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“Yeni Kriz Nasıl Olacak?”
“Önce Amerika” Kazandı
Narendra Modi Popülist Değil
İran Petrol Yaptırımları Fırtınası
Dindirilebilir mi?
AMNC18’de Öne Çıkan 10 Nokta…
İnternet İkiye mi Bölünecek?

“Yeni Kriz Nasıl
Olacak?”
2008 krizinin 10’uncu
yılında Kriz Kahini olarak
ünlenen Rubini 2020’de
yeni bir küresel kriz
yaşanabileceğini yazdı.
Ruchir Sharma New York
Times’taki analizinde
yeni krizi tetikleyebilecek
dinamikleri ele alırken,
WEF’ten Lee Howell,
“En kararlı trendler
küresel ekonominin
işleyişindeki temel
değişikliklerle
ilgilidir” diyor.
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2008’de Lehman Brothers’ın iflasıyla patlak veren küresel krizden bu yana
10 yıl geçti. PEW’in 18 Eylül’de açıkladığı bir rapora göre, bugün tüm dünyada insanlar krizden hemen sonraki döneme kıyasla ekonomik duruma daha
güvenli yaklaşıyor. Buna göre, Almanya’da ekonominin iyi durumda olduğunu söyleyenler 2009’da yüzde 28 iken, bugün yüzde 78. ABD’de güven yüzde
17’den 65’e, Rusya’da ise yüzde 20’dan 42’ye çıkmış bulunuyor.
Ancak iş geleceğe bakış konusuna gelince pek bir iyimserlik söz konusu olmuyor. Almanya, ABD ve İsveç’te insanların ancak üçte biri çocuklarını kendilerinden daha iyi bir geleceğin beklediğini düşünüyor. Bu oran Kanada ve
İngiltere’de yüzde 25 iken Japonya ve Fransa’da yüzde 15’e düşüyor. Buna
karşılık Hindistan’da yüzde 66, Nijerya’da yüzde 65, Endonezya’da ise yüzde
75 çocuklarının geleceğine iyimser bakıyor.
Ne var ki, 2008 krizini önceden gören tek iktisatçı olarak ün kazanan Nouriel
Roubini’nin 13 Eylül 2018 günü Project Syndicate’de yayınlanan yazısı “2020
Resesyonu ve Finansal Krizi Nasıl Oluşacak” başlığını taşıyordu. Roubini’nin
Brunello Rosa ile birlikte kaleme aldıkları yazıda, “Küresel ekonomi eşzamanlı bir büyüme dönemi içinde olmasına rağmen, ABD’deki sürdürülebilir olmayan mali politikalar raydan çıkmaya başladıkça büyüme kaçınılmaz
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olarak hız yitirecek ve yeni bir inişin koşulları ortaya çıkacaktır.

dolardan 17 trilyon dolara çıkardılar. Yeni basılan paraların bü-

2020’ye gelindiğinde koşullar yeni bir finansal kriz için olgunlaş-

yük kısmı da finansal piyasalara ulaştı.

mış olacaktır. Bunu da küresel bir resesyon izleyecektir” deniyor.

Merkez bankaları ve diğer regülasyon organları 2008 felaketine

Yeni bir krizi tetikleyecek başlıca 10 ayrı neden olduğunu be-

yol açan uygulamayı -büyük bankaların riskli mortgage kredile-

lirten yazarlar, özellikle Trump’ın 2020’de yeni seçim dönemi

ri- durdurmayı başarabilmişti. Oysa bugün toplam 290 trilyon

geldiğinde nasıl davranacağının çok önemli olabileceğini belir-

doları bulan küresel finansal piyasalarda sorunlu kredi havuz-

tiyorlar. O tarihte büyüme muhtemelen yüzde 1’in altına inmiş

larında yüzlerce yeni risk söz konusudur. Bugün tüm dünyada

ve işsizlik oranı yeniden yükselişe geçmiş olacağı için Trump’ın,

başlıca sorun bankalarda değil, borçlu şirketlerde ve banka ol-

hele Demokratlar önümüzdeki Kasım’da Temsilciler Meclisinde

mayan kreditörlerdedir.

çoğunluğu yeniden sağlarlarsa, yeni bir dış politika krizi imal
etme yoluna gitmesinin yüksek bir olasılık olduğunu söylüyorlar. Çin ile zaten bir ticaret savaşına tutuştuğu ve nükleer
silah sahibi olan Kuzey Kore’ye saldırmayı göze alamayacağı
için Trump için en iyi hedef İran olacaktır. Bu ülkeyle askeri bir
çatışma provoke etmesi 1973, 1979 ve 1990’daki petro krizlerindekine benzer bir stagflasyonu

Banka kredileri kuruyunca artan sayıda şirket tahvil çıkararak
para toplamaya başlamıştı, bugün bu tahvillerin çoğu işte bu
banka olmayan kreditörlerin -tahvil fonları, emeklilik fonları ya
da sigorta şirketleri- elindedir.
S&P 500 endeksinde listelenen şirketlerin borcu 2010’dan bu
yana üç kat artarak yıllık gelirlerinin 1,5 katına çıktı. ABD dışındaki en büyük risk bugün Çin’dedir. Çin

tetikleyebilecektir.
Roubini son olarak, böyle bir
krizle baş edebilmek için gerekli politik araçların bu kez
kimsenin elinde olmadığının
altını çiziyor. 2008 krizinde
hükümetler serbest düşüşü
önlemek için gerekli araçlara sahipti. Buna karşılık bizi
bekleyen yeni kriz karşısında
politik karar alıcıların elleri
kolları bağlıdır. Üstelik genel
borç düzeyleri bir önceki se-

2008’den bu yana en çok para

“Bugün toplam 290 trilyon
doları bulan küresel finansal
piyasalarda sorunlu kredi
havuzlarında yüzlerce yeni
risk söz konusudur. Bugün
tüm dünyada başlıca sorun
bankalarda değil, borçlu
şirketlerde ve banka olmayan
kreditörlerdedir.”

tejisti olan Ruchir Sharma ise 18 Eylül günü New York Times’da
yayınlanan yazısında 2008 krizini doğuran faktörlerle yeni bir
krizi tetkileyebilecek faktörlerin farklı olduğuna işaret ediyor.
2008 krizinde küresel ekonomiyi hızla küçülten şey küresel finansal piyasalar olmuştu. Önceki 30 yıl içinde bu piyasalar merkez bankalarından akan kolay parayla üç kat büyüyerek dünya
gayrisafi ekonomik çıktısının yüzde 347’sine eşit bir büyüklüğe
ulaşmışlardı.
Bugün bu piyasalar daha da büyümüş, dünya GSMH’sının yüzde
360’ı gibi rekor bir seviyeye çıkmıştır. Ve finansal otoriteler bu
tehdidi körüklemeye devam ediyor. Son 10 yıl içinde dünyanın en

hisse ve tahvillerden emlak
fiyatlarına kadar her yerde
balonlar yarattı. Pekin’in daha
fazla para basamayacağı bir
noktaya gelmesi bir tarihte
gündeme gelebilir.
İktisatçıların ekonomik tahmin modelleri ne yazık ki önceki olayların olgularına daha
dir. Örneğin şimdi 2008’den

Eğer gelirse yeni kriz ve resesyon
Morgan Stanley Investment Management’in baş küresel stra-

ülke oldu. Kolay para Çin’de

büyük yer verme eğiliminde-

fere kıyasla çok daha yüksektir.
çok daha ciddi ve uzun süreli olacaktır.

basan ve en çok borç yazan

farklı olarak büyük bankaların
çok daha iyi durumda olduğunu ve hane halklarının mortgage
kredileriyle fazla sorunları olmadığını saptayarak yeni bir resesyon ihtimalini düşük gösteriyorlar. Ancak yeni krizler genellikle
öncekilerden çok farklı nedenlerden ve farklı yollardan ortaya
çıkar. Dolayısıyla karşı koymada farklı araçlar gerektirirler.
O nedenle bir sonraki krizi öngörebilmek için 2008’den sonra
ortaya çıkmış olan tehditlere bakmak gerekir. Şu anda piyasaların ekonomideki rolünün büyümüş olduğunu dikkate almak
gerekir. Merkez bankalarının uyguladığı para politikaları sonucunda risklerin büyük ABD bankalarından uzaklaşıp bankacılık
sistemi dışındaki -özellikle ABD ve Çin’deki- yeni kreditörlere
kaydığını görmeliyiz.

büyük merkez bankaları -ABD, Avrupa, Çin ve Japonya’da- eko-

Dünya Ekonomik Forumu Yönetim Kurulu üyesi Lee Howell

nomik canlanmayı destekleme çabasıyla bilançolarını 5 trilyon

ise aynı konuda kaleme aldığı ve 17 Eylül 2018’de Project
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Syndicate’de yayınlanan makalesinde, “Yakın bir gelecekte yeni bir kredi krizinin patlak verebileceğini düşünmek
kolaydır” diyordu; “ancak şu
anda en kararlı trendler iş

“2008’de Lehman Brothers’ın
iflasından çıkarılacak en büyük
ders teknolojinin insanları ikame
etmek değil, güçlendirmek için
tasarlanması ve kullanılması
gerektiği olmalıdır.”

çevriminden çok küresel eko-

tesadüf değildir. Küresel büyümenin yeni aşamasının itici
kuvvetlerinin fiziksel mamul
mallar değil dijital yazılımlar
gibi cisimsiz varlıklar olduğu
anlaşılmıştır.
Microsoft’un kurucusu Bill

nominin işleyişindeki temel de-

Gates geçenlerde geniş ke-

ğişikliklerle ilgilidir.”

simlerce paylaşılan bir blog

Küresel borçla ilgili veriler elbette doğrudur ama bundan çı-

yazısında, “Dünya ekonomisinin eski modele uymayan kısmı

karacağımız herhangi bir sonuç, geçmişteki gelişmelere dayalı

giderek büyüyor” diyordu, “ve bu gelişmenin vergi yasasından

kabüllerimiz yüzünden abartılmış olacaktır. Algımızda geçmişe

şehirleri ilerleten ve gerileten politikalara kadar her şey için

benzeyen durumlar bizi bu kez de aynı gelişmelerle karşılaşaca-

önemli sonuçları vardır. Ancak küresel ekonomide bu büyük

ğımız sonucuna götürür.

trende yeterince dikkat verilmiyor.”

Kuşkusuz benzer meydan okumaları ciddiye almak önemlidir.

Dijitalleşmenin gerekleri varlıklardan çok yeteneklerle ilgilidir.

Ancak bugün daha önemli olan dünyanın en büyük şirketleri-

O nedenle inovasyon, rekabet gücü ve büyüme açısından en bü-

nin profillerinin 10 yıl öncesine kıyasla çok farklı olduğunu gö-

yük kısıtlayıcı faktör sermayeden çok beceri sahibi işgücünün

rebilmektir. 2008’de en büyük piyasa değerine sahip olan şir-

eksikliğidir.

ketler PetroChina, ExxonMobile, General Electric, China Mobil

O nedenle bügün yükselişte olan borsaların ne zaman inişe geçe-

ve ICBC idi. 2018’de ise en değerli şirketler Facebook, Amazon,
Apple, Netflix ve Alphabet (Google) oldular.

ceğini (ki mutlaka geçecekler) kestirmeye çalışmaktan çok, belki
de Dördüncü Sanayi Devrimi olarak adlandırılan trende dikkat

O nedenle ABD Merkez Bankasının geçen ay Wyoming Jackson

etmeliyiz. 2008’de Lehman Brothers’ın iflasından çıkarılacak en

Hall’de yapılan yıllık sempozyumunun odak noktasında küre-

büyük ders teknolojinin insanları ikame etmek değil, güçlendir-

sel borçtan ziyade dijital platformların egemenliğinin ve “ka-

mek için tasarlanması ve kullanılması gerektiği olmalıdır. Amaç,

zanan hepsini alır” piyasalarının ortaya çıkmasının yer alması

bozmak uğruna bozmak değil, toplumu iyileştirmek olmalıdır.
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“Önce Amerika”
Kazandı
Trump’ın başlattığı
ticaret savaşlarıyla
beraber çok sayıda
siyaset bilimci ve
uzman ABD’de
korumacı politikaların
popülist anlayışın bir
parçası halini aldığını
ve Trump gitse de
süreceğini savunuyor.
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Brookings Enstitüsü kıdemli araştırmacısı ve geçenlerde yayınlanan The
Jungle Grows Back; America and Our Imperiled World kitabının yazarı Robert
Kagan, New York Times’taki yazısında yalnızlık, korumacılık ve göçün kısıtlanması anlayışlarının sadece Başkan Trump’a özgü olmadığını, kendisinden
önce olduğu gibi sonra da süreceğini savunuyor: “Başkan Yardımcısı Joseph
R. Biden Jr.’ın eski baş danışmanlarından biri, kısa süre önce yine bu gazetede “Kurallara dayalı uluslararası düzene değer vermeyen bir başkanımız
var” demişti. Elbette haklıydı. Peki, Amerikan halkı çok mu farklı?”
Kagan’a göre Başkan Trump şu aralar çoğunluğun desteğini kaybetmiş olabilir ancak dünyaya karşı uyguladığı “Önce Amerika” politikasının çoğunluğun desteğini aldığına inanmak için haklı sebepleri var: “Trump’ın Kanada,
Meksika ve Avrupalı müttefiklerine karşı açtığı ticaret savaşlarına yönelik
güçlü bir muhalefet söz konusu değil. Uzmanlar, bir sonraki başkan kim
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olursa olsun devam edecek olan uzun bir ticaret savaşına girdi-

Kagan’a göre, her iki partiden ABD’lilerin çoğu, Trump’ın ABD’nin

ğimizi söylüyor. Sonuçta, Hillary Clinton bile son seçimde pasi-

eski müttefiklerinin kendi başlarının çaresine bakması, ABD’nin

fik ötesi ortaklıklara verdiği desteği inkâr etmek zorunda kaldı.

kendilerini korumasını beklemekten vazgeçmesi gerektiği gö-

Eski serbest ticaret konsensüsü mazi oldu.”

rüşüne katılıyor: “Başkan’ın Karadağ’ı korumak adına ABD as-

Trump’ın göçmenlere yönelik politikaları Cumhuriyetçiler arasında Demokratlara oranla daha popüler olabilir. Ancak ülkeye
daha fazla mülteci kabul edeceklerini vaat eden Demokratların
sayısı da azalıyor. Ve tıpkı 1920’lerde olduğu gibi, yalnızlık politikası göçmen karşıtı hislerle ve korumacı politikalarla bir araya
gelerek “Önce Amerika” anlayışının sacayağını oluşturuyor.
Kagan’a göre ABD’nin küresel güvenliğin teminatı olduğuna
dair geçmişteki konsensüs her iki taraf açısından da çökmüş durumda. Kagan bu tezini şu ör-

kerlerinin hayatlarının riske atılması konusundaki isteksizliğine
pek az kişi samimiyetle muhalefet ediyor. 1930’larda İngilizler
‘Danzig için ölmeyi’ istemiyordu. Günümüzde de ABD’liler bırakın Kiev ya da Tiflis’i, Taipei ya da Riga için de ölmek istemiyor. Obama müttefiklerine karşı Trump kadar saldırgan değildi.
Ancak o bile asalaklardan yakınıyordu.”
Kagan geriye dönüp bakıldığında, Obama’nın parti tabanına
oranla çok daha uluslararası politika yanlısı olduğunun net bir
şekilde ortaya çıktığına inanıyor. Zira Obama NATO’nun genişlemesine destek verdi, Libya’ya

neklerle destekliyor: “Rusya

müdahale etti, Rusya’ya karşı

Ukrayna’ya saldırdı. Buna rağmen Cumhuriyetçiler Trump’ın
Rusya’yla daha yakın bağlar
kurma çabasını destekliyor,
Rusya’nın Kırım’ı güç kullanarak ilhak etmesine ve Orta
Doğu’da etkisini artırmasına
ses çıkarmıyor (Başkan’ın emrindeki bazı insanların itirazlarına rağmen). Trump’ın Kuzey
Kore’yle şüpheli bir anlaşma
yapma çabalarını alkışlıyorlar
-Demokrat başkanlar aynı şeyi
kapmaya kalktığında eleştiriyorlardı. Çin’le ticaret savaşına
girilmesine destek oluyorlar
ancak gerçek bir savaşı önleye-

yaptırımlar uyguladı ve Trans

“Trump, halktaki örtülü serbest
ticaret ve küreselleşme karşıtı
görüşleri ortaya çıkardı ve
büyüttü. Bence bu tutum, son 75
yıldaki politikalardan sistemsel
bir kopuşu temsil ediyor.
Trump’ın halefi de dünya
ekonomik sistemi konusunda,
liberal serbest ticaret ve yabancı
yatırımı öngören İkinci Dünya
Savaşı sonrasındaki ABD yönetim
anlayışına dönmeyecek.”

cek askeri harcamaların artırılmasına o kadar destek vermiyorlar.”

Pasifik ittifaka yönelik müzakerelere

başkanlık

“Demokratların

etti.

Obama’yı

özlemek için birçok nedeni
olsa da, sıradan partililerin
bu politikaları özlediğine dair
pek bir kanıt yok. “Kamuoyu,
muhtemelen Trump’ın dünyaya yönelik daha dar, tek
taraflı ve milliyetçi yaklaşımına Obama’nın çok uluslu
hassasiyetlerinden daha yakın
duruyor.”
“ABD’nin bu tutumunun suçunu Trump’a atmak rahatlatıcı olurdu” diyor Kagan:
“Ancak ‘özel’ bir başkan olsa
da, o bile, kamuoyunda olma-

“Demokratlar liberal düzeni savunuyor gibi görünüyor. Ancak

yan bir hassasiyeti sıfırdan yaratamaz. Her zaman olduğu gibi,

bunu sırf bu düzeni kötüleyen Trump’a muhalefet etmek için ya-

başkanlar bir yandan kamuoyunu şekillendirirken bir yandan

pıyorlar. Günümüzün sıradan Demokratları müttefikleri savun-

da yansıtırlar. İki dünya savaşı arasındaki dönemde, özellikle de

ma ve liberal dünya düzenine karşı çıkanları caydırma konusun-

1921-1936 yılları arasında, Birinci Dünya Savaşı sayesinde rüya-

da eskisi kadar kararlı mı?” diyen Kagan, Trump’ın Moskova’ya

lardan uyanan ABD kamuoyu sınır ötesi müdahalelere karşı çok

taviz vermesine kazan kaldıran Demokrat politikacıların çoğu-

daha temkinli yaklaşıyordu. Ve bu dönemde başkanın Warren

nun, Obama’nın birkaç yıl önce gerçekleştirdiği “sıfırlamaya”

Harding ve Calvin Coolidge gibi “yalnızlık yanlısı” ya da Herbert

övgüler düzdüğünü, Cumhuriyetçileri yeni bir soğuk savaş iste-

Hoover ve Franklin Roosevelt gibi “uluslararası işbirliği yanlısı”

mekle suçladığını hatırlatıyor: “Demokrat seçmenlerin çoğu as-

olması bir şeyi değiştirmiyordu. Kamuoyunun görüşünü de-

keri harcamaların düşürülmesini, yurtdışındaki ABD askerleri-

ğiştirmek için şömine başındaki sohbetlerden fazlası gerekir.

nin sayısının azaltılmasını destekliyor. Bu anlayış, Rusya, Kuzey

ABD’lilerin “Önce Amerika” politikasının bir hata olduğunu an-

Kore ya da Çin’e karşı -ticaret dışındaki alanlarda- daha sert bir

laması için Hitler’in Avrupa’yı fethetmesi, İngiltere’yi neredeyse

tutum benimsenmesi politikasıyla pek uyuşmuyor.”

fethetmesi ve Pearl Harbor’un gerçekleşmesi lazımdı.”
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Kagan “Önce Amerika” anlayışının Soğuk Savaş’ın sona erme-

popülist anlayışın bir parçası halini aldığını -ve Trump gitse de

sinden bu yana yaygınlaşmaya devam ettiği görüşünde: “Körfez

süreceğini- söylüyor.

Savaşı’nın kahramanı George H.W. Bush bile dış politikayı boş

Pekin, geçenlerde yaptığı açıklamada Trump’ın Çin ihraç ürün-

vermek zorunda kalmış ve ülkedeki sorunlara odaklanmaya söz
veren bir aday karşısında yenilmişti. George W. Bush, 2000 yılında ABD’nin sınır ötesi varlığını azaltmaya söz vererek kazanmış,
ABD’nin dünyanın ayrılmaz bir parçası olduğundan söz eden Al
Gore’u geride bırakmıştı. 2008 yılında Obama uluslararası çatışmalardan temelli çekileceğine söz vererek kazanmıştı. 2016
yılında Jeb Bush ve Marco Rubio gibi çok uluslu anlayışı benimseyen Cumhuriyetçiler önseçimlerde yenilgiye uğramıştı. Hillary
Clinton yalnızlık politikasını savunan Bernie Sanders’i zar zor
geçebilmişti. Bu da kesinlikle dış politika konusundaki görüşleri
sayesinde olmamıştı.”
Şimdi de Trump var. Kendisi bir sapma mı yoksa bu eğilimin
doruk noktası mı? Kagan’a göre birçok dış politika uzmanı ve
bu hafta BM genel kurulu için New York’a akın eden yabancı liderlerin çoğu ilk ihtimale güveniyor. Umutlarını 2020 yılındaki
seçimlerde ABD’nin eski yoluna dönmesine bağlamış durumdalar: “Ancak bu isimler şu anda karşı karşıya olduğumuz duru-

lerine 200 milyar dolar değerindeki ek gümrük vergisi uygulama ve ek vergileri toplamda 250 milyar dolara çıkarma kararını
hayata geçirmesi durumunda misilleme yapacağını duyurdu.
Çinliler, gelecek hafta içerisinde Trump’ın tehditlerini hayata
geçirmesi durumunda 5200 ABD ihraç ürününe daha, toplam
60 milyar dolar ek gümrük vergisi uygulamaya başlayacaklarını,
böylece ek vergi tutarının 110 milyar doları bulacağını açıkladı.
Daha önce Çin’le başlayan ticaret savaşının en az bir yıl, belki
daha uzun sürebileceğini söylemiştik. Şu anda uzmanlar savaşın çok daha genişleyeceğini ve ne zaman biteceğinin bilinmediğini söylüyor.
Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nden Gary Hufbauer,
“Bana göre, Trump, halktaki örtülü serbest ticaret ve küreselleşme karşıtı görüşleri ortaya çıkardı ve büyüttü” diyor. “Bence
bu tutum, son 75 yıldaki politikalardan sistemsel bir kopuşu
temsil ediyor.

mun anlık bir spazm değil, ABD dış politikasının yeni yönelimi

Hufbauer, “Trump’ın halefi de dünya ekonomik sistemi konusun-

olduğunu, ya da -faşizm ve militarizm dünyayı fethederken bir

da, liberal serbest ticaret ve yabancı yatırımı öngören İkinci Dünya

kenarda sessizce beklememize yol açan- en eski geleneğe dö-

Savaşı sonrasındaki ABD yönetim anlayışına dönmeyecek” diyor.

nüldüğü gerçeğini kabullenmek zorunda kalabilirler.”

Uluslararası İlişkiler Konseyi’nden Edward Alden da hemfikir:
“Trump öncesi statükoya dönmeyeceğimiz ortada. ABD kong-

Sonsuz Ticaret Savaşı

resi ve yönetimi ticari ilişkiler konusunda eski kuralları yeniden
hayata geçirmeyecek, kuralları baştan yazmak zorunda kalacak.

Axios’ta “Sonsuz Ticaret Savaşı” başlıklı bir yazı kaleme alan

Dünya Ticaret Örgütü de ya yeni düzene ayak uyduracak ya da

Steve Levine de benzer görüşleri savunuyor. Levine, tarihçilerin

yok olacak.”

“Başkan Trump’un küresel düzen karşıtı politikaların nedeni değil, sonucu olduğunu” söylediklerini hatırlatıyor: “Dolayısıyla,
ABD ve Avrupa’ya yayılan popülizm -Trump’tan bağımsız bir şekilde- sürecek ya da bitecek.”

Trump öncesi sisteme dönmenin tek yolu şu: Alden, “Anketler,
genç ABD’li seçmenlerin genel anlamda serbest ticaret yanlısı
olduğunu ve küreselleşmenin yararlı olduğunu düşündüğünü
gösteriyor” diyor: “Dolayısıyla, şu an uygulanan korumacı po-

Peki, tamamen Trump tarafından yürütülüyor gibi görünen kü-

litikalar tahmin edildiği kadar uzun ömürlü olmayabilir. Ancak

resel ticaret savaşları? Uzmanlar, Axios’a korumacı politikaların

kısa vadede de ağır hasarlar verebilir.”
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Narendra Modi
Popülist Değil
Jerome Levy Forecasting
Center’ın Yönetici
Direktörü Srinivas
Thiruvadanthai, Foreign
Policy dergisindeki
analizinde Hindistan
Başbakanı Narendra
Modi’nin ekonomik
reformlarının Hindistan
ekonomisini daha güçlü
bir zemine oturttuğuna
ve bu sayede ihtiyacı
olan desteği sağladığına
dikkat çekti.
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye karşı giderek yükselen saldırının
genel hattı popülizm uğruna ekonomik reformları terk ettiği yönünde…
Köşe yazarı Sadanand Dhume yakın zamanda Wall Street Journal’ın konuk
yazarlara da açık olan sayfasında, “Modi’nin gelecek yıl gerçekleşecek genel
seçimlere hazırlandığını” ve yürüttüğü kampanya ile iş dostu politikacılardan çok, “coşkulu konuşan Latin Amerikalı popülistlere” benzediğini yazdı.
Şüphesiz ki Modi Hükümeti bir zamanlar vadettiği devlete ait kuruluşlarının
özelleştirilmesi konusunda hayal kırıklığı yarattı ve vergileri artırdı, refah
düzenlemelerini genişletti.
Ancak Modi’yi sadece devlete ait kuruluşlar ve vergiler konusundaki yaklaşımı nedeniyle yargılamak pek mantıklı değil. Sadece bu alanlardaki
reformlarda yükselişin yavaşlamasına bakmak tartışılır bir bakış olur;
zira bu aynı zamanda piyasa odaklı ekonomiyi teşvik eden geniş bir politika setini göz ardı etmek demektir. Hâlâ çok sayıda yoksulun bulunduğu
bir ülkede, devlet harcamalarını ve ticari açıkları kontrol altında tutmaya yönelik oluşturulan refah programlarını popülist olarak adlandırabilmek ise güçtür.
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“Hindistan’daki
ilerlemenin, 2014
seçimlerinden sonraki
kadar hızlı olmadığı
doğrudur, ancak refah
korumalarıyla birleştirilen
kademeli reformlar son
40 yılda olduğundan daha
fazla ekonomik büyüme
sağladı ve yoksullukta
istikrarlı bir düşüş getirdi.”

Hindistan’daki ilerlemenin, 2014 seçimlerinden sonraki kadar hızlı
olmadığı doğrudur, ancak refah korumalarıyla birleştirilen kademeli reformlar son 40 yılda olduğundan daha fazla ekonomik büyüme sağladı ve yoksullukta istikrarlı bir düşüş getirdi. Bu adımlar

Hindistan’ın Ticari Açığı Çin’den Fazla
Hindistan son 20, 30 yılda ticaret cephesinde nispeten kapalı bir
ekonomiden dünyanın en açık ekonomilerinden birine dönüştü.

hem ekonomi hem de politikayı daha dayanıklı hale getirdi ve şimdi

Hindistan’ın, ihracat ve ithalatın gayri safi yurt içi hasılaya

de farklı bir şey beklemek ya da istemek için bir sebep yok.

oranına göre ölçülen ticari açığı bugün yüzde 41’dir. Bu oran,
Çin’in de dahil olduğu diğer gelişmekte olan ülkelerden daha

Özelleştirme Tartışmaları 1980’lerde Başladı

yüksektir. 1980’lerde ise Hindistan’ın toplam ticaretinin gayri
safi yurt içi hasılasına oranı bugünden çok daha düşük olarak

İlk olarak 1980’lerde gündem olan özelleştirmeyi ele alalım.

yüzde 15 idi… Modi hükümetinin bazı mallara ithalat vergisi

O günlerde, yeni Washington Konsensüsü, iş hayatında dev-

getirme konusundaki son kararı, yönetimin eski danışmanı

letin kontrolünü sona erdirmek, ticari engellerini azaltmak ve

Arvind Panagariya da dahil olmak üzere pek çok kişi tarafın-

mali disiplini teşvik etmek için çağrıda bulunmuştu. O dönem,

dan geriletici olarak nitelendirildi. Oysa vergilerdeki bu son ar-

Hindistan’ın kamu iktisadi teşebbüsleri devasa sayıdaydı ve ül-

tış büyüyen açığa bir tepki…

kenin tarım dışı gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık üçte birini

Ekonomistler, doğru politikanın ithalatı kısıtlamak değil, ihra-

oluşturuyordu. Ayrıca ülkede kapsamlı ticari engeller vardı, yol-

catı teşvik etmek olduğunu iddia edecektir. Ancak dünya ça-

suzluklar almış başını gitmişti. 1980’lerin son yıllarında merkezi

pında büyüme; küreselleşme ve offshore durağan bir noktaya

hükümetin mali açığı sürekli olarak gayri safi yurtiçi hasılasının

ulaşmış ve buna ticari tansiyon eklenmişse hükümetin ihracatı

yüzde 7’sinin üzerinde seyretmişti.

hızla artırmasını beklemek gerçekçi görünmüyor. Vergilerle it-

Üzerinden 30 yıl geçti, Hindistan’ın kamu iktisadi teşebbüsleri

halatı yavaşlatmak dışında bir diğer alternatif de ithalatı pahalı

hâlâ büyük ancak nüfuzu azaltıldı; bugün tarım dışı gayri safi

ihracatı ise daha ucuz hale getirmek için Hindistan ekonomisini

yurt içi hasılanın yüzde 14’ünü oluşturuyor. Hâlâ reform yapıla-

büyük ölçüde zayıflatmak ve rupinin değerini düşürmektir. Her

cak alanlar olsa da politik enerjiyi özelleştirme konusuna odak-

iki yöntem de vergi artırımına göre politik açıdan daha zordur.

lanmanın, getireceği kazanımlara değmeyeceği düşünülüyor.
Rusya’da 1990’ların başlarında Boris Yeltsin döneminde gerçekleştirilen özelleştirmeler, ders alınacak bir örnek sunuyor. Bu

Oy Kullananların Çoğu Yoksul

özelleştirmeler devlet varlıklarının ucuz satılmasına ve Rusya

Ayrıca refah sorunu da var. Hindistan gibi demokrasilerde, oy kul-

oligarklarının aşırı zenginleşmesine neden olmuştu. Daha da

lananların büyük bölümünün yoksul insanlardan oluştuğu düşü-

kötüsü kısa sürede bu durum geri tepti ve Rus devleti büyük sa-

nüldüğünde hiçbir yönetim popülist tepkileri körükleyen endişeleri

nayi alanları üzerindeki kontrolü yeniden kurdu.

görmezden gelemez. Aslında popülizmi reformun karşıtı olarak
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görmek ciddi bir hatadır. Yaratılan fayda kitlelere ulaşmadığı takdir-

ile mücadele etmek adına, bir gecede dolaşımdaki paranın yüz-

de reformlara devam edilemez, tıpkı ekonomik büyüme olmadan

de 86’sının üstünü çizdi. Tedavülden kaldırmanın iyi bir politik

hiçbir popülist politikanın sürdürülemeyeceği gibi… Hindistan’ın

hareket olup olmaması ve asıl hedefinde başarılı olup olmama-

ekonomik bir güç olarak yükselmeye başladığı 1981’den beri mer-

sı bir yana, vergilere riayet edilmesini ve vergi tahsilatını keskin

kezi hükümet neredeyse her zaman bu ikisiyle birlikte yol aldı.

bir şekilde artırdığını gösteren kanıtlar artıyor.

Dolayısıyla Hindistan’ın ekonomik patlaması, yoksullukta sürekli

Bugünlerde, ekonomik hareketlerin çoğu belgelenmiş gelirlerin

bir düşüşle birlikte gitti ve bu da gerekli reformları meşrulaştırdı,
devrimci komünist hareketlerin tehdidini baskıladı.

kaydının tutulmasına yardımcı olacak şekilde resmi kanallarla
yapılıyor. Çok amaçlı biyometrik kimlik ile birlikte belgelendiril-

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, refah sistemlerinin Aşil to-

miş gelir kaydı, daha fazla sayıda kişi ve küçük işletmenin kredi-

puğu, etkisiz olmalarıdır. Modi hükümeti bu zayıflığı giderme-

ye erişmesine de izin verecektir.

ye çalıştı. Örneğin çok amaçlı biyometrik kimlik kartı gibi yeni
teknoloji ile hem kullanıcılara doğrudan ulaşıldı hem de bu sayede hükümet hırsızlıkları azalttı ve devlet yardımlarında daha

Ilımlı Popülizm Biçimlerine İhtiyaç Var

iyi bir hedef yakaladı. Böylece Yeni Delhi, refah düzenlemelerini

Son, fakat bir o kadar da önemli olarak hükümetin, yaklaşık 300

genişletmesine rağmen maliyetleri neredeyse aynı tutmayı ba-

milyon banka hesabı açarak banka hesabı olmayan bir kitlenin

şardı ve son üç yılda açığı azalttı. Hükümet artık, borçların faiz

düşük maliyetli banka hizmeti almasını sağlayan büyük mali ka-

ödemeleri hariç, önemli bir bütçe fazlası vermeye doğru gidiyor.

tılım programı, daha fazla insanı resmi ekonomiye dahil edecek

Hükümet, refah programları için yeterli parayı sağlamayı garan-

ve vergi tabanını artıracaktır. Son araştırmalar, bu programa da-

ti etmek için çeşitli adımlar attı.

hil olan Hindistanlıların bankacılık hizmetlerini yavaş yavaş kullanmayı öğrendiklerini ve daha önce banka hesabı bulunanlarla

Vergi Tabanı Genişliyor
Hindistan uzun zamandır vergi kaçırma sorunu ve düşük vergi-gayri safi yurt içi hasıla oranı ile ilgileniyor. Ama son iki yılda iki
ana politik girişim sayesinde Hindistan’ın vergi tabanı çarpıcı bir
şekilde genişleyerek yüzde 50’nin üzerine çıktı. Temmuz 2017’de
hükümet, parmak ısırtan bir hamle ile devlet vergileri ile yerel
vergileri birleştiren “mal ve hizmet vergisi”ni uygulamaya koydu.
Ardından da bu yeni vergi ile birlikte vergi borçlarına indirim getirerek pek çok küçük işletmeyi vergisini ödemeye zorladı.

aynı seviyeye ulaştıklarını göstermektedir.
Modi, popülist nutukların yabancısı değildir. Ancak yakın zamanda sanayicilerin katıldığı halka açık bir etkinlikte çok farklı
bir tonda konuştu. Ulusun inşasındaki rolleri için iş insanlarını
övdü. Tabii ki Hindistan’ın ekonomisini iş dostu hale getirmek
için daha fazla çaba göstermesi gerekiyor ve hükümet şimdi olduğu gibi otel, havayolu ve çelik fabrikası gibi işlere girmemeli. Bununla birlikte ülkenin sadece eksikliklerine odaklanmak,
Hindistan’ın demokrasiyi ve kapitalizmi yöneten deneyimlerinden alınabilecek önemli dersleri gözden kaçırmak olacaktır.

Vergi tabanını genişleten diğer politik girişim ise tedavülden

Serbest piyasa kapitalizmini yıkıcı popülizmden korumak için

kaldırılma oldu. 8 Kasım 2016’da hükümet, yasadışı yollardan

daha fazla demokrasiye ve onunla birlikte gelecek daha ılımlı

elde edilen ya da vergiden kaçmak için bildirilmeyen kara para

popülizm biçimlerine ihtiyacımız var.
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İran Petrol
Yaptırımları Fırtınası
Dindirilebilir mi?
SVB Energy
International Başkanı
Sara Vakhshouri,
Avrupa Dış İlişkiler
Konseyi’nin sitesinde
yayınlanan analizinde
İran’a yönelik
yaptırımların sadece
İran’ı değil, tüm enerji
piyasasını etkileyeceği
görüşünde.

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

Ö

Önümüzdeki haftalarda, ABD yönetimi, petrol ihracatını azaltmak için tasarlanan yaptırımlarla, İran üzerindeki ekonomik baskıyı artıracak. Petrol
ihracatının, İran’ın devlet gelirlerinin önemli bir yüzdesini oluşturması nedeniyle, bu yaptırımların büyük bir darbe olacağını söyleyebiliriz. Ancak
bu yaptırımların sadece İran’ı değil, tüm enerji piyasasını etkilemesi ve
küresel petrol fiyatlarını artırması sürpriz olmaz. Dahası, piyasadaki atıl
kapasiteye bağlı olarak, küresel enerji güvenliği üzerinde de olumsuz bir
etkisi olacak.
Başkan Donald Trump, Mayıs’ta İran’la yapılan nükleer anlaşmayı (JCPOA)
bozduğundan beri, ABD yetkilileri İran’ın herhangi bir şekilde petrol ihraç
etmesinin engelleneceğini söylüyorlar. ABD yaptırımlarının ikinci safhası 4
Kasım’da başlayacak. ABD, ithalatçılar üzerinde de ödeme, nakliye ve sigorta gibi alanlarda yaptırımlara başvuracağını açıkladığından, İran’ın petrol
üretimi ve ihracı şimdiden azalmaya başladı.
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takip ettiğinin ve istihbarat be-

Trump yönetimi, gerçekten
İran’ın petrol ihracatını engellemek istiyorsa, hem Obama yönetiminin hem de AB’nin 2012
ile 2015 arasında izlediğinden
çok daha farklı bir yaklaşım izlemeli. İlk önlemler İran petrol
ihracatını yüzde 40, ortalama
günde 1,5 milyon varil düşürdü.
Yeni yaptırımlar ise İran’ın pet-

“2018’de devreye giren ve
İran’la finansal işlemleri ve İran
petrolü üzerindeki sigortayı
kısıtlayan ABD yaptırımları,
Obama yönetimi tarafından
uygulanandan daha sıkı bir
rejim getiriyor.”

cerilerinin ne kadar gelişmiş
olduğunun

da

farkındalar.

Obama yönetimi, yaptırımlara uymamanın bedelini anlatmak için petrol ithalatçısı
ülkelerle uzun uzun müzakere
etmişti. Bu sefer, oyunun kuralları gayet açık.
2012’nin aksine, bugün piya-

rol ihracatını güde 1 milyon vari-

sadaki açığı kapatacak, yeterli

lin altına düşürecek. Aradaki bu far-

petrol var. Geçtiğimiz hafta-

kın bazı nedenleri var. Bir tanesi, Trump

larda, İran petrolünün ithalat-

yönetiminin İran petrolünü ithal edenlere karşı çok daha sert bir

çıları, kolaylıkla başka yerden petrol bulabileceklerini söylediler.

duruş sergilemesi. Obama yönetiminde diğer ülkelerin ithalatının

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer OPEC ülkeleri

tamamen kesilmesi değil, ciddi oranda düşürülmesi bekleniyordu.

gibi büyük petrol üreticileri, Mayıs’tan bu yana petrol üretimle-

Gerçi Obama yönetimi bu azaltmayla ilgili net bir beyanda bulun-

rini günde yaklaşık 1 milyon varil artırdılar ve gelecekte İran yap-

mamıştı, yaklaşık yüzde 20 civarında bir azalma düşünülüyordu.

tırımlarından etkilenecek ithalatçılarla sözleşmeler imzaladılar.

Aynı zamanda, AB, İran’dan petrol ithalatını yasakladı ve AB üyesi

Ancak bu durum küresel enerji piyasalarının güvenliğini zayıflatı-

ülkeler neredeyse tüm ithalatı durdurdu.

yor: Alıcılar dünyanın atıl petrol üretim kapasitesinin çoğundan

2012-2015’teki ABD yaptırımlarının sonuçlarını gören şirketler

faydalanıyor ve petrol fiyatlarının yükselme riskini artırıyor.

ve ülkeler, yaptırımlara uymamanın bedelinin ne olduğunu ga-

Petrol fiyatları bugün 2012 ile 2015 arasındaki döneme göre

yet iyi biliyorlar. Ayrıca, ABD’nin İran’ın ihracatını ne kadar iyi

daha düşük olsa da, İran’ın ihraç etmeyi umduğu petroldeki
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indirim oranları, alıcıların ABD yaptırımlarını ihlal etmeleri için
nispeten zayıf bir teşvik unsuru. Bu arada, Ağustos 2018’de devreye giren ve İran’la finansal işlemleri ve İran petrolü üzerindeki
sigortayı kısıtlayan ABD yaptırımları, Obama yönetimi tarafından uygulanandan daha sıkı bir rejim getiriyor.

İran’ın Petrol İhracatına Yeni Engeller

kanıtladı. Japonya, Güney Kore, Sri Lanka ve pek çok Avrupa
ülkesi gibi petrol ithalatçılarının Kasım’dan itibaren İran’dan
petrol almayacakları açıklandı. Çin, İran’dan petrol alımına
devam edeceğini açıklasa da, bunun Trump’ın açtığı ticaret
savaşına karşı bir kaldıraç görevi görmesini planlıyor. Çin’in
ardından en büyük ikinci alıcı olan Hindistan, Ağustos’ta alımı ciddi oranda düşürdü ama hâlâ ABD yönetimiyle müzakere
halinde.

ABD’nin yaptırımları nasıl uygulayacağı konusundaki belirsizABD yaptırımları gerçekten petrol ihracatının büyük bölümünü
likler, İran’ın petrol ihracatında yaşanacak düşüşün boyutunu
sekteye uğratabilirse, İran’ın buna agresif bir karşılık vermesi
ve süresini tahmin etmeyi zorlaştırıyor. ABD yaptırımları, 2012beklenebilir. Başkan Hasan Ruhani de dahil olmak üzere, İranlı
2015 döneminde, benzer AB yapliderler, İran’ın komşu ülkelerden yapıtırımlarıyla birlikte ilerledi ve
lacak petrol taşımacılığının tekeriBM’nin İran’ın nükleer progne çomak sokmasını, Hürmüz
ramını hedefleyen yaptırımlave Bab’ül Mendep’i hedef al“Çin, İran’dan petrol alımına
rından temel aldı. ABD şimdi
ması gerektiğini ileri sürdüler.
devam
edeceğini
açıklasa
da,
Rusya, Çin ve Avrupa JCPOA’da
İran Ortadoğu’da siber sabobunun Trump’ın açtığı ticaret
(İran’ın Nükleer Programına
taj ve saldırılar düzenleyerek
savaşına karşı bir kaldıraç görevi
İlişkin Ortak Geniş Aksiyon
petrol tüccarları arasında
Planı -Joint Comprehensive
görmesini planlıyor. Çin’in
paniğe yol açabilir, küresel
Plan of Action) belirtilen yappetrol fiyatlarını yukarı çıkaardından en büyük ikinci alıcı olan
tırımları desteklemeye devam
rabilir. Böylesi operasyonlar
Hindistan,
Ağustos’ta
alımı
ciddi
ederken, tek taraflı yaptırımgeniş çaplı bir kaos yaratacak
oranda düşürdü ama hâlâ ABD
ları uygulamaya geçiriyor.
ve belki de İran’a karşı yeni bir
ABD’nin ikincil yaptırımları ne kadar etkili olduklarını
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yönetimiyle müzakere halinde.”

küresel siyasi ve askeri ittifakın oluşumuna yol açabilecek.
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AMNC18’de
Öne Çıkan
10 Nokta…
Dijital medya uzmanı
Ross Chainey, 18-20 Eylül
2018 tarihlerinde Çin Halk
Cumhuriyeti’nin Tianjin
kentinde toplanan Dünya
Ekonomi Forumu’nun 12.
Yeni Şampiyonlar Yıllık
Toplantısı’nda (The Annual
Meeting of the New Champions)
öne çıkan konu başlıklarını ve
yeni trendleri derledi.
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Premier Li Keqiang İle Küreselleşme, Ticaret ve
Çin’in Dünyaya Açılması Üzerine

Çin Premieri Li Keqiang, konuşmasında serbest ticaretin temel prensiplerinin korunması gerektiğine ve tek taraflı ticari hareketlerin problemleri çözemeyeceğine değindi. Çin’in ABD ile bir ticari savaşa daldığı haberlerinin
ardından, Premier Li de küreselleşme eğiliminin durdurulamaz olduğunu ve
Çin’in açılma sürecinin önümüzdeki yıllarda hızlanacağını söyledi. Premier,
dünyanın ikinci büyük ekonomisinde istikrarlı bir büyümeyi sürdürmenin
daha da zorlaştığını, fikri mülkiyet ihlalleri ve diğer yasadışı iş uygulamalarının hızla cezalandırılacağını ve ülkenin ihracatı artırmak adına yuan’ı
zayıflatacak döviz devalüasyona girmeyeceğini de ekledi. Premier, “Serbest
ticaretin temel ilkeleri desteklenmeli. Tek taraflı bir yaklaşım benimsemek,
problemleri çözmez” dedi.
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Jack Ma’dan Girişimcilere 5 İpucu
Jack Ma, Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimlerinin

yarattığı ekonomik belirsizliğe rağmen, genç şirketlerin umutsuzluğa düşmesi için bir neden görmediğini söyledi. Alibaba’nın
kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ma, vergi anlaşmazlıklarından bal porsuklarına kadar pek çok şeyi kapsayan konuşmasında girişimcilerle cesur ipuçları paylaştı. Bunlardan biri yeni insanlarla tanışmak ve onlardan bir şeyler öğrenmekti. Ma, kendi
deneyimlerinden yola çıkarak, “Benim için burada, bu gezegende yaşamak her çeşit insanı tanımak için bir fırsat; iyi insanlar,
kötü insanlar, harika insanlar… Bu beni besleyen bir şey” dedi
ve konuşmasına şöyle devam etti: “Bu lafım hem üniversiteme
hem de girişimcilere; buradayız çünkü diğer insanları anlama-

soruyu “çok” diye cevaplayan Covington & Burling’in yönetici ortağı Timothy P. Stratford şöyle devam etti: “Her iki hükümetin de asıl
sorunun iki ülkenin ekonomik sistemleri arasındaki derin sistemsel
farklılıklar olduğunu anladığı bir noktaya geldik. Uzun bir süre de
bu çıkmazda kalacağız.” Asya Sosyal Politika Enstitüsünün başkan
yardımcısı Wendy Cutler, “Bu gerçekten endişe verici bir durum ve
dünyanın diğer kısımlarına da yayılmaya başlıyor” dedi. Cutler ayrıca dünya ticaretini düzenleyen Dünya Ticaret Örgütü kurallarının
güncellenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti. “Kurallar en son 25 yıl
önce gerçekten güncellendi. İnternet yok gibi bir şeydi… Çin daha
DTÖ’nün bir parçası değildi. Açıkçası eğer DTÖ kurallarını güncellemeye yanaşmaz ve konuyu halledecek bir yol bulmazsa iyice arka
plana itilir. Ve bu tehlikelidir” diye ekledi.

mız gerek. Fakat daha da önemlisi, kendimizi anlamamız gerek.
Büyük insanlardan bir şeyler öğrenmenin ne kadar zaruri olduğunu anlamamız gerek.”
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Robot Devrimi İşlerimizi Nasıl
Etkileyecek?

Tianjin’de bir diğer önemli konu başlığı da “İşin Geleceği” idi. Birçok
oturum bu konuya yoğunlaştı, AMNC18 blog koleksiyonuna katkıda bulunan pek çok kişi robot devriminin yetenek ve eğitim için
ne anlama geldiği konusunda görüşlerini paylaşmak istedi. Forum,
toplantının başlamasından hemen önce, 20 ekonomi ve 12 sektörde 2018-2022 döneminde beklenen trendleri gözden geçiren
“İşlerin Geleceği Raporu”nun sunumuyla başladı. Temel bulgulardan biri; makine ve algoritmaların, 2025’e gelindiğinde insanlardan daha fazla görev üstleneceğiydi. Bu arada Saadia Zahidi,
forumda işçilerin robot çağında nasıl kazanacağına değinen bir
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2018’in İlk 10 Gelişmekte Olan
Teknolojisi

Laboratuvarda üretilen et, holografik müze rehberi ve
Amazon’un Alexa’sının süperşarjlı versiyonu… Tüm bunların ortak özelliği nedir? Bunlar, Dünya Ekonomi Forumunun hazırladığı ve Tianjin’deki toplantımızın başında yayınlanan listede yer
alan, yakın gelecekte hayatlarımızı şekillendirecek, çığır açan
teknolojiler… Her biri, bilim adamları ve uzmanlardan oluşan bir
heyet tarafından seçilmiş köklü uygulamaları değiştirecek ya da
endüstriyi sarsacak potansiyele sahip… Yapay zekâ ve kuantum
hesaplama gibi teknolojilerin günlük hayatımızı nasıl dönüştüreceğini duyan herkes için gelecekteki değişimler, tanımlanması
zor ve belirsiz bir konsept gibi görünebilir. Bu listede uzmanlar,
üç ila beş yıl içinde uygulamaya konulacak çığır açan atılımları
göstermeye çalışmış.

konuşma yaptı. Canlı oturumlarda Participle’ın kurucu direktörü
Hilary Cottam, “Geçiş her türlü kanlı olacak. Yeni destek biçimleri

Bitcoin İçin de Bir Servet Dağılımı
Problemi Söz Konusu

radikal değişikliklere gidilmesi şart” diye konuştu. PwC’nin başeko-
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nomisti John Hawksworth, “Bu kıyamet senaryosunun maliyetini

Servet eşitsizliği, küresel ekonominin karşılaştığı, yazılı kanıtla-

azaltmanın kesin bir yolu var” dedi ve hayat boyu öğrenime yatırım

ra dayanan pek çok problemden biridir. Daha az bilinen şeyse,

yapmaya dikkat çekerek, “18 yaşında üç yıllık bir üniversite okumak

nispeten yeni gelişen kripto para birimi endüstrisinde de bunun

yerine, gençlikte bir yıllık, 30’lu yaşlarda bir tane daha, 50’lerinizde

önemli bir sorun olduğudur. CoinShares’ın strateji şefi Meltem

bir tane daha okuyabilirsiniz” diye ekledi.

Demirors; “Bu sistemin, ekonomiyle ilgili temel dayanağı olan

oluşturmamız gerekiyor. Sosyal kurumlarda ve işçi kurumlarında

adalet ve eşitlik henüz gerçekleşmedi” dedi ve “Bitcoin’in yüz-
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Ticaret Ön Plana Çıktı

de 20’si, 100 cüzdanda toplanmış durumda. Bu çok sorunlu...
Ethereum daha da kötü. Ripple’da bu oran yüzde 70 gibi bir şey.

Toplantı başlamadan önce haberlerde, ABD’nin 200 mil-

Her zaman söylüyorum; yeni internette bir yatırımcı eğer var

yar dolar değerindeki Çin malına gümrük vergisi uyguladığı söy-

olan token’ın (dijital bir varlık türü) yüzde 50’sine sahip ise bir

leniyordu. Çin hükümeti de buna, kendi vergi uygulamasıyla hızlı

tüketici olarak ben, bu interneti kullanmak istemem. Bu yüzden

şekilde tepki gösterdi. Bu yılki AMNC’de ticaretin popüler bir ko-

bence bu problemi halledene kadar küresel olarak kullanılabi-

nuşma başlığı olması sürpriz değil. Peki, ne kadar endişeliyiz? Bu

len ağlar geliştirmek çok zor olacaktır” diye ekledi.
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Elektrikli Uçuşlar Geliyor

8

Çin’in En İyi 50 Yapay Zekâ Şirketi

Elektrikli araçların geleceği ile ilgili bir oturumda üç
panel katılımcısı, endüstride inovasyonların hızla hakimiyet
kurduğu, elektrikli otomobillerin neredeyse yarısının üretildiği
Çin’de, Trianjin’in berbat trafiğinde sıkışıp kaldıkları için gecikti.
Gerçekten ironik… Bunun gibi tıkanıklıkların geçmişte kalması
mümkün mü? Capricorn Investment Group’tan Dipender Saluja
bu soruya olumlu cevap verdi: “Elektrikli hava ulaşımı gelmek
üzere. Havalanıp dikine yere inebilen araçların eli kulağında.
Bunlar yoğun trafik sıkışıklığı yaşanan alanları dönüştürebilir ve
bir buçuk saatlik sabah yolculuklarını beş dakikaya indirebilir”
dedi.

China Money Network, 500’den fazla Çinli yapay zekâ
şirketiyle yaptığı çalışmada şunları ortaya çıkardı:
• Toplam 14 Çinli yapay zekâ şirketi ya unicorn girişim ya da 1
milyar dolar değerinde bir start-up.
• 50 şirket içinde sadece ikisinin kurucusu kadın.
• 50 şirketten 27’si ya Çin hükümeti ya da BAT tarafından fonlanıyor. BAT, Çin teknoloji devleri Baidu, Alibaba ve Tencent’in
baş harflerini ifade ediyor.
• Bu şirketlerin kurucularının yüzde 55,6’sı doktora veya doktora sonrası dereceye sahip. Yüzde 73’ü ise en az bir yüksek
lisans yapmış.

• Çin’in en iyi 50 yapay zekâ şirketi eş düzeylerinden daha olgun. 50 şirketin yaklaşık yüzde 80’i, seri B veya sonrası yatırım turunu tamamladı. Endüstrinin tümünde seri A yatırım
turunu tamamlayan şirketlerin oranı yüzde 81.
• Çin’in en iyi 50 yapay zekâ şirketi arasında en etkin yatırımcılar Sequoia Capital China; Alibaba ve ona bağlı kurum ve
fonlar; ZhenFund; Sinovation Ventures ve Tencent…
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Hackerlar, Yüzükler ve Biyometri

Gelecekte anahtar veya cüzdanınıza ihtiyacınız olmayacak. Kimlik kartı ve pasaportunuz uzak bir anı olacak. Bunların
hepsi ses, yüz ve DNA tanıma teknolojilerindeki ilerleme ve biyometri alanındaki diğer gelişmeler sayesinde gerçekleşecek.
Visa’nın kıdemli başkan yardımcısı Rob Livingston, gelecekte ödeme biçimimizi değiştirebilecek bazı prototipler açıkladı. Bunlar,
kimlik tespiti için üzerinden bileğimizi geçireceğimiz “kan akışı”
temelli teknolojileri; yakın alan iletişimi için kullanılacak yüzükleri
ve parmak izi tanıma özelliğine sahip plastik kartları kapsıyordu.
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Dünya Ekonomi Forumu’nun
12. Yeni Şampiyonlar Yıllık
Toplantısı’nda, Bitcoin’den
robot devrimine, Çin’in en iyi 50
yapay zekâ şirketinden elektrikli
uçuşlara dek öne çıkan pek çok
yeni trend heyecan uyandırdı.

Katılımcılar ayrıca gizlilikten güvenliğe; biyometrinin karanlık
taraflarını da tartıştı. Carnegie Mellon Üniversitesinden araştırmacı doçent doktor Rita Singh, “Bu sistemler güvenli mi? Hayır.
Yüz tanıma sistemleri hacklenebilir” diye konuştu ve ses tanıma
sisteminin ortaya çıkardığı çeşitli etik problemler konusunda
uyarıda bulundu. Zira algoritmalar artık sesten, kişilik tipi gibi
özel enformasyonlara erişebiliyor.
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Çin Dördüncü Sanayi Devrimi
Merkezinin Tanıtımı Yapıldı

AMNC18, Çin Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezinin tanıtımı için
bize mükemmel bir fırsat sundu. Yapay zekâ, kendi kendine hareket edebilen araçlar, nesnelerin interneti ve diğer gelişmekte
olan teknolojiler günlük hayatımızın hemen hemen her alanında böylesine güçlü bir etki yaratırken bu merkez; hükümetten,
iş dünyasından ve diğer sektörlerden üst düzey Çin liderlerini bir
araya getirecek, gelişmelerin ortaya çıkarabileceği bazı zorlukları ele almalarını sağlayacak.
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İnternet
İkiye mi
Bölünecek?
Google’ın eski yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt,
internetin 2028’de bölüneceğini öngördüğünü
açıkladı: Çin Web’i ve Amerikan Web’i.
Washington Post teknoloji muhabiri Hamza Shaban,
Google’ın Çin pazarına dönme niyetini ve yankılarını
değerlendirdi.
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gönüllü olması nedeniyle hem

Google’ın eski yönetim kurulu başkanı, önümüzdeki
10 yılda küresel internetin
ikiye bölüneceğini söylüyor:
Amerika Birleşik Devletleri
liderliğinde bir web ve Çin
tarafından daha az özgürlük
ve daha fazla sansürle yönetilen bir diğer web…
CNBC’nin

haberine

göre

Google’ın ve daha sonra da
onun ana şirketi Alphabet’in

Google’ın Çin yönetimini
rahatsız etmeyecek
–bazı sitelere erişimi engelleyenbir arama motoru geliştirme
planı olduğu iddiaları şirkete
yönelik eleştirilerin dozunu
yükseltmişken şirketin eski
CEO’su internetin gelecekte ikiye
bölüneceğini iddia etti.

yönetim kurulu başkanı olan

tirildiği bir zamana denk geldiği için şüphe uyandırıyor.
Bloomberg News’in haberine
göre Google’ın CEO’su Sundar
Pichai geçen ay, tüm çalışanların katıldığı bir toplantıda
yaptığı konuşmada çalışanlara, şirketin Çin’e tekrar girmeyi düşündüğü bir sürecin “ilk
geliştiricilerin henüz bir arama

San Francisco’da risk sermaye şiröngörülerini sundu.

nato üyeleri tarafından eleş-

aşamalarında” olduklarını ama

Eric Schmidt, 19 Eylül 2018’de
keti Village Global tarafından düzenlenen özel bir etkinlikte

kendi çalışanları hem de se-

ürününü bitirmekten uzak olduklarını söyledi. Pishai’nin şirkete yaptığı bu konuşma; içerik platformu The Intercept’in Google’ın hükümetle uyumlu, yani Çinli

Schmidt, insanların “Çin’in ürün ve hizmetlerdeki muhteşem

kullanıcıların bazı sitelere erişimini engelleyen ve Pekin’in kara lis-

liderliğini” göreceklerini düşündüğünü söyledi, yaratılan mu-

teye aldığı arama sonuçlarını dikkate alan bir arama motoru geliş-

azzam zenginlik ve küresel ticaretin ilerleyişi ile ülkenin iktisa-

tirme planı olduğunu açıklamasından hemen sonra geldi.

di faaliyetlerinin büyüklüğüne dikkat çekti.

Her iki partiden toplam altı ABD senatöründen oluşan bir grup

Ancak ülkenin büyüyen ekonomik etkisinin siyasi sonuçları da

geçen ay Pichai’ye, Google’ın Çin’e potansiyel geri dönüşünü

olabileceğini kabul ederek, “Bu ürün ve hizmetlerin yanında

“vahim bir durum” olarak nitelendirdikleri, Çin’in baskıcı re-

hükümetin farklı liderlik rejimi, sansür, kontrol ve bunun gibi

jimine ve insan hakları ihlallerine dikkat çektikleri bir mektup

şeyleri de getiriyor olması gerçek bir tehlikedir” dedi.

yazdı. Aynı şekilde Google’ın kendi çalışanları da şirketin bu

Schmidt, bu yılın başlarında Alphabet’teki yönetim kurulu

planlarını protesto etti. New York Times’ın haberine göre şirket

başkanlığı görevini bıraktı ama hâlâ şirketin yönetim kurulu

içindeki bir mektuba ise 1400’den fazla çalışan imza koydu. Bu

üyesi ve teknik danışmanı... Schmidt’in bu görüşleri, tam da

mektup ile şirkete, Çin projesi ve diğer planlar gibi “acil ahlaki

Google’ın yeniden Çin pazarına dönmeye niyet ettiği ve Çin’le

ve etik sorunları” yeniden değerlendirmek için bir süreç oluş-

sansür kontrolleri konusunda işbirliği içinde hareket etmeye

turma çağrısı yapıldı.
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