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gelişmelerini
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The Avengers filmi listelerde zirveye yerleşti, Fransa ikinci kez Dünya
Kupası’nı kazandı ve Prens Harry, Meghan Markle ile evlendi.
2018, güçlü bir iş piyasasının ve elektrikli araç satışlarında patlamanın olduğu kadar yükselen sıcaklıkların, artan ormansızlaştırmanın ve kontrol
edilemeyen büyük yangınların da yılıydı. 2018’de neler yaşandı? İşte bu soruyu cevaplayan kilit tablolar…
ABD İşsizlik Oranı
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ABD’de İşsizlik Oranı Son 49 Yılın En Düşük
Seviyesine İndi
ABD’deki işsizlik oranları; en son, Diana Ross ve Elvis Presley
Billboard listelerinde zirveye tırmandığı zaman bu kadar düşük
olmuştu. ABD Çalışma Bakanlığına göre, Kasım ayında işsizlik
oranı yüzde 3,7’ye düştü. Bu oran, 1969 yılından beri görülen en
düşük seviyeydi ve üç ay boyunca bu şekilde kaldı. 2019 yılına
bakarsak bu kadar sıcak bir işgücü piyasası, muhtemelen ücret
artışlarını teşvik edecek ve ABD Merkez Bankasının faiz oranlarını artırmaya devam etme olasılığını güçlendirecektir.

Çin’in Elektrikli Arabalarla Aşkı Coştu
Çin, dünyada elektrikli araçları en hızlı benimseyen ülke oldu ve
bu araçlara olan talebin büyümeye devam etmesi bekleniyor.
Bloomberg’in Elektrikli Araçlar 2018 raporuna göre Çin’de
elektrikli araçlar, diğer tüm araç satışları içinde yüzde 19 paya
sahip oldu. Bu oran Avrupa’da yüzde 14, ABD’de ise yüzde 11.
Küresel Elektrikli Araç Devrimi Kapıda
Çin EV Pazarında Öncülüğe Hazırlanıyor
Avrupa

ABD

Çin

Japonya G.Kore

Diğer
60M EV

Yaz Mevsimleri Giderek Daha Sıcak Oluyor
2018’de sadece ABD iş piyasası değil, havalar da ısındı. ABD
merkezli bir iklim değişikliği araştırma örgütü olan İklim
Merkezi; ABD’de Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki
sıcaklık ölçümlerini analiz etti. Veriler 1970 ile 2017 arasında,
hem kırsal hem de kentsel alanlarda sıcaklıklarda çarpıcı bir
artış yaşandığını gösteriyordu. İklim değişikliği bir süredir hem
politik hem de sosyal bakımdan önemli bir konu ve bu durum
önümüzdeki yıl da değişeceğe benzemiyor.
DAHA SICAK YAZ GÜNLERİ

Kaynak: Bloomberg Yeni Enerji Finansmanı (BNEF)

Karbon Emisyonu Hızla Artıyor
Küresel Karbon Projesi’nin araştırmasına göre 2018’de karbon
emisyonu rekor seviyeye yükseldi; bunun nedeni ise araba ve
kömür kullanımındaki artış. En fazla karbon salımını gerçekleştiren 10 ülke; Çin, ABD, Hindistan, Rusya, Japonya, Almanya,
İran, Suudi Arabistan, Güney Kore ve Kanada… Avrupa Birliği,
bölge olarak üçüncü sırada yer alıyor. Buna rağmen araştırma
ekibi eğilimlerin değişmeye başladığını, eğer doğru hamleler
yapılırsa iklim değişikliğinin önüne geçmek için hâlâ zamanımız olduğunu söylüyor.

Normalin Üzerindeki Günler

Kaynak: İklim Merkezi

FOSİL CO2 EMİSYONLARI YÜZDE 2'DEN FAZLA YÜKSELECEK
Karbon giderme çabaları, küresel enerji ihtiyacını
tatmin edecek kadar güçlü değil

İklim değişikliğini ve etkilerini sınırlamak için
emisyonların hızla sıfıra düşürülmesi gerekiyor

2018 Projeksiyonu
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Fosil CO2 emisyonları

Emisyonlar

Kaynak: Küresel Karbon Projesi
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Ormansızlaşma tahmini

Dönem: 1988-2018
Kaynak: Brezilya Hükümeti

Ormansızlaştırma Hızlandı
Brezilya hükümetinin verilerine göre, Amazon yağmur ormanları son 10 yılda hızla tahrip edildi. Uydu görüntülerinden elde
edilen verilere göre, bu yıl Temmuz ayı sonunda ormanlar bir
yıl öncesine kıyasla yüzde 14 daha fazla tahrip olmuş ve toplam
7900 kilometrekarelik ormanlık alan yok olmuş. Aynı veriler
bize, yasadışı altın ve elmas madenciliğinin bu sorunun bir
parçası olduğunu, bundan en fazla Venezüella ve Brezilya’nın
etkilendiğini gösteriyor.

Kontrol Edilemeyen Yangınlar Giderek
Daha Ölümcül Bir Hal Aldı

tek ülke ABD değil: bu yaz İngiltere, Portekiz ve Yunanistan gibi
ülkeler de kırsal alanlarında bu çeşit büyük yangınlar yaşadı.
Bu yangınların hepsi de devam eden sıcaklık dalgaları sırasında
meydana geldi.

Bitcoin Zarar Etti
Bitcoin’in değer kaybı ve yarattığı endişe, kripto para birimleri
üzerinde baskı yaratabilir ve bu nedenle bu alandaki kurumsal
yatırımlar gerçekleşmeyebilir. Bitcoin’in değeri, geçen yılki rekor yükselişin ardından, bu yıl yüzde 80 düştü. 2019 neler getirecek, izleyip göreceğiz.

Kaliforniya 2018’de tarihindeki en ölümcül ve en büyük orman
yangınını yaşadı. Büyük orman yangınları ABD’nin pek çok eyaletinin doğal ekolojisinin bir parçasıdır, buna rağmen giderek
daha şiddetli ve daha sık yaşanır oldular. Bu konudan dertli olan
KALİFORNİYA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK YANGINLAR
(Dönem Bazında)

Ocak 2018

Mayıs 2018

Eylül 2018

Kaynak: Coindesk

Brexit, Finansal Piyasaları Sarstı

Kaynak: Business Insider
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İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkıp çıkmayacağı
konusundaki belirsizlik, İngiliz finansal piyasalarının
yükselişinde dalgalanmalara neden oldu. Zaman azalıyor ama
görünen o ki milletvekilleri hangi yola gidileceği konusunda
anlaşabilmiş değil. 2019 zorlu geçeceğe benziyor. Neler
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İNGİLİZ POUNDUNDAKİ VOLATİLİTE

BARIŞÇILLIK VE DEĞİŞİM
En barışçıl dört bölgede
bozulmalar görüldü.
GENEL SKOR

SKORDAKİ DEĞİŞİM

Avrupa
Kuzey Amerika
Asya - Pasifik
Güney Amerika
Orta Amerika ve Karayipler
Sahra Altı Afrika
Rusya - Avrasya
Şubat

Nisan

Haziran

Ağustos

Ekim

Aralık

Güney Asya
Orta Doğu ve Kuzey Afrika

Kaynak: Investing.com

Daha
barışçıl

Daha az
barışçıl

Kaynak: Küresel Barış Endeksi 2018

olur diye sorarsanız; İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark
Carney, belirsizlik sürdüğü sürece fiyat dalgalanmalarının devam edeceğini söylüyor.

Dünya Daha Az Barışçıl Bir Yer Oldu
2018 Küresel Barış Endeksine göre ortalama küresel barış se-

viyesi, 92 ülkede kötüleşirken sadece 71 ülkede iyiye gitmiş.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, dünyada

şu an neredeyse 70 milyon zorla yerinden edilmiş insan bu-

lunduğunu, bunun modern tarihin en yüksek sayısı olduğunu

ve dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1’ine denk düştüğünü
söylüyor.

İnternet Hepimizi Cezbetmeye Devam Etti
Yukarıdaki tablo, 2018 yılında dakikada gerçekleşen çevrimiçi

etkinlikleri gösteriyor ve internetin geniş bir ölçeğini sunuyor.
Lori Lewis ve Cumulus Media’dan Chadd Callahan’ın hazırla-

dığı bu infografik, her 60 saniyede bir farklı platformlarda
yaşanan hareketlere ve bu etkinliklerin kapsamına dikkat
çekiyor.

2018

İNTERNETTE BİR DAKİKADA...

973.000
giriş
3.7 Milyon
arama

18 Milyon
kısa
mesaj
gönderildi

266.000
saat
seyredildi

4.3 Milyon
video
seyredildi
375.000
uygulama
indirildi

862.823 $
harcandı

174.000
kaydırma

2.4 Milyon
snap
yapıldı

481.000
tweet
gönderildi

SANİYE

25.000
GIF
gönderildi
38 Milyon
mesaj

1.1 Milyon
kaydırma

38 Milyon
sesli
kontrol
cihazı
satıldı

936.073
seyredildi

187 Milyon
e-posta
gönderildi

Kaynak: Visual Capitalist
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ABD’li Ekonomistlere Göre

2019’daki En
Büyük Tehditler
Bussines Insider’daki
analizinde Bob Bryan,
ABD’li ekonomistlerin
2019 için öngördüğü
en büyük tehditleri
araştıran Wall Street
Journal anketini
değerlendirdi.

B

• Başkan Donald Trump’ın Çin’le girdiği ticaret savaşı ABD’li ekonomistler tarafından en büyük tehdit olarak görülüyor.

• Wall Strret Journal’ın anketine katılan ekonomistlerin yüzde 85’i ABD
ekonomisinin kötüye gittiğini söylüyor -en azından son üç yıldaki en
yüksek oran.

• Ekonomistlerin sadece dördü Trump’ın ekonomiye yönelik en büyük
tehdidinin Merkez Bankası olduğu görüşünde hemfikir.  

ABD’nin en ünlü ekonomistlerinin bazıları ülke ekonomisi konusunda yıllardır bu kadar kaygılı olmadığını söylüyor.
Wall Street Journal’ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği aylık ankete katılanların yüzde 85’i ABD ekonomisinin kötüye gittiğini söylüyor -2015 yılı başından bu yana en yüksek oran.
Peki, en büyük korkuları? Başkan Donald Trump’ın Çin’le girdiği ticaret
savaşı:
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• Ankete katılan ekonomistlerin yüzde 47,3’ü ABD ile Çin arasındaki karşılıklı gümrük savaşının, 2019 yılında ekonomiye
yönelik en büyük tehdit olduğunu belirtiyor. Bu, tehditler
arasında en yüksek oranı teşkil ediyor.
• Ekonomistlerin yüzde 20’si finans piyasalarındaki dalgalanmaları en büyük tehdit olarak görüyor.
• Yüzde 12,7’si yatırımlardaki yavaşlamaya dikkat çekiyor.

Son dönemde artan korkuların sorumlusu olarak hem hisse
senedi piyasalarındaki satışlar hem de yatırımlardaki yavaşlama gösteriliyor.
Öte yandan, ekonomistler Trump’ın Merkez Bankası’nın faiz
artırımının ekonomiye yönelik en büyük tehdit olduğu görüşüne katılmıyor. Ankete katılanların sadece yüzde 7,3’ü -60
kişiden dördü- en büyük korkularının Merkez Bankası olduğunu söyledi. Merkez Bankası’nın faiz artırımı, riskler listesinde
beşinci sırada yer bulabildi. Yüzde 9 ise en büyük korkularının
küresel büyümedeki yavaşlama olduğunu ifade etti.
Wall Street Journal’ın anketi, ünlü ekonomistlerin önümüzdeki
yıla dair öngörüleriyle de uyumlu. JP Morgan, Bank of America,
Merrill Lynch ve Goldman Sachs ekonomistleri ABD’nin GSYH
artışının 2019’un ikinci yarısında yavaşlayacağını ve ticaret
savaşlarının da ekonomik yavaşlamayı daha da artıracağını
belirtiyor.

buna 11 milyar dolar değerinde ABD ihraç ürününe yönelik vergileri artırarak karşılık verdi.
İki taraf da anlaşmaya varılacağına yönelik işaretler verse de,
vergiler halen yürürlükte, görüşmeler ise birçok potansiyel engel barındırıyor.
Ekonomistlerin en büyük korkusu mevcut vergilerin uzun süre
yürürlükte kalmasının, vergi oranlarının daha da yükseltilmesinin, yeni vergiler konulmasının, ABD tüketicilerine ve şirketlerine yönelik ithal ürünlerinin fiyatını artıracağı. Bu durum
yatırımları yavaşlatırken tüketici harcamalarını azaltacak ve
GSYH artışına engel olacak.
Bu vergilerin tüketici enflasyonuna etkisinin birkaç ürünle sınırlı kaldığına dair işaretler olsa da, şirketler maliyet baskısıyla
ve ticaret savaşının yarattığı dalgalanmalarla karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor. Trump’ın Çin’le giriştiği kavga uzadıkça, etkilerin oradan ABD’li tüketicilere yansıma olasılığı da artacak.

ABD’NİN ÇİN KARŞISINDAKİ TİCARET AÇIĞI

Wall Street Journal’in görüştüğü bankaların hiçbiri bir resesyon
beklememekle birlikte, ekonomik risklerin arttığını belirtiyor.
ABD ve Çin iki ülke arasındaki 360 milyar dolar değerinde ürüne yönelik ek gümrük vergisi getirdi: ABD 250 milyar dolar değerindeki Çin ihraç ürününe yönelik vergileri artırırken, Çin de
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“Buna Alış Amerika:
Artık 1 Numara Değiliz”
Bloomberg
Opinion’daki
analizinde
Noah Smith,
muhtemelen
dünyanın
en büyük
ekonomisi olan
Çin’in bundan
böyle ABD’nin
yararlandığı
avantajlardan
yararlanacağını
savunuyor.
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20 yılda oluşan farka bakın. 1997 yılında Çin’in GSYH’si ABD’nin yüzde 11’i
düzeyindeydi. 2017 yılında ise yüzde 63’üne ulaştı.
Ancak bu rakamlar iki ülke arasındaki yaşam standartlarının farkını yan-

sıtmıyor çünkü Çin’de fiyatlar genellikle daha düşük düzeyde. Satınalma
gücü paritesi bakımından Çin ekonomisi 2013 yılında dünyanın en büyük
ekonomisi konumuna ulaştı.
O halde hangi ülkenin ekonomisi daha büyük? Gerçek, muhtemelen bu iki
rakam arasında bir yerde. Çin’in sermaye üzerindeki kontrolü kaldırması
ve para birimini döviz spekülasyonuna açması durumunda büyük olası-

lıkla Yuan’ın değeri artacak ve Çin’in GSYH’sini serbest piyasa döviz kuru
üzerinden satınalma gücü paritesi rakamlarına yaklaştıracak. Bir başka
ifadeyle, Çin ve ABD ekonomilerinin büyüklükleri birbirine oldukça yakın.
Ancak, ABD’nin dört katı nüfusa sahip olan Çin daha yüksek bir büyüme
potansiyeli taşıyor. Üstelik Çin şimdiden dünyanın en büyük üreticisi ve
ihracatçısı.
Bir başka deyişle, Çin, şimdiden dünyanın en büyük ekonomik gücü olmadıysa bile, yakında olacak. Peki, bu ne anlama geliyor? Çin’in ekonomik
hâkimiyetinin dünya ve ABD politikalarına etkisi ne olacak?
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En büyük etki, Çin’in ekonomistlerin kümelenme etkisi
adını verdiği şeyden en fazla
yararlanacak ülke haline gelecek olması. Kümelenme,
bir şirketin çalışanlarının diğer şirketlerin müşterisi olması nedeniyle, tüm şirketlerin aynı bölgede toplanma
eğilimi

anlamına

geliyor.

Ekonomist Paul Krugman,
Masahisa Fujita ve Anthony
Venables’in de ortaya koymuş
olduğu gibi, kümelenme, ekonomik faaliyetlerin yoğunlaş-

dolar olarak sakladı; birçoğu do-

“Çin, yakın gelecekte
büyük hatalar yapmaması
durumunda -yabancı
şirketlerin ülkeye girişini
yasaklamak, yoğun devlet
kontrolüyle verimliliği
düşürmek ya da iç çatışmaları
tetiklemek gibi- en büyük
rakibinin yararlandığı
avantajların birçoğundan
yararlanmaya başlayacak.”

tığı bölgelere büyük avantajlar

lara endeksli borçlandı; petrol
gibi ürünler de dolar üzerinden
fiyatlandırıldı. Kimileri bu durumun ABD ekonomisi açısından sıkıntı yarattığını, dolara
yönelik talep artışının doların
değerini artırdığını ve ABD ticaret açığını daha da yükselttiğini düşünüyor.
Bu teorinin doğru olması
durumunda,

Çin

ekonomi-

si büyüdükçe ABD, doların
dünyanın rezerv para birimi
olmaya devam etmesi için gereken sermaye akışını sürdür-

sağlayabilir.

mekte daha da zorlanacak.

Bu yoğunlaşmanın yaşandığı bölgenin ABD değil Çin olma ola-

Dolayısıyla Çin’in küresel rezerv para birimi olma yükünün bir

sılığı artıyor. En büyük pazarlar Çin’de yer alıyor. Dolayısıyla da

kısmını üstlenmesi iyi bir fikir gibi görünüyor -tıpkı 100 yıl önce

çokuluslu şirketlerin fabrikalarını ve ofislerini Çin’de kurması

ABD’nin bu görevi İngiltere’den devralması gibi. Ancak Çin’in

daha olası. Bu da tüm tedarik zincirlerinin Çin’e yönelmesini

sermaye üzerindeki kontrolü sürdürmekte ısrarcı olması ülkeye

sağlayacak. Çünkü şirketler akışın bir ucundaki tedarikçilere ve

para girişini ve çıkışını güçleştiriyor. Bu da Yuan’ın uluslararası

diğer ucundaki tüketicilere yakın bir yere konuşlanmak ister. Bu

piyasalarda dolarla birlikte işlem görmesini ya da doların yerini

süreç, kümelenme etkisi adı verilen bir başka olgunun etkisiy-

almasını önlüyor. Ancak, Çin ekonomisinin büyüklüğü ABD’yi

le daha da hızlanır -üretim alanındaki yeteneklerin ve yöntem

geride bırakmaya devam ettiği sürece, bu durum uluslararası

bilgisinin Çin kentlerinde toplanması. Çin’in yabancı şirketlere

para sistemlerindeki istikrarsızlığı artıracak.

yönelik düşmanca tutumu bu süreci yavaşlatsa da dünyanın

Çin’in ekonomik yükselişinin son etkisi jeopolitik düzeyde or-

en büyük ekonomisinin çekimine direnmek kolay olmayacak.

taya çıkacak. Bir zamanlar ABD pazarlarına ulaşabilmek adına

Bu durum aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’le

ABD’nin askeri ve siyasi çıkarlarına hizmet eden ülkeler şim-

girdiği ticaret savaşının da giderek sertleşeceği anlamına geliyor.

di Çin’e tabi olmaya yönelecek. Özellikle Çin pazarlarına ya-

Bir şirketi Çin’den çıkmaya zorlamak için, gümrük vergilerinin -sa-

kın olan Uzakdoğu ülkelerinde bu baskı çok yoğun bir şekilde

dece işgücü maliyeti farkını değil, aynı zamanda da Çin pazarının

hissedilecek.

cazibesinin, yöntem bilgisinin Çin’de toplanmasının, istikrarlı

AB de elbette Çin’in dışladığı Uzakdoğu ülkeleriyle ticaret

tedarik zincirlerinin varlığının etkisini de dengelemek üzere- çok
yüksek düzeyde olması gerekir. Birçok şirket Çin’den çıkmaya hazır olduğunu söylüyor ancak durum çok daha farklı -örneğin Ford

blokları oluşturarak bu süreci dengeleyebilir ya da yavaşlatabilir. Başkan Barack Obama’nın Trans Pasifik Ortaklık ile yapmaya gayret ettiği şey tam da buydu. Ancak Trump göreve gelir

geçen yıl yeni nesil otomobillerini Çin’de üreteceğini açıkladı.

gelmez bu anlaşmayı sonlandırdı.

Çin’in yeni ekonomik büyüklüğünün bir diğer sonucu da,

Dolayısıyla, Çin’in dünyanın en büyük ekonomisi haline gelmiş

ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’nın ardından küresel ekonomiyi
düzenlemek amacıyla kurduğu örgütler ağının giderek etkisiz hale gelecek olması. Örneğin, yoksul ülkelere kredi veren
Dünya Bankası, Çin’in gelişmekte olan ülkelere kredi akıtması-

olması ya da yakında gelecek olması, büyük önem taşıyor. Bu
durum ABD’nin yatırımcıları çekebilmek için büyük pazarlarına ya da jeopolitik bağlara güvenemeyeceği anlamına geliyor.
Çin, yakın gelecekte büyük hatalar yapmaması durumunda

nın ardından bir kenara atılmış halde.

-yabancı şirketlerin ülkeye girişini yasaklamak, yoğun devlet

ABD’nin elindeki en önemli ekonomik kurumlardan biri doların

kontrolüyle verimliliği düşürmek ya da iç çatışmaları tetikle-

kendisi. Dolar, onlarca yıl boyunca dünyanın rezerv para biri-

mek gibi- en büyük rakibinin yararlandığı avantajların birço-

mi oldu -dünyanın dört bir yanındaki ülkeler döviz rezervlerini

ğundan yararlanmaya başlayacak.
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Küreselleşme 4.0
Dünya Ekonomik
Forumunun kurucusu ve
başkanı Klaus Schwab,
geçen ay Davos 2019’un ana
temasını açıklarken şunları
söyledi: “Küreselleşme
4.0 başladı ama hiçbirimiz
buna hazırlıklı değiliz.”
Richard Baldwin Dünya
Ekonomik Forumu sitesinde
yayınlanan yazısında yeni
dönemin fırsatlarından
yararlanmak için atılması
gereken adımları yazdı.
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Küreselleşme 4.0, ekonomistler için iki soruyu gündeme getiriyor:
Yeni bir isim koymaya gerek var mı?
Dördüncü küreselleşme aşamasına geçtiysek, diğer üçü neydi?
Gerçekten bir fark var mı? (İpucu verelim: Evet, var.)

Gelecekteki küreselleşme, hem bugün bildiğimiz küreselleşmeden hem de
geçmişteki küreselleşmeden çok farklı olacak. Üstelik çok hızlı geliyor ve
çoğumuz bunu beklemiyorduk.
Küreselleşmenin motoru arbitrajdır. Nisbi fiyatlar ülkeden ülkeye değiştiğinde, ucuza alıp pahalıya satarak para kazanabilirsiniz. İş emtiaya geldiğinde, arbitrajın adı artık ticarettir. Yüz yıllardır, teknolojik sınırlar arbitrajın
genellikle emtiada olmasını sağladı. Küreselleşme ise emtianın sınırları aşması demektir.
1990’larda enformasyon ve iletişim teknolojisi, farklı türde bir arbitrajı
mümkün kıldı: Sınırları aşan fabrikalar. Koordinasyon teknolojisi, G7 şirketlerinin üretimin bazı aşamalarını yakınlardaki gelişmekte olan ülkelere
kaydırmasına ve yine de üretim sürecinin sorunsuz ve güvenli bir şekilde
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ilerlemesine olanak sağladı.
Muazzam maaş farkları, arbitrajı kârlı kıldı.
Küresel arbitraj fırsatlarının
en büyüğü hizmet sektöründeki maaş oranlarıdır. Aynı
iş için ödenen ücret ülkeden
ülkeye 10 katına kadar çıkabilir. Bu da yüzde 10.000
fark demektir ve çok cazip

Küreselleşme 2.0, İkinci Dünya

“Gelecekteki
küreselleşme, iyi
hazırlanırsak ve
devletlerimiz de bunun
çok hızlı gerçekleşmesini
engelleyebilirse, bize daha
iyi bir dünya sunacak.”

bu engeli aşmanın maliyetinin çok yüksek olmasına neden oluyordu. Ancak dijital teknoloji bu gerçekliği değiştiriyor. Dijital
teknoloji, hizmet sektöründeki maaş arbitrajı engelini yıkıyor.
Dijital teknoloji, bir ülkede yaşayan birinin başka bir ülkede iş
yapmasını kolaylaştırıyor. Bu yeni küreselleşme formu, isterse-

emtia ticaretinin yerel politikalarla

desteklendiği,

küreselleşmenin

ve

oto-

masyonun faydalarının ve
zararlarının
dönemdir.
liliği

paylaşıldığı
Piyasa,

destekliyordu;

verimdev-

letler de adaleti sağlıyor-

kurallara bağlı uluslararası

nedeniyle çok az şirket bundan fay-

etkileşim gereklidir. Yakın zamana kadar teknolojik seviyemiz,

dönemde,

Küreselleşme 2.0; kurumsal,

bugüne kadar, teknik engeller

deki temel bir gerçeklikte yatıyor. Bu işlerin çoğunda yüz yüze

sonrası

du. Uluslararası anlamda

bir arbitraj fırsatıdır. Ancak

dalanabildi. Temel sorun hizmet sektörü ve profesyonel işler-

Savaşı

yönetişimin yerleştiği, BM, IMF,
Dünya Bankası gibi kurumların öne çıktığı dönemdir.
Küreselleşme 3.0’da ise fabrikalar sınırları aşmış, yanlarında
know-how’larını da taşımışlardır. Böylece ileri teknolojiyle düşük ücretlerin kaynaştığı bir dünya yaratılmıştır. Bu yeni kombinasyon, yüksek maaşlarla ve ileri teknolojiyle baş etmeye çalışanlar kadar düşük maaşlarla ve geri teknolojiyle baş etmeye
çalışanları da zorlamıştır. İmalat sektöründe çalışanlar en fazla
etkilenenlerdir. İşler ve know-how yurtdışına çıktığı için özellik-

niz adına yeni maaş arbitrajı da diyebilirsiniz, uluslararası fre-

le G7 fabrika işçilerinin G7 imalat teknolojisi üzerindeki tekeli

elance platformları, gelişen telekomünikasyon teknolojisi ve

kırılmıştır.

makine çevirisi sayesinde mümkün oldu.

Küreselleşme 1.0, 2.0, 3.0 Neydi?

Küresel Çalkantı
Küreselleşme 4.0, dijital teknoloji, çalışanların fiziki hareket-

Küreselleşme 1.0, Birinci Dünya Savaşı öncesi küreselleşme-

lenmeleri olmadan uluslararası maaş farklarında arbitraja yol

dir. Buhar ve diğer mekanik güçlerin emtiayı uzaklara gönder-

açtığında yaşanacak. Küreselleşme 1.0, 2.0 ve 3.0 esas ola-

me imkânıyla, ticaret maliyetlerinin düşmesiyle başlamıştır.

rak yaşamak için bir şeyler imal eden insanların sorunuydu.

Bu küreselleşme neredeyse hiç devlet desteği almamıştı.

Küreselleşme 4.0 ise hizmet sektörünü vuracak. Gelişmiş eko-

Küresel bir yönetişim yoktu. Uluslararası sorunların çözümü-

nomilerdeki milyonlarca hizmet sektörü çalışanı ve profesyo-

ne yardımcı olacak pek bir politika da yoktu. Küreselleşme o

nel, tarihte ilk defa, küreselleşmenin zorluklarıyla ve fırsatlarıy-

zamanlar bir ülkenin en rekabetçi vatandaşlarına ve şirket-

la karşı karşıya kalacak.

lerine servet kazandırdı ama rekabetçi olmayanların talih-

Hizmet sektörü bir yandan yapay zekâ destekli otomasyonun

leri yaver gitmedi. “Bırakınız yapsınlar” kapitalizmi, emper-

da tehdidi altında. Küreselleşme 3.0’ın zorladığı mavi yakalılar

yalizm ve çeşitli otokrasi formlarında kendini gösterdi. Bu

ile Küreselleşme 4.0 tehdidi altındaki beyaz yakalılar el ele ve-

kombinasyon pek iyi sonuçlanmadı. İki dünya savaşı, Büyük

rirse, küresel bir çalkantıyla karşı karşıya kalabiliriz.

Buhran, komünizm ve faşizmin yükselişi, milyonlarca insanın
ölümüne yol açtı.

Tarih büyük dönüşüm dönemlerinde fırsatları değerlendirenlerin zaferleriyle, değerlendiremeyenlerin trajedilerini yazar.

Nihayetinde bir çözüm bulundu. ABD’deki Yeni Düzen’le ve

Gelecekteki küreselleşme, iyi hazırlanırsak ve devletlerimiz de

diğer zengin ekonomilerdeki sosyal-piyasa demokrasisiyle ka-

bunun çok hızlı gerçekleşmesini engelleyebilirse, bize daha iyi

pitalizmin yüzü yumuşatıldı. Dünyanın büyük bir kısmında ko-

bir dünya sunacak. Büyük ekonomik değişiklikler, büyük sos-

münizm daha nazik bir hal aldı. Bu döneme Küreselleşme 2.0

yal kargaşalara yol açar. Devletlerimizin bize, bu değişikliklere

diyebiliriz.

uyum sağlayacağımız zamanı kazandırması gerekiyor.

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

10

GPS Savaşları
Kapıda
Elisabeth Braw, Foreign
Policy dergisindeki
yazısında, artık
hepimizin hayatında
önemli bir teknolojiye
dönüşen GPS’in askeri,
sivil ve ticari kullanımını
engellemeye yönelik son
yıllarda artan örnekleri
ve bu girişimlerin
etkilerini aktarıyor.
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Sorun ilk olarak Rusya’nın Eylül 2017’de batı bölgelerinde, Baltık ülkelerinin yanıbaşında düzenlediği Zapad askeri tatbikatında ortaya çıktı.
Daha sonra tekrar Ekim 2017’de, Norveç’teki NATO tatbikatında… Kuzey
Norveç ve Finlandiya’daki GPS sinyalleri çöktü. Sivil uçaklar elle kontrol
edilmek zorunda kaldı ve sıradan vatandaşlar akıllı telefonlarına güvenemez oldu.

Ekim 2017’deki NATO tatbikatı boyunca, Norveç havayolu şirketi Wideroe,
ülkenin kuzeyinde uçan uçaklarda GPS sinyalinin kaybolduğunu rapor
etti. Aynı sırada, devlet havacılık kurumu, Finlandiya Hava Navigasyon
Hizmetleri, ülkenin havayolu şirketlerine benzer bir uyarıda bulundu. İki
yerde de birileri GPS sistemlerini karıştırıyordu. Birkaç ay sonra Fransa’da,
Nantes Havalimanı benzer bir sorun yaşadı. Uçakların kalkışına ve inişine
yardımcı olan GBAS sistemi, tekrar tekrar hata verdi, üstelik mekanik bir
arıza da tespit edilemedi.
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değil: GPS’in sahibi ve kullanıcısı ABD Savunma Bakanlığıdır.

“2018’in Aralık ayının
başlarında Londra’da bir grup
bilim insanı, dünyanın ilk
“karıştırılamaz” navigasyon
sistemini tanıttı.”

Bu sistemi sivillerin de kullanmasına izin vermiştir. Bugün üretilen akıllı telefonların ezici çoğunluğu GPS uyumludur ve indirilen 10 uygulamadan 9’u GPS kullanıyor. Rusya kendi uydu
navigasyon sistemi GLONASS’ı işletiyor, Çin de BeiDou’yu.
Avrupa Birliği ise GPS’ten bağımsız Galileo’yu kullanıyor.

Ulusal Güvenlik Sorunu
Savaşta, düşmanın uydu navigasyon sistemini sabote etmek

Nantes’ın gizemi çözüldü. Kıtalararası uçuş yapacak bir yolcu,
parka bıraktığı arabasındaki jammer’ı (sinyal karıştırıcı) açık
unutmuştu. Norveç ve Finlandiya’nın sorunu daha ciddiydi.
Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, Norveç ulusal
radyosuna “Bu, Rusya’nın Kuzey’deki sivil havacılığa saygı duymamasından kaynaklanan bir sorun” diyordu.

GPS’in Doğası

ciddi bir darbedir. Savaş gemileri okyanusu geçmekte, savaş
uçakları yerdeki dost kuvvetleri tespit etmekte zorlanır. GPS’in
küresel hâkimiyetini düşündüğümüzde, etkisinin askeriyeyle
sınırlı kalmayacağı ortadadır. Küresel ticaretin yüzde 80’ini taşıyan kargo gemileri kendilerini yanlış sularda bulabilir. Pilotlar
elle iniş yapmak zorunda kalabilir. Sıradan telefon kullanıcıları
da şu anda yaptıkları pek çok şeyi yapamaz.
Bu da GPS’i bir ulusal güvenlik sorunu haline getiriyor. Sıradan
vatandaşlara sorsak, en kolay çözüm çevrimiçi haritaları kul-

Silahlı kuvvetler, her yerde, düşmanlarının navigasyonunu
bozmaya çalışır. Ancak GPS’in doğası gereği bunu yapmak
daha kolay. Hem askeri hem de sivil amaçlarla kullanılan GPS
potansiyel olarak daha kırılgandır.

lanmamak olur. Kâğıda basılı haritalarla, en donanımlı düş-

Bu, tek başına bir kişinin bir havaalanını çökertebileceği anla-

ra karşı dayanıklı navigasyon sistemleri geliştirilmeli. 2018’in

mına gelmez. Havayollarının destek sistemleri vardır ve pilotlar elle kontrol konusunda da eğitilirler. Ancak yasa dışı olmalarına rağmen, jammer’lar ucuz ve kolaylıkla bulunabilir. Uydu
operatörleri örgütü Uzay Veri Birliği Başkanı Mark Dickinson’a
göre “sinyal karıştırmak çok zor değil”. “Uzay araçları genel-

Aralık ayının başlarında Londra’da bir grup bilim insanı, dünya-

de çok iyi korunurlar ama çevredeki ticari GPS sinyallerini
bozabilirsiniz.”

ne yaramayacak. Esas olarak nükleer denizaltılar için geliştiril-

Silahlı kuvvetler, jammer’ları bir sivilden daha etkili kullanır.
Rusya’nın NATO’nun yeterliliklerini test etmesi de şaşırtıcı

olduğunu kabul edersek, onlar olmadan yaşamanın da yolla-

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

man karşısında bile güvendeyiz. Çevrimiçi haritalara fazla
güveniyoruz.
Jammer’ları intikam aracı olarak kullanmak yerine, jammer’la-

nın ilk “karıştırılamaz” navigasyon sistemini tanıttı. Kuantum
akselerometre adı verilen bu sistem İngiltere Savunma
Bakanlığı tarafından finanse ediliyor.
Kuantum akselerometresi, yakın bir zamanda sivillerin pek işidi. Bugün bize kolaylık sağlayan pek çok şeyin aslında bir lüks
rını bulabiliriz.
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