada istediği değişiklikleri ka-

ya, aynı şekilde ABD ihraç mallarına vergi getirerek yanıt verdi.

bul etmezse Trump’ın ABD’yi Kuzey Amerika Serbest Ticaret

Bunun üzerine öfkelenen Trump görevlilere 400 milyar dolarlık

Anlaşmasından (NAFTA) çıkarması da mümkün.
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Oysa aynı günlerde Çin’in Qingdao şehrinde toplanan Şanghay

Temmuz günü Project Syndicate’de yayınlanan “Trump’ın Ticaret

İşbirliği Örgütü yıllık zirvesi her zamankinden daha büyük bir

Savaşının Ekonomik Sonuçları” başlıklı yazısında, ABD’de bu

yakınlaşmaya sahne oldu. Daha sonra ise 16 Temmuz’da AB ile

durumun etkilerinin ilk başta yıkıcı olmayacağını söylüyor.

Japonya arasında şimdiye kadar yapılan en büyük ticari anlaşma

Trump’ın seçmen tabanı da bu politikayı destekliyor. İthalat

imzalandı ve gümrüklerin yüzde 99’u kaldırıldı.

ABD’nin GSYİH’sının ancak yüzde 15’ini oluşturuyor. 0,15’i bek-

Trump dünyayı daha şimdiden daha riskli bir hale getirmişken

lenen gümrük tarifesi olan 0,10 ile çarptığınızda yüzde 1,5’e va-

parçalanmış bir uluslararası ekonomik sistem, seyahat kısıtla-

rırsınız. Daha pahalı ithal ürünlerin bir kısmının tüketiciler tara-

maları ve aşırı milliyetçilik daha neler getirecek? Nihai oyun ne

fından ikame edileceğini de düşünürseniz bu oran yüzde 1’in de

olacak? Şimdi herkesin aklındaki soru bu.

altına iner.

“Trump’ın Ticaret Politikası Ciddi Bir Risk”

Ticaret Savaşının Önüne Nasıl Geçilebilir?

Dünya izolasyonist politikaları ve ticaret savaşlarını daha önce
de gördü. 1920’lerde benzer izolasyonist tutum önce 1929 Büyük
Depresyonuna ardından İkinci Dünya Savaşı’na yol açmıştı.
1930’larda ABD’nin uyguladığı cezalandırıcı Smoot-Hawley
gümrük tarifelerinin de buna katkısı olmuştu.
Collusion adlı kitabın yazarı

Harvard Üniversitesi iktisatçılarından Dani Rodrik Project
Syndicate’de 10 Temmuz günü “Ticaret Savaşının Önüne Nasıl
Geçilebilir” başlığıyla yayınlanan makalesinde, “Trump’ın
politikasının yol açabileceği büyük felaketlerin senaryolarına kendimizi fazla kaptırmadan söz konusu diğer ülkelerin
alabileceği inisiyatifler üzerinde

ekonomi uzmanı Nomi Pris,

de durmalıyız” diyor. Trump

21 Haziran’da The Nation’da

elbette ticaret savaşı iste-

çıkan yazısında ticaret savaşı sonucunda GSYİH’nın
yüzde 1-4,5 arasında düşebileceğini belirtiyor. JP
Morgan

Chase

CEO’su

Jamie Dimon başkanlığındaki Business Roundtable
adlı grup tarafından yakınlarda yapılan bir çalışmada
“ekonomik görünüm en-

İkinci Dünya Savaşı sonrasında
kurulan küresel ekonomik
düzen Trump’ın ticaret savaşları
başlamadan önce de iyi
işlemiyordu. Şimdi sorun bu
sistemin bozuk yanlarının daha
da şiddetlenecek olması.

deksinin” son çeyrekte ge-

ticaret politikasını “ciddi bir risk” olarak değerlendiriyor.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan küresel ekonomik düzen Trump’ın ticaret savaşları başlamadan önce de iyi işlemiyordu. Şimdi sorun bu sistemin bozuk yanlarının daha da
şiddetlenecek olması. Getirilen gümrükler yüzünden kârlarını
vergilere yatırmak zorunda kalacak ya da müşterileri başka te-

şı için ülkelerin karşılıklı
olarak korumacı önlemleri tırmandırması gerekir.
Ancak bunu yapmamaları
için yeterince makul neden var.
Eğer

Avrupa

ülkeleri,

rine aynı şekilde yanıt ve-

geçen yıl zirvede olan endeksin
göre araştırmaya katılan CEO’ların neredeyse üçte ikisi Trump’ın

savaşamaz. Ticaret sava-

Trump’ın gümrük tarifele-

rilemiş olduğu görülüyor. Bu,
son iki yıl içindeki ilk düşüşü. Rapora

yebilir ama kendi başına

recek olurlarsa sadece kendi
ticari kazançlarını azaltmış olurlar, korumacılıktan herhangi bir
yarar elde edemezler. Kaldı ki eğer Avrupa ve Çin gerçekten dedikleri gibi kurallara dayalı çok yanlı ticaret rejiminin sürmesini
istiyorlarsa Trump’ın tek yanlı davranışını aynen tekrar edemezler. Bunun yerine Dünya Ticaret Örgütüne gidip karşı önlemlere
onay verecek bir karar çıkmasını talep etmeliler. Cevabın çabuk
çıkmasını ya da Trump’ın çıkacak karara saygı göstereceğini de

darikçilere yönelecek birçok şirket için faaliyetlerini sürdürmek

beklememeliler.

pahalı hale gelecek. Bir şey kesin: Durum daha kötü olacak.

Avrupa ve Çin dik durmalı ve ticaret savaşına çekilmeye izin

Ancak Berkeley Üniversitesi iktisat profesörlerinden ve The

vermemelidir. “Sen kendi ekonomini tahrip etmekte özgürsün”

Populist Temptation: Economic Grievance and Political Reaction

demeliler Trump’a, “Biz kendimize en yararlı olan politikalara

in the Modern Era adlı kitabın yazarı Barry Eichengreen, 12

bağlı kalmaya devam edeceğiz.”
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Küreselleşme Gerilemiyor

Dijital Teknoloji
ve Ticaretin
Geleceği
McKinsey Global
Institute’tan Susan
Lund ve Kaliforniya
Üniversitesinden Laura
Tyson Foreign Affairs
dergisinde şirketlerin
ve devletlerin
kendilerini
yaklaşan karışıklığa
nasıl hazırlaması
gerektiğini kaleme
aldılar.
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Birçok standart ölçüt açısından küreselleşme gerileme halinde. 2008’deki
finans krizi ve sonrasında yaşanan resesyon, ürün ve hizmet ticaretindeki
30 yıl süren hızlı büyüme dönemine son verdi. Sınır ötesi finans akışı üçte iki
oranında azaldı. Aralarında ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu geleneksel
küreselleşme şampiyonu ülkelerin birçoğunda, siyasetçilerin ticarete dair
söylemleri ekonomik çıkarlardan işsizliğe, yerinden yurdundan olmaya, sanayisizleşmeye ve adaletsizliğe yöneldi. Ticaretin kazan-kazan olduğu önerisine dair sağlam konsensüs yerini sıfır toplam anlayışına ve bariyerlerin
yükseltilmesi çağrılarına bıraktı. Global Trade Alert adlı araştırma grubuna
göre, 2008 yılının Kasım ayından bu yana G20 ülkeleri 6000’i aşkın korumacı önlemi hayata geçirdi.
Ancak bu hikâyenin sadece bir parçası. Karşıtların yeni engellerine, serbest
ticaret anlaşmalarının iptal edilmesine rağmen, küreselleşme -yeni yollar
bularak- aslında ilerlemeye devam ediyor. Küreselleşme, ilk ortaya çıktığında ticaret temelinde ve Batı’nın önderliğinde gelişmişti. Günümüzde ise
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kalıplarını pek de etkilemeyecek.

dijitalleşme, küreselleşmenin
itici gücü halini aldı ve liderliği
Çin ile diğer gelişmekte olan
ülkeler üstlendi. Ucuz işgücü avantajından yararlanan
küresel tedarik zincirlerine
dayalı ticaret faaliyetleri yavaşlasa da, yeni dijital teknolojiler küçük şirketlerden çok
uluslu şirketlere dek uzanan
daha çok sayıda aktörün sınır
ötesi işlemlere katılmasına
olanak tanıyor. ABD’nin içine
kapandığı, AB ve İngiltere’nin

Bazı göstergeler açısından
küreselleşme geriliyor gibi görünse
de gerçek bundan farklı. Bu yeni
dönem ekonomik ve toplumsal
kazançlar getirecek, inovasyonu
ve verimliliği artıracak, dünyanın
dört bir yanındaki tedarikçileri
ve tüketicileri bir araya getirecek.
Tabii bir yandan da bazı ezberler
bozulacak.

ya yetmeyecek.
Yabancı bonoların ve hisse senetlerinin alım satımını, uluslararası kredileri ve
doğrudan yabancı yatırımları da kapsayan sınır ötesi
finans akışı 1990’da küresel
GSYH’nin yüzde 4’ü düzeyindeyken, finans krizi öncesinde
yüzde 23’e ulaşmıştı. Ancak o
günden bu yana tekrar yüzde
6’lara geriledi. Öte yandan

boşanma görüşmelerini sürdür-

hizmet ticareti artış gösterdi.

düğü bir dönemde ekonominin liderliği de güneye ve doğuya kayıyor.

Genel ticaret hacmini artırma-

Ancak bu artış yavaş bir şekilde
gerçekleşti ve ürünlerin küreselleşmedeki itici gücünü üslen-

Bir başka deyişle, küreselleşmenin yerini küreselleşme karşıtlığı

mekten uzak kaldı. Bunun nedeni birçok hizmetin ulusal sınır-

almadı. Sadece farklı bir aşamaya ulaşıldı. Bu yeni dönem ekono-

ların ötesinde alım satımının mümkün olmaması.

mik ve toplumsal kazançlar getirecek, inovasyonu ve verimliliği
artıracak, insanların bilgiye benzeri görülmemiş düzeyde (ve bedavaya) erişmesine olanak tanıyacak, dünyanın dört bir yanındaki
tedarikçileri ve tüketicileri bir araya getirecek. Ancak bir yandan
da bazı ezberleri de bozacak. Belirli sektörlerin ortadan kalkmasının ardından, belirli meslekler de ortadan kalkacak ve bunların
yerine yeni şampiyonlar çıkacak. Somut ve önemli kazanımların
yanında, ciddi sıkıntılar da ortaya çıkacak. Şirketlerin ve devletlerin kendilerini bu yaklaşan karışıklığa hazırlaması gerekecek.

E-postadan online videolara, dosya paylaşımından nesnelerin
internetine uzanan dijital akış işte bu noktada devreye giriyor.
Veri hareketi şimdiden geleneksel fiziksel ticareti aşarak küresel ekonominin bağlayıcı dokusu halini almış durumda. Cisco
Systems verilerine göre, sınır ötesi bant genişliği kullanımı
2005-2016 yılları arasında 90 kat arttı. Bu sayı 2023’e dek 13 kat
daha artacak. Skype görüşmelerinin süresi, geleneksel uluslararası telefon görüşmelerinin yüzde 40’ına ulaştı. Günümüzdeki
dijital akış büyük ölçüde gelişmiş ülkeleri birbirine bağlasa da,
gelişmekte olan ülkeler de arayı hızla kapatıyor.

Yeni Dönem

Veri hareketlerindeki artış başka akışları da destekliyor. Küresel

Küresel ekonomiyi ortaya çıkaran bağlar yıpranmış halde.

hizmet ticaretinin yarısı şu anda bir şekilde dijital teknolojilere

1980’lerden itibaren, ulaşım ve iletişimin maliyetinin düşmesi

dayanıyor. Şirketler nakliyeleri sensörlerle takip ederek kayıpla-

ve yeni çok uluslu serbest ticaret anlaşmalarının yürürlüğe gir-

rı azaltıyor -McKinsey’in araştırmasına göre yüzde 30’un üze-

mesi uluslararası ticaretin büyümesine yol açtı. 1986-2008 yıl-

rinde. Mağaza açmadan dünyanın dört bir yanındaki tüketici-

ları arasında, ürün ve hizmetlerin küresel ticaretindeki büyüme,

lere de ulaşabiliyorlar. AliReseach (Çinli online alışveriş şirketi

küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki (GSYH) artışın iki katına

Alibaba’nın araştırma kolu) ve danışmanlık şirketi Accenture,

ulaştı. Ancak son beş yıl içerisinde ticaretteki artış hızı küresel

2020 yılı itibarıyla sınır ötesi e-ticaretin 1 milyar müşteriye ve

GSYH’deki büyümeyi zar zor geçebildi. Ticaretteki yavaşlama-

yıllık 1 trilyon dolar satış rakamına ulaşacağını tahmin ediyor.

nın nedenlerinden biri küresel krizden sonra yaşanan zayıf ve
dengesiz iyileşme olabilir ancak yapısal etkenlerin de payının
olduğu unutulmamalı. İmalat sektöründeki ticaretin artması-

Yaklaşan Karmaşa

nı sağlayan küresel değer zincirleri doyuma ulaşmış durumda;

Yeni küreselleşme çağı sayısız yeni fırsat doğuracak olsa da birey-

verimlilik artışından kaynaklanan kazançların sınırına ulaşıl-

ler, şirketler ve ülkeler açısından önemli sıkıntılar da yaratacak.

dı. Üretim, maaş farkları ve diğer üretim etkenlerinin fiyatları

Öncelikle, açıklığın ödüllendirilmesi sayesinde, şu anda küresel bağ-

doğrultusunda farklı ülkelere -örneğin Çin’den Bangladeş ve

lantıların merkezindeki gelişmekte olan ülkeler, özellikle de dijital

Vietnam’a- kaymaya devam edecek ancak bu kaymalar ticaret

ticaretten yararlanmalarını sağlayacak altyapı ve becerilere sahip
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Susan Lund, McKinsey Global Institute

Laura Tyson, Kaliforniya Üniversitesi

olmamaları durumunda, geride
kalma riskiyle karşı karşıya kalacak.
Aslına bakarsanız, geçmişte olduğu gibi, bu yeni çağda da en kazançlı ülkeler yabancı rekabete, yatırıma
ve yeteneklere açık ülkeler olacak.

bantlı ağların kurulması gelecek.
Devletlerin de, özellikle verimliKüreselleşme gerileme
lik artışındaki büyüme düzeyinin
halinde değil. Dijital
düşüklüğünü dikkate alarak, şirketleri, yeni dijital teknolojilere ve
destekli, farklı
gerekli insan sermayesine yatırım
jeopolitik özelliklere
yapmaya teşvik etmesi gerekiyor.
Yeni küreselleşme çağı rekasahip yeni bir versiyonu
Dijital okuryazarlığın öneminin
beti yoğunlaştırarak ezberleri
söz konusu.
artmasıyla birlikte, okulların müfde bozacak; aslında bozmaya
redatını dijital becerileri de kapda başladı. Şu anda yeni fikirler
sayacak şekilde gözden geçirmesi
dünyaya inanılmaz bir hızla yayılıgerekiyor -örneğin ilkokullarda
yor, şirketleri talebe her zamankinden
bilgisayar programcılığı dersleri vermek
daha hızlı bir şekilde tepki vermeye zorluyor. H&M ve Zara gibi
ve ortaokullarda temel mühendislik ve istatistik becerilerini şart
moda perakendecileri trend olmuş bir fikri alarak, eskisi gibi
koşmak gibi.
birkaç ay içerisinde değil, sadece birkaç hafta içerisinde raflarda yerini alan ürüne dönüştürüyor. Madalyonun öteki yüzü
ise, bir şirketin bir inovasyondan rakipleri tarafından kopyalanmadan önce kâr etme süresinin de dramatik düzeyde düşmesi. Sonuç olarak, ürünlerin yaşam döngüleri kısaldı -son 20
yıl içerisinde kimi sektörlerde yüzde 30 oranında kısaldı. Bu
arada ürün çeşitliliği artıyor ve birçok sektör teknolojiyi kullanarak ölçek ekonomisinden taviz vermeden sipariş üzerine
üretim gerçekleştirebildiği “kitlesel kişiselleştirme” yöntemini
benimsiyor.

Hazırlıklı Olun
Yeni dönemde ülkelerin ekonomilerinin itici gücü dijital beceriler
olacak. Dolayısıyla, politik gündemin tepesinde, yüksek hızlı geniş
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Devletlerin, dijital küreselleşmeye yönelik politik ve toplumsal
desteği sürdürmek adına küreselleşmenin kazanımlarının geniş kitlelerce bölüşülmesini, zarar görenlerin zararlarının telafi edilmesini sağlaması gerekiyor. Devletlerin, hem yeni hem
de eski küreselleşme nedeniyle yerinden yurdundan olanlara
yardımcı olmak amacıyla, yeni beceriler konusunda eğittiği işçilere geçici para yardımı ve diğer sosyal hizmetleri sunması
gerekiyor. Olanakların taşınabilir olması, sağlık, emeklilik ve
çocuk yardımı gibi olanakların tek bir işverene bağlanması uygulamasına son verilmesi, iş değiştirmenin kolaylaştırılması
gerekiyor. Son olarak da devletlerin işçi eğitim programlarını
dijital çağda başarılı olmaları için gerekli becerileri edindirecek şekilde genişletmesi ve güçlendirmesi gerekiyor. Bu hamle, son 10 yıl içerisinde hemen tüm gelişmiş ülkelerde görülen
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işçilerin eğitimine yönelik harcamaların azalması trendini de
tersine çevirecektir.
Dijital ticaret çağı özel sektör açısından da ciddi sıkıntılar doğuracak. Siber saldırılar gibi ciddi tehditleri bir yana bıraksak bile,
şirketlerin rekabet gücünü koruyabilmek için aralarında otomasyon, yapay zekâ, gelişmiş analiz sistemlerinin de bulunduğu dijital teknolojilere daha fazla yatırım yapması gerekir. Bu da
kendi dijital becerilerini geliştirmeleri ya da dijital oyuncularla
ortaklık kurmaları, bu isimleri kendi bünyelerine katmaları anlamına gelecek. İrili ufaklı başarılı küresel şirketlerin de, özellikle hem teknolojiyi anlayan hem de uluslararası bir bakış açısına
sahip olan üst düzey yöneticilere yönelik küresel yetenek savaşında büyük bir mücadele vermesi gerekecek. Şirketler, araştırma ve geliştirme fonksiyonları ile diğer fonksiyonlarını dünyanın farklı bölgelerine yayarak bu savaşta avantaj elde edebilir.
Bu hamle farklı yerlerdeki yeteneklerin tespit edilmesine, dolayısıyla da farkı düşüncelerin bir araya
gelmesine olanak tanıyacaktır.
Kurumsal stratejilerin de baştan düşünülmesi gerekecek:
Şirketlerin, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin kendi beğenilerine uygun, kişiselleştirilmiş
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ürünler talep ettiği bir çağda merkezi bir üretim ve satış anlayışına bağlı kalması mümkün değildir. Şirketlerin yerel pazarlarda
varlıklarını güçlendirmesi, rekabet ettikleri her pazar için farklı
stratejiler benimsemesi gerekir.

Küreselleşme gerileme halinde değil. Dijital destekli, farklı jeopolitik özelliklere sahip yeni bir versiyonu söz konusu.
Son seferinde küreselleşme karşıt güçlerin savaş meydanı
haline gelmişti: Bir yanda küreselleşmeden en çok faydalanan politika ve iş dünyası elitleri, diğer yanda en büyük zararı gören kişiler ve topluluklar. Ancak bu iki grup arasında
küreselleşmenin etkilerine yönelik tartışmalar sürerken, küreselleşme de hızla ilerlemeye devam etti. Yeni, dijital versiyonunun hız kazandığı günümüzde de küreselleşmenin istihdam ve eşitsizlik üzerindeki etkilerine yönelik bu tartışmalar
sürüyor. Ancak yapılması gereken eski tartışmaları alevlendirmek değil, yeni küreselleşme çağının
gerçeklerini kabullenmek ve faydalarını maksimize etmeye, zararlarını minimize etmeye, kazançYeni dönemde ülkelerin
ları herkesi kapsayacak şekilde
ekonomilerinin itici
bölüştürmeye gayret etmektir.
gücü dijital beceriler
Ancak o zaman küreselleşmenin
vadettiklerini gerçekleştirmek
olacak
mümkün olabilir.
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Xi Jinping’in
Küresel Yönetişim
Vizyonu
Çin Komünist Partisi, geçen ay, Xi Jinping’in 2012
yılında ülkenin tartışılmaz lideri haline gelmesinden
sonra düzenlenen ikinci Dış İlişkiler Çalışmaları Merkez
Konferansını gerçekleştirdi. Çin yönetiminin ülkenin
dünyadaki yeri konusundaki görüşlerini yansıtan bu
toplantılar, Çin hakkında da çok şey anlatır. Avustralya eski
başbakanı ve New York Asya Topluluğu Politika Enstitüsü
Başkanı Kevin Rudd, Temmuz ayı başında Singapur Ulusal
Üniversitesi Lee Kuan Yew Kamu Politikası Okulunda yaptığı
bir konuşmada bu toplantıyı değerlendirdi.
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NATO zirvesinde ve geçen ay Kanada’da düzenlenen G7 zirvesinde net bir şekilde gözler önüne serilen Batı ittifakındaki karmaşayla, Çin’in uluslararası arenadaki giderek artan özgüveni
arasındaki tezat her geçen gün daha da netleşiyor. Çin Komünist
Partisinin, Xi Jinping’in 2012 yılında ülkenin tartışılmaz lideri haline gelmesinden sonra düzenlenen ikinci Dış İlişkiler Çalışmaları
Merkez Konferansında bu, bir kere daha görüldü.
2014 yılında düzenlenen bir önceki toplantıda Deng Xiaoping’in
“Gücünü gizle, uygun zamanı bekle, asla ön plana çıkma” ilkesinin cenaze törenine sahne olmuştu. O zaman yansıyan Xi’nin
kontrolü tek bir merkezde topladığı, Çin yönetiminin ABD’nin
gücünün azaldığını düşündüğü ve Çin’in ekonomik alanda tartışılmaz bir küresel oyuncu haline geldiği görüşünde olduğuydu.
2014’ten bu yana Çin Güney Çin Denizi’ndeki askeri gücünü pekiştirdi. Yeni İpek Yolu fikrini ortaya attı ve Avrasya, Afrika ve ötesindeki 73 ülkeyi kapsayan, trilyonlarca dolarlık bir ticaret, yatırım,
altyapı yatırımını içeren geniş kapsamlı jeopolitik ve ekonomik bir
inisiyatif başlattı. Gelişmiş ülkelerin çoğunu da, Bretton Woods
sistemi dışındaki ilk geniş çaplı çokuluslu kalkınma bankası olan
Asya Altyapı Yatırım Bankası sistemine dâhil etti.
Çin, aynı zamanda Doğu Asya’daki yakın etki alanının ötesinde
diplomatik girişimler başlatırken bir yandan da 2015 İran nükleer anlaşması gibi inisiyatiflerde aktif yer aldı. Sri Lanka, Pakistan
ve Cibuti’de deniz üsleri kurdu, Rusya’yla Akdeniz ve Baltık denizi gibi uzak bölgelerde ortak askeri tatbikatlar gerçekleştirdi.
Mart ayında da kendi uluslararası kalkınma ajansını kurdu.
2014 yılından bu yana değişen tek şey, uyumlu bir büyük stratejinin (Batı bu şekilde değerlendirse de değerlendirmese de)
ortaya çıkmış olması değil. Öncelikle, Çin Komünist Partisinin
rolü eskisinden çok daha güçlü. Partinin ülkedeki siyasi tartışmalar karşısında marjinal bir konumda kaldığından kaygılanan
Xi, kamu kurumları üzerindeki parti kontrolünü yeniden kurdu
ve politik ideolojinin teknokrat politika yapıcıların önüne geçmesini sağladı. Xi, Batı tarihinin trend hattına meydan okumaya, Francis Fukuyama’nın liberal demokratik kapitalizmin zaferini ilan eden “tarihin sonu” tezini yok saymaya ve uzun vadede
Leninist devlet anlayışını sürdürmeye kararlı.

Xi Jinping

(Çin’in dâhil olmadığı) Amerika’nın küresel ittifaklar sistemini
ifade ediyor. “Uluslararası sistem” terimi ise uluslararası düzenin sadece ilk yarısını yansıtıyor: Uluslararası hukuk çerçevesinde hareket eden, küresel ortamı ortak egemenlik ilkesi çerçevesinde yönetmeyi hedefleyen çokuluslu örgütlerin oluşturduğu
karmaşık küresel ağ. “Küresel yönetişim” terimi ise “uluslararası sistemin” somut performansı anlamına geliyor.
Xi’nin Merkez Konferansındaki sözlerinin yeni ve şaşırtıcı boyutu, Çin’i “küresel yönetişim sisteminin reformuna eşitlik ve
adalet kavramları çerçevesinde öncülük etmeye” çağırmasıydı.
Bu sözler, Çin’in önemli meselelere dair niyetlerine yönelik sorulara şu ana dek verilmiş en net yanıt oldu. Dünyanın emniyet
kemerini bağlaması ve Çin’in uluslararası politikadaki aktivizm
dalgasına hazırlanması gerekiyor.
Uluslararası topluluğun büyük kısmı gibi, Çin de mevcut çok
taraflı sistemin işlevini yitirdiğinin farkında. Dolayısıyla Xi’nin
“küresel yönetişim sisteminin reformuna öncülük etme” isteği
tesadüf değil. Bu sözler, Çin’in çok taraflı kurumlardaki aktivizminin artması anlamına geliyor. Çin bu kurumları, kendisinin
“temel ulusal çıkarları” olarak gördüğü şeyle daha uyumlu olacakları bir çizgiye yönlendirme çabasında.
Xi, Çin’in uluslararası diplomasi elitine, Çin’in gelecekteki dış politika yöneliminin, uluslararası yönetişim sisteminin reformu da
dâhil olmak üzere, bu temel ulusal çıkarlar doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bu bağlamda, Çin daha “çok
kutuplu” bir uluslararası sistem arzuluyor. Bu, ABD ve Batı’nın
rolünün ciddi ölçüde azaldığı bir dünyayı ifade eden bir kod.
Uluslararası toplumun geri kalanı açısından en büyük meydan
okuma, şu anda ne tür bir küresel düzen istediğimizi tanım-

Geçen ayki konferanstan çıkacak en büyük değişim küresel yönetişimle ilgili. Xi, 2014 yılında uluslararası düzenin gelecekteki yapısına
dair yaklaşmakta olan mücadeleden söz etmişti. O dönemde ayrıntıya girmemesine rağmen, o zamandan beri çabalar üç uluslararası
kavram üzerinde yoğunlaştı: guoji zhixu (uluslararası düzen); guoji
xitong (uluslararası sistem), ve quanqiu zhili (küresel yönetişim).

lamak. Avrupa Birliği, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Afrika

Genel anlamda ifade edecek olursak, Çincede “uluslararası
düzen” terimi Birleşmiş Milletler, Bretton Woods sistemi, G20
ve (Çin tarafından kabul edilen) diğer çokuluslu kurumlar ile

Küresel düzenin geleceği henüz oluşum halinde. Çin’in geleceğe
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Birliği gibi mevcut kurumlar, gelecekteki kural temelli uluslararası sistemden ne bekliyor? ABD -Trump’lı ya da Trump’sız- tam
olarak ne istiyor? Birleşmiş Milletler Anlaşması, Bretton Woods
sistemi ve Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi ile ifade edilen
küresel değerleri nasıl koruyacağız?
dair net hedefleri var. Uluslararası toplumun geri kalanının da
hedeflerini belirleme zamanı geldi.
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Dijital
fabrikalar
kapımızda
Karmaşık akıllı sensörler,
yapay zekâ, büyük veri
havuzları ve robotik,
bulutun devasa bağlantı
fırsatlarıyla buluştuğunda,
imalatçılar için yeni bir çağ
başlıyor: Dijital Fabrikalar.
PwC Management
Consulting partneri
Reinhard Geissbauer,
yeni konsept karşısında
imalatçıların neler
yapabileceğini tartışıyor.
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Sanayi dünyası yaklaşık on yıldır dijitalleşme sancıları çekiyor. Kurumsal
Kaynak Planlama (ERP) ve Üretim Yürütme Sistemleri (MES), kritik planlama, takvimlendirme, depolama, envanter yönetimi ve lojistik süreçler
otomatikleştirildi ve sadeleştirildi. Ancak bu kazanımlar teknoloji silolarına
hapsedildi. Bu sistemler fabrikanın tamamının ve tedarik zincirinin performansını artırmaktansa, tek tek farklı bölümlerini destekledi.
Nihayet bu günler sona eriyor. İmalatçılar dijitalleşmenin söz verdiği faydalardan yararlanmak için altın bir fırsata sahipler. Karmaşık akıllı sensörler, yapay zekâ, büyük veri havuzları ve robotik; bulutun devasa bağlantı fırsatlarıyla buluştuğunda, imalatçılar için yeni bir çağ başlıyor: Dijital Fabrikalar. Dijital
fabrikalar; üretim, finans ve operasyonel performansın artması için kinetik
bir büyümenin katalizörü olabilir. Aynı zamanda güvenlik, sürdürülebilirlik ve
küresel fabrika ayakizinin istenen seviyelere gelmesini de sağlayabilir.
Her açıdan entegre edilmiş fabrikalar, müşterilerin kişisel ihtiyaçlarına yönelik ürünleri hızla üretebilecek, değişen talep ve trendlere anında
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İmalatçılar Ne Yapabilir?

Dijitalleşmenin önündeki
engeller pek çok imalatçı için
büyük sorun olabiliyor. Uzun
vadede faydaları çok açık olsa
da, fabrikalarını modernize
etmekten çekiniyorlar. Gerçekçi
bir yol haritasıyla bunun
üstesinden gelebilirler. Altı
adımlık bir plan önerebiliriz.

Dijitalleşmenin önündeki engeller pek çok imalatçı için büyük
sorun olabiliyor. Uzun vadede faydaları çok açık olsa da, fabrikalarını modernize etmekten çekiniyorlar. Gerçekçi bir yol
haritasıyla bunun üstesinden gelebilirler. Altı adımlık bir plan
önerebiliriz:

Dijital fabrika stratejinizi oluşturun. Şirketinizin genel iş
stratejinize uygun, mantıklı bir dijital fabrika modeli oluşturun. Dijital fabrikanın önceliklerini belirlerken insanların
da en az teknoloji kadar önemli olduğunu unutmayın. Bu
dönüşümü gerçekleştirmek için liderlere ihtiyacınız olacak.

tepki verebilecek. Nesnelerin İnterneti ve Dördüncü Sanayi
Devrimi’nin etkisiyle, yeni bir ekosistem oluşuyor. Dijital fabrikaların çerçevesi bu gelişmeler ışığında sürekli güncelleniyor.
Daha verimli ve daha düşük maliyetli bir üretim sistemi geliştirmek gün geçtikçe, daha ulaşılabilir bir hedef olarak önümüze
çıkıyor.

Pilot projeler oluşturun. Teknolojiyi test etmek için
bir pilot proje oluşturun. Böylece yeni, denenmemiş ve
riskli bir yaklaşım için fon ve destek bulup bulamayacağınızı görebilirsiniz. Başlangıçta, küçük değişikliklerle
elde edilen başarılar, daha büyük değişiklikler için şirketi
heveslendirebilir.

Dünyanın En Verimli Fabrikası

İhtiyacınız olan becerileri belirleyin. Pilot programlar-

Dijital fabrikaların çerçevesi hâlâ teknolojik gelişmeler tarafın-

dan öğrendiğiniz dersler, hangi becerilere ihtiyacınız oldu-

dan çiziliyor ama bir tahmin yürütmemiz gerekirse, Fujitsu’nun

ğunu ortaya çıkarır. Bu beceriler, şirketinizin üretim stra-

Augsburg-Almanya’daki fabrikasına benzeyeceğini söyleyebili-

tejisine, iş hedeflerine, yeni teknolojileri geliştirip adapte

riz. Bu fabrikada, her yere hâkim olan bir enformasyon teknoloji-

etme yeteneğine bağlıdır.

si omurgası, Fujitsu’nun bilgisayar ve diğer donanım ürünlerinin
sergilendiği bir tedarik “süpermarketini” kontrol ediyor. Müşteri
siparişleri geldiğinde, robotlar buradan parçaları seçiyor, otonom elektrikli araçlara yükleniyor, tam zamanında (just-in-time) ve tam sırasında (just-in-sequence) süreçleri kullanılarak
üretim istasyonlarına taşınıyor. Monte edilen her bir ürünün
özellikleri farklı olabiliyor ve ekranlar işçilere hangi parçanın
hangi ürüne ait olduğunu gösterip ayrıntılı çalışma talimatları
veriyor. Çalışma alanında bulunan tasarım ve mühendislik ekipleri, ürün özelliklerinde değişiklik yapıldığında, montaj aşamasında devreye girip süreci aksatmadan değişikliği yapabiliyor.
Böylece müşterilerin son anda istedikleri değişiklikler de karşılanabiliyor. Aksaklıklar en aza indirgeniyor çünkü her bir ekipman için tutulan tarihsel ve gerçek zamanlı verilere dayanan
öngörücü bakım prosedürleri, otomatik olarak devreye girip
soruna müdahale ediyor. Üretim sürecinin hiçbir aşamasında

Veri analitiği ve bağlantılılıkta virtüöz olun. Şirketler,
süreç ve kalite iyileştirmeleri, kaynak yönetimi ve öngörücü bakım için veriye dayanan teknolojileri kullandıkça,
bağlantılılık dijital fabrikayı bir arada tutan şey haline
geliyor.
Fabrikaları dijital fabrikalara dönüştürün. Dijital fabrika yolculuğu, dönüştürücü bir yolculuktur. Bu nedenle,
değişimi yönetmek hayati önem taşır. Çalışanları eğitmek
için yatırım yapmanız gerekir. Dönüşümü sürdürülebilir
kılmak için süreçlerin, şirketin ve çalışanların dijital becerilerini aynı anda geliştirmelisiniz.
Dijital fabrikaları kapsayıcı bir dijital ekosistemle en-

kâğıt kullanılmıyor, fabrika hiçbir karbon ayakizi bırakmıyor ve

tegre edin. Dijital fabrika stratejiniz sizi heyecanlandır-

günde 12.000 PC, diz üstü bilgisayar, sunucu ve çalışma istasyo-

sın. Müşterilerin taleplerini karşılayabilmek için esnek bir

nu üretiliyor. Bu da Fujitsu’nun Augsburg fabrikasını dünyanın

yapı geliştirip ince ayar planlaması ve gerçek zamanlı veri

en verimli ve maliyet-etkin fabrikaları arasına sokuyor.

akış sistemleri kurmayı hedefleyebilirsiniz.
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Dördüncü Sanayi
Devrimine Uyum
Sağlama Yolları
Dördüncü Sanayi
Devrimi’nin getirdiği
dijital ve teknolojik
devrime uyum sağlama
konusunda hepimiz
tedirginiz. Gray Rhino
& Company CEO’su
Michele Wucker, işten
sosyal hayata kadar
her şeyin dönüştüğü
bu karmaşa çağında
değişimi kişisel olarak
nasıl yönetebileceğimizin
yanıtını arıyor.
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Sanatçı Lauren McCarthy, insanları teknolojinin yaşamlarımız üzerindeki
etkisi üzerinde düşünmeye teşvik etmek amacıyla, kendini Amazon’un akıllı
ev sistemi Alexa’nın insan versiyonu haline getirdi.
McCarthy kameralardan mikrofonlara, ışık açma kapama düğmelerinden
ev aletlerine uzanan bir dizi uzaktan kumandalı akıllı cihaz kurdu ve gönüllüleri evinde kalmaya davet etti. Sonrasında da Alexa gibi komutlara uymak
yerine, konuklarının ihtiyaçlarını öngörmeye ve cevaplandırmaya çalıştı -aç
olduklarını tahmin ettiği zaman mısır patlatmak gibi.
Lauren bu çalışmasıyla, başta insanların makinelerin sunamayacağı neleri
sunabileceği ve geleceğimiz ve benliğimiz üzerinde gelecekte ne kadar söz
sahibi olacağımız soruları olmak üzere, teknoloji konusundaki yaygın kaygılara yanıt arıyor: “Bu cihazları hayatımıza sokarak, benliğimizin gelişimini,
değerleri küçük ve homojen bir yazılımcı grubu tarafından programlanan
bir sanal asistana devretmiş oluyoruz.”
Dördüncü Sanayi Devrimi, insanların çalışma alanlarını ve çalışan sayısını,
satın aldıklarımızı ve satın alma şeklimizi, öğrendiklerimizi, cihazlarımıza
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verdiğimiz görevleri ve diğer insanlarla ilişkilerimizi değiştiren

makinelerin beceremediği faaliyetlere -yaratıcılık, ekip çalışması,

yeni teknolojiler getirdi.

inovasyon, yargı, empati- ve yeni teknolojilerden en az etkilenmesi

Teknoloji meraklısı insanlar bile bu tektonik sarsıntılar karşı-

beklenen alanlara odaklanın.

sında çaresiz olduğumuz hissine kapılıyor. Herhangi bir insan

Meslektaşlarınız, dostlarınız ve aileniz, insani becerilerinizi nasıl

tek başına ne yapabilir? Devasa toplumsal ve ekonomik deği-

değerlendiriyor? Onlara bunu sorun ve zayıf noktalarınızı geliş-

şimlere bir insan nasıl direnebilir? Neleri kontrol edebiliriz?

tirin. Kursa gidin, bir koçla ya da grupla çalışın ve çevrenizdeki

Kontrolümüzden çıkan şeylere nasıl ayak uydurabiliriz?

insanlara sizde bir değişiklik fark edip etmediklerini sorun.

Bu sorular, teknolojinin bizi kontrol etmesine izin vermek yerine

Yaptığınız iş otomasyondan en fazla etkilenen alanların birinde

teknolojiyi yönetebilmek adına iyi birer başlangıç noktası. Yaşanan

yer alıyorsa, daha güvenli kategorilerde iş bulmanızı sağlayacak

değişimleri anlamaya gayret etmek, mutlak bir belirsizlikle karşı

becerileri nasıl edinebilirsiniz? Yeni teknolojiler hangi alanlarda

karşıya olduğumuz hissine kapılmak yerine bir şeyler yapmaya

yeni beceriler edinmenize ve geçmişe oranla çok daha kolay kul-

başladığımızı hissetmemize yardımcı olacaktır. Bu teknolojileri iş-

lanmaya başlamanıza yardımcı olabilir? Çevrenizdeki çocukla-

yerinde, evde ve toplumda nasıl kullandığımızı değerlendirmemiz,

rın hangi becerileri edinmesine yardımcı oluyorsunuz?

hangi alanlarda başarılı olduğumuzu, hangi konularda daha fazla
çaba göstermemiz gerektiğini belirlememize yardımcı olacaktır.
Bu da bize uyum gösterme konusunda bir yol haritası çizmemizi
sağlayacak malzemeleri sunacaktır.

Geleceğin Çalışma Hayatına Ayak Uydurun

Teknolojiyle İlişkinizi Gözden Geçirin
İşinize dair değerlendirmelerin yanı sıra, kişisel bir teknoloji değerlendirmesi de yapın. Size ofis dışında da yardımcı olabilecek
teknolojilerle aşina olun. Nelerin işinize yarayacağını, nelerin
abartıldığını, reklamlarla süslendiğini öğrenin. Teknolojiye hiz-

“Robotlar işimizi elimizden alacak” hikâyeleri otomasyonun ve

met etmek yerine, teknolojinin size hizmet etmesini sağlayın.

yapay zekânın çalışma hayatını nasıl etkileyeceğine dair kaygı-

Hangi sıkıcı görevleri teknolojik araçlara devredebilirsiniz?

ları yansıtıyor.

Hangi alanlarda insani dokunuşlar gerekir? Program yapmaktan

Olumlu açıdan bakacak olursak, yeni platformlar bağımsız çalışanların müşterilerle temas kurmasını, gelir kaynaklarını çeşitlendirmesini, ürettikleri geliri (ödemesi gereken giderleri ve
memnun etmesi gereken hissedarları olan) bir şirketle paylaşmak yerine kendisine saklamasını kolaylaştırdı.
Aynı zamanda da Oxford Martin Okulu, McKinsey ve diğerleri tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, teknolojinin işgücünün büyük bölümünü etkileyeceğini gösteriyor. Yeni bir araştırmaya göre,
ABD’deki çalışanların yarısından fazlası, yaptıkları işin 20 yıl sonra
var olmaya devam edeceğinden emin değil. Özellikle serbest çalışanlar -kadrolu çalışanların yüzde 18’i, serbest çalışanların yüzde
49’u- yapay zekânın işlerini şimdiden etkilediğini düşünüyor.
McKinsey, otomasyondan en az etkilenmesi beklenen işlerin yönetim, karar verme, planlama ve yaratıcılık gerektiren işler olduğu sonucuna varıyor. Paydaşlarla etkileşimler ve fiziksel emek
gerektiren işler ise otomasyondan daha fazla etkilenecek gibi
görünüyor. Veri toplama ve işleme ise otomasyondan en fazla etkilenecek işler arasında yer alıyor. Robotların devralması en olası
işler öngörülebilir ve tekrarlanan görevler olacak.

nefret ederim. Dolayısıyla yapay zekâ sahibi bir kişisel asistan
fikrinden hoşlanabilirim. Ancak yapay zekâ sahibi bir asistan
büyük, kalabalık bir kente yapacağınız tek günlük bir seyahat sırasında gerçekleştireceğiniz çok sayıda görüşmeyi ya da önemli
insanlarla sohbetlerinizi organize edemez.
Hâlihazırda hangi teknolojileri kullanıyorsunuz? Robot elektrikli
süpürgeler, programlanabilir alarmlar ve kahve makineleri, otomatik online araçlar, giyilebilir teknolojiler, akıllı termostatlar,
park asistanları? Uzaktan sağlık hizmetlerinden kayıt yönetim
sistemlerine ve haplarınızı içmeniz gerektiğini hatırlatan, meditasyon yapmanıza yardımcı olan, nabzınızı ölçen uygulamalara
uzanan sağlık teknolojilerinin hangilerini kullanıyorsunuz? İş
ararken sosyal medyayı ve ağları, araç ve kalacak yer paylaşımı
için platformları kullanıyor musunuz?
Şimdi bu teknolojilerin her birini ne kadar kullandığınızı ve ne
kadar işinize yaradığını düşünün. Bileğinizdeki nabız ölçerin verilerine göre davranışlarınızı değiştiriyor musunuz yoksa bu verileri görmezden mi geliyorsunuz? Sosyal medyada ya da oyun
oynamak için geçirdiğiniz zamanı sağlıklı mı buluyorsunuz yoksa büyük bir zaman kaybı olarak mı görüyorsunuz? Bu tekno-

Bu değişimleri dikkate alarak kendi becerilerinizi değerlendirme-

lojiler kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyor mu? Mahremiyet

lisiniz? Hangi becerileriniz diğerlerinden ayrılmanızı sağlıyor, han-

konusunda bilinçli seçimler gerçekleştirerek bu doğrultuda ge-

gi becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyor? İnsanların uzmanlaştığı,

rekli ayarları yaptınız mı?
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Mavi ekonomi:

Sürdürülebilir
Kalkınma İçin
Okyanus Kaynaklarını
Kullanmak
Okyanuslar, dünya yüzeyinin neredeyse dörtte üçünü
kapsıyor ve milyarlarca insan geçimini okyanus
kaynaklarından sağlıyor. Ancak plastik kirliliği, aşırı
avlanma, korsanlık gibi denizciliğe özgü tehditler,
sürdürülebilir kalkınma için okyanus kaynaklarının
kullanımını tehlikeye atıyor. Goika Bhardwaj,
SNTech’ten Dan Watson ile hükümetlerin ve iş
dünyasının bu sorunlar konusunda geliştirebileceği
çözümler üzerine konuştu.
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Dünya, giderek artan insan nüfusu da dahil olmak üzere, karaya
dair bir dizi sorunla karşı karşıya… Bilim insanları toprak kaybının, 2050 yılına kadar en az 50 milyon insanı yerinden edebileceği konusunda uyarıyor. Kara kaynakları konusundaki baskısı arttıkça, “mavi ekonomi nedir ve neden önemlidir” sorusu
önem kazanıyor.
Mavi ekonomi, şimdilerde daha fazla ilgi çekmeye başladı çünkü karaya dair sorunlar gittikçe bastırıyor. İnsanlar, daha önce
yaşanması zor ve erişilmez gördükleri, dünyanın sularla kaplı bu

Dan Watson

büyük kısmına doğru bakmaya ve bu bölgeleri daha iyi anlamamıza yardım edecek teknolojiler geliştirmeye başladı. Peki, daha

değişmesi için ihtiyaç duyulan tüm cevapları sağlayamadı-

önce kara kaynaklarında yapamamış olsak da okyanus kaynak-

ğı konular da mevcut. Örneğin, balık stokları üzerinde küçük

larımızı nasıl daha sürdürülebilir şekilde kullanabiliriz? Bu bizim

deniz araçlarının etkisinin ne kadar olduğu hâlâ belirsiz çünkü

için işleri hakkıyla yapabilmek adına ikinci bir şans… Okyanus,

bu araçlarla yapılan avlanmalar büyük oranda rapor edilmiyor.

verimli bir kaynak ve bu nedenle de mevcut sektörleri genişlet-

Hepsinin yasadışı olduğunu söyleyemesek de rapor edilmediği

me ve aynı zamanda onlara yenilerini ekleme konusunda bir po-

için bunların balıkçılıkla ilgili sayılara eklenemedikleri bir gerçek.

tansiyeli var. Tabii eğer uygun şekilde yönetebilirsek.

İş dünyası, okyanuslarla ilgili düzelen veriler çerçevesinde yeni
iş alanlarının neler olabileceğini anlamaya çalışıyor. Şu anda

Son zamanlarda, BBC’nin hazırladığı Mavi Gezegen gibi
programlar sayesinde okyanusların karşı karşıya olduğu

tehlikeler gündeme geldi. Plastik kirliliği ve aşırı avlanma
sularımızı nasıl tehdit ediyor?

önlerinde, bu alandaki yatırımları artırabilecekleri az sayıda örnek var fakat bu durum değişmeye başlıyor. Okyanuslarımızla
ilgili sürdürülebilir bir yaklaşım geliştirmemiz önemli çünkü gelecekte bizim için daha iyi kaynaklar sağlayacaklar. Okyanusları
plastik maddelerle kirletemeyiz, balık, mineral ya da kum gibi

Plastik kirliliği; şu anda okyanuslarımızın beş trilyondan fazla

kaynaklarını sorumsuzca söküp alamayız. Bu problemleri daha

plastik madde ile dolu olduğu düşünüldüğünde, muazzam bir

iyi teknolojiler ve verilerle ölçüp anlayabilir ve ardından uygun

problemdir. Sorunun çapına bakarsak, her yıl yaklaşık 12 milyon

çözüm yolları bulabiliriz.

ton plastiğin okyanuslarımıza
karıştığını görüyoruz ve ra-

Sizin gibi şirketler, bu so-

porların çoğu bu miktarın giderek arttığını söylüyor. Mavi
Gezegen ve medyadaki diğer
başarılı kampanyalar, bu konuda bir toplum bilinci oluşturmada başarılı oldu ve şimdi
bu alanda inovatif teknolojiler geliştiriliyor. Okyanus verilerinin toplanması konusundaki gelişim, uzmanların aşırı
avlanma probleminin çapını
daha iyi anlamasına yardımcı
oldu. Umarız bu gelişme, hükümet politikalarının değişmesine yardımcı olur. Şu anda
Avrupa, Endonezya ve ABD’de
aşırı avlanmayla ilgili olumlu adımlar atılıyor. Ama tabii

Dünyada yakalanan 10 balıktan
1’i, balıkçının tutmak istediği
balık türlerinden birine ait
değildir. Bu demektir ki her
yıl milyarlarca deniz canlısı ve
milyarlarca dolar ziyan oluyor.
Tasarlanan yeni bir cihaz, ışığa
karşı verdiği reaksiyona göre
farklı deniz türlerini çekmek
veya itmek için kullanılabiliyor.
Bu sayede yan avlar yüzde 90’a
varan bir oranda düşürülebiliyor
ve aşırı avlanma problemi
azaltılabiliyor.

mevcut verilerin, politikaların
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runlara

nasıl

çözümler

geliştiriyor? Bu çözümler

ölçeklenebilir ve düşük maliyetli midir?

SNTech, sürdürülemez balıkçılık uygulamaları konusuna
odaklanıyor. Dünyada yakalanan 10 balıktan 1’i, balıkçının tutmak istediği balık
türlerinden birine ait değildir
ve bu “yan av” balık, çoğu
zaman okyanusa geri atılır,
genellikle ölmüştür ve çöp
olur. Bu demektir ki her yıl
milyarlarca deniz canlısı ve
milyarlarca dolar ziyan oluyor. SNTech, Piches adında,
ışık yayan bir elektronik cihaz
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tasarladı. Bu cihaz, ışığa karşı verdiği reaksiyona göre farklı deniz türlerini çekmek veya itmek için kullanılabiliyor. Bu sayede
yan avlar yüzde 90’a varan bir oranda düşürülebiliyor ve aşırı
avlanma problemi azaltılabiliyor. Balıkçılıkla ilgili daha katı
düzenlemeler ve sürdürülebilir balıkçılığa aykırı uygulamalara verilen cezalar nedeniyle yan avlarla mücadele etmek daha
önemli bir hale geldi. Ama ticari balıkçılıktaki yan av sorununa
yardımcı olan güncel teknoloji 1 milyon euroyu buluyor ve yarım ton ağırlığında. Bu nedenle işletmeler, maliyetini çıkartmak zor olduğu için, bu teknolojiye yatırım yapamıyor. Sonuç
olarak; bu alanda çalışanlar ölç e k l e n e b i l i r,
düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir teknoloji tasarlamak gerektiğini anlamaya
Balıkçılıkla ilgili
başladı.
Hindistan, Somali, Nijerya
ve Seyşeller, mavi ekonomiye yatırım yapan ülkelerden bazıları… Nisan
2018’de ise İngiltere Çevre
Denetim Komitesi, sürdürülebilir denizlerin geliştirilmesi konusunda bir araştırma başlattığını duyurdu.
Bu konuda hangi hükümetler başı çekiyor ve hangileri
yetersiz kalıyor?

daha katı
düzenlemeler ve sürdürülebilir
balıkçılığa aykırı uygulamalara
verilen cezalar nedeniyle yan
avlarla mücadele etmek daha
önemli bir hale geldi. Ama ticari
balıkçılıktaki yan av sorununa
yardımcı olan güncel teknoloji 1
milyon euroyu buluyor ve yarım
ton ağırlığında. Bu nedenle
işletmeler, maliyetini çıkartmak
zor olduğu için, bu teknolojiye
yatırım yapamıyor.

Avrupa Birliği (AB), araştırma ve inovasyon açısından
güçlü şekilde öncülük yapıyor. AB,
insanların bu problemlere dikkatini
çekmeyi amaçlayan, teknoloji tasarlayan ve inşa eden Horizon
2020 programı çerçevesinde bir dizi yüksek profilli araştırmaya fon sağlamak için çalışıyor. Mavi Büyüme (Blue Growth)
stratejisi kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği, kıyı turizmi
ve okyanus enerjisi gibi pek çok alan bulunuyor. Endonezya
balıkçılık konusunda katı düzenlemeler getirdi ancak hüküm
vermek için daha çok erken. Zira bu düzenlemelerin mümkün
olduğunca etkili hale gelmesinde anahtar olacak şey, teknolojik uygulamalar ve inovatif bir yönetimdir. Endonezya hükümeti, balık avcılığında tedarik zincirinin izlenmesi; Endonezya
sularında yabancı teknelerin avlanmasını önlemek amacıyla
yapılan deniz aracı kontrolleri; yasadışı, kayıt dışı ve düzenlenmemiş balıkçılıkla (IUU) mücadele gibi konularda, balıkçılık alanında rönesans sayılacak ve başka hükümetlere örnek
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olacak pek çok çalışma yaptı.
İlginç şekilde, Tayland hükümeti de Avrupa Birliği’nce
“sarı kart” gören balıkçılık
standartlarını yükseltti ve
şu an AB ülkelerine balık
satabiliyor. ABD de 2017 yılında, satın aldığı balıkların
nereden geldiğini daha iyi
görebilmek için, ithalat yasalarında düzenleme yaptı.
Oregon eyaleti de son zamanlarda, nesli tükenmekte
olan kandil balığının yan av
olarak yakalanmasını önlemek için, karides avcılarının
ışık yayan cihaz kullanmasını zorunlu kılan ilk yasayı
geçirdi. Bu yasa, özel olarak
balıkçılar için yapılmış ve bizim

Piches cihazımız gibi bir teknolojinin kullanımını zorunlu kılan, eyalet düzeyinde çıkarılmış ilk yasadır.

İngiltere hükümetinden Brexit sonrası balıkçılık alanında
neler yapmasını bekliyorsunuz?

Brexit sonrası İngiltere hükümetinin, her ne kadar İngiltere pazarı küresel pazara kıyasla çok küçük olsa da, inovatif balıkçılık
uygulamalarını desteklemek için daha fazla çaba gösterdiğini
görmek isterim. İngiltere, sürdürülebilir balıkçılık teknolojisinde lider olma yolunda ilerliyor. İsterse kendi avlanma yasalarını
uygulayan, atığı yasaklayan ilerici düzenlemeler getiren ve sürdürülebilir stok yönetimi konusunda yeni teknolojilere yatırım
yapan bir Norveç’e dönüşebilir.
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