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belirledi.
Geleceğin
fabrikalarına
giden yol Avrupa
ve Asya’dan
geçiyor.
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Bir yıllık bir araştırmanın ardından Dünya Ekonomik Forumu (WEF), dünyanın en ileri 9 fabrikasını saptadı. 4 Eylül 2018 günü yapılan açıklamaya
göre, dünyanın en iyi imalatçıları, Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojilerini
modern üretim süreciyle birleştiriyorlar. Bu dokuz firma Dördüncü Sanayi
Devrimi teknolojilerini finansal ve operasyonel etki yaratacak şekilde başarıyla uygulayan 1000 imalat firması arasından seçildi.
Seçilen dokuz “deniz feneri”nin coğrafi dağılımı; Avrupa’nın, kendi yerli internet devini ortaya çıkarma çabalarında fazla yol alamasa da, iş ileri teknolojiyi imalata uygulamaya geldiğinde bir enerji santrali olmaya devam
ettiğini gösteriyor. Dokuz “deniz feneri”nin beşi Avrupa’da, üçü Çin’de iken
sadece bir tanesi ABD’de.
Böyle bir belirlemede amaç, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ekonomilerde ileri teknolojilere yatırım yapma konusunda karşılaşılan problemlerin çözümünde yardımcı olacak bir “imalat fenerleri” ağı inşa etmek.
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Dünya Ekonomik Forumu ta-

Sanayi Devrimi bir gerçeklik” di-

rafından daha önce yapılan

yor, “Teknoloji gerek işçileri

çalışmalar büyük veri analitiği, yapay zekâ ya da 3D baskı
gibi teknolojilere yatırım yapan şirketlerin yüzde 70’inden
fazlasının başarısız uygulama

“WEF’in, 1000 imalat fabrikası
arasından belirlediği dokuz
ileri fabrikanın üçü Çin’de, beşi
Avrupa’da, biri de ABD’de.”

gerekse yönetimi aynı ölçüde
güçlendiriyor. Bu öncüler yüzde 20-50 daha yüksek performans gösteren ve rekabet
avantajı elde eden fabrikalar

stratejileri yüzünden proje-

kurabilmişler. Sahada, anali-

lerini pilot aşamanın ötesine

tikte, Nesnelerin İnterneti ve

taşıyamadığını ortaya çıkarmıştı.

yazılım geliştirmede uzman

Belirlenen ağdaki deniz fenerlerinin

çevik ekipleri var, dolayısıyla

dokuzu da kapılarını açmayı ve bilgilerini başka imalat şirketle-

atölye düzeyinde hızla inovasyon yapabiliyorlar. Ortak bir veri/

riyle paylaşmayı kabul etmiş bulunuyor.

nesnelerin interneti platformları var ve aynı anda 15 ayrı çaba

“Dünyadaki en iyi imalat yerlerini belirlemek sadece gerekli de-

yürütebiliyorlar. ‘Ölçek’ düşünüyor, ‘çevik’ hareket ediyor ve

ğil” diyor, Dünya Ekonomik Forumu Yürütme Kurulu üyesi ve

kıstasları yeniden belirliyorlar. Onlarda inovasyonun kalbinde

Üretim Sistemlerinin Geleceğini Biçimlendirme İnisiyatifi baş-

insan yer alıyor.”

kanı Helena Leurent; “aynı zamanda Dördüncü Sanayi Devrimi

Aşağıda Dünya Ekonomik Forumu tarafından belirlenen dokuz

teknolojisinin benimsenmesi ve yayılmasını hızlandırma ih-

“deniz feneri”nin her biriyle ilgili ilginç bir örnek bulacaksınız:

tiyacının da bir gereği. Bir sonraki adım beklediğimiz yararları

Bayer Biofarmakoloji (Garbagnate, İtalya): “Veriyi varlık ola-

gerçekten elde edebilmek için deniz fenerlerinin genel üretim
ekosisteminin geliştirilmesinde liderlik rolü üstlenmesi olacak.”

rak kullanmak” — Şirketlerin çoğu ürettikleri verinin en çok yüzde 1’ini kullanırken Bayer’in yoğun veri denizi bakım maliyetle-

Projede WEF ile işbirliği yapan McKinsey&Company’de part-

rinde yüzde 25 tasarruf ve operasyonel verimlilikte yüzde 30-40

ner ve İmalat Küresel Başkanı olan Enno de Boer, “Dördüncü

kazanım sağlanmasını mümkün kıldı.
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Bosch Otomotiv (Wuxi, Çin): “Rekabet gücünü optimize et-

Schneider Electric (Vaudreuil, Fransa): “Fabrika entegrasyo-

mek” — Gelişmiş veri analitiği kullanarak çıktı kayıplarını anla-

nu” — Bilgi ve en iyi uygulamaların yerleşkeler arasında paylaşıl-

mak ve azaltmak, süreç ayarlarını simüle ve optimize etmek,

ması sayesinde bu şirket bütün fabrikalarında en yüksek enerji

makine arızalarını, ortaya çıkmadan tahmin etmek.

ve operasyon verimliliğine ulaşılmasını sağladı. Enerji maliyet-

Haier (Qingdao, Çin): “Müşteri odaklı teknolojiler” — Yapay zekâ

leri yüzde 10, bakım maliyetleri ise yüzde 30 azaldı.

güdümlü dönüşümler ürünü siparişe göre özelleştirme platfor-

Siemens Endüstriyel Otomasyon Ürünleri (Chengdu,

munun devreye sokulması ve daha boy göstermeden bakım ih-

China): “3D simülasyonlu üretim hattı optimizasyonu” — 3D

tiyaçlarını öngörmek için uzaktan YZ kullanılmasını içeriyor.

simülasyon, artırılmış gerçeklik ve diğer tekniklerin kullanıl-

Johnson & Johnson Depuy Synthes (Cork, İrlanda): “Süreç
güdümlü dijital ikizleştirme” — Bu fabrika nesnelerin internetini
kullanarak eski makinelerin birbirleriyle konuşabilmesini sağladı, bu da operasyon maliyetlerinde yüzde 10, makine atıl zamanında da yüzde 5 azalma getirdi.
Phoenix Contact (Bad Pyrmont ve Blomberg, Almanya):
“Müşteri güdümlü dijital ikizleştirme” — Her bir müşterinin sipariş şartlarının dijital kopyalarının oluşturulmasıyla onarım ya da
değiştirme için üretim süresi yüzde 30 azaltıldı.
Procter & Gamble (Rakona, Çekya): “Üretim çevikliği”— Bu

masıyla fabrikadaki tasarım ve operasyonların iyileştirilmesi.
Çalışanların katkısıyla çıktıda yüzde 300’lük bir artış ve çevrim
süresinde azalma sağlanması.
UPS Fast Radius (Chicago, ABD): “Kapasite ile müşteri talebini
dengelemek” — Küresel olarak dağılmış 3D baskı merkezleriyle
gerçek zamanlı imalat analitiğinin birleştirilmesi, hızlı devreden
müşteriye özel ürünlerdeki artan müşteri talebinin karşılanmasını mümkün kıldı.
“İmalat fenerleri” ağı resmi olarak, 18-20 Eylül tarihinde Çin Halk
Cumhuriyeti’nin Tianjin kentinde toplanacak olan Dünya Ekonomi
Forumu’nun 12. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı’nda ilan edile-

fabrikada üretim hatlarının imal edilmekte olan ürünü anın-

cek. Dördüncü Sanayi Devriminde İnovatif Toplumlar Oluşturmak

da değiştirmesi için bir düğmeye basmak yetiyor. Böylece

temasının işleneceği üç günlük toplantıya 80’den fazla ülkeden

maliyetlerde yüzde 20 azalma, çıktıda ise yüzde 160 artış

yaklaşık 2000 iş lideri, politik karar alıcı ve uzman katılacak ve 200

sağlandı.

oturum düzenlenecek. Toplantıyı buradan izleyebilirsiniz.
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Yeni Elitlerin
Değişen Tüketim
Kültürü
Güney Kaliforniya Üniversitesi Kentsel
Planlama profesörü Elizabeth Currid-Halkett,
AEON’da yayınlanan makalesinde ABD’de üst
gelir grubu mensuplarının tüketim kalıplarının
nasıl değiştiğini analiz ediyor. Yazara göre,
gösterişçi olmayan tüketim yeni elitin kültürel
sermayelerini birbirlerine sergilemesinin
kestirme yolu haline gelmiş durumda.
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1899’da iktisatçı Thornstein Veblen gümüş yemek takımlarının ve korselerin elit sosyal konumun göstergesi haline gelmiş
olduğunu gözlemlemişti. Veblen, ünlü çalışması Aylak Sınıfın
Teorisi’nde maddi nesnelerin sosyal konum ve statünün göstergesi olarak sergilenmesini ifade etmek için “gösterişçi tüketim”
kavramını kullanmıştı. 100 yılı aşkın bir süre sonra gösterişçi
tüketim hâlâ çağdaş kapitalist manzaranın bir parçası olmaya
devam ediyor ancak bugün lüks mallar Veblen’in zamanına kıyasla çok daha fazla erişilebilir durumda. Erişilebilir lüks 20’nci
yüzyılın seri üretim ekonomisinin bir fonksiyonu. Üretimin Çin’e
aktarılması ve işgücünün ve malzemelerin ucuz olduğu gelişmekte olan pazarların desteklenmesi, lüksü çok daha kolay
erişilebilir hale getirdi. Aynı zamanda görece ucuz satış noktalarında çok daha fazla maddi mal talep eden orta sınıf tüketici
pazarlarının ortaya çıktığına tanık olduk.
Ne var ki tüketici ürünlerinin demokratikleşmesi bir yandan da
onları statü sergilemenin bir aracı olarak çok daha az işlevli kılıyor. Sosyal eşitsizlikler artıyor ancak hem zengin sınıfların hem
de orta sınıfların kendi ayrı süslü TV cihazları ve el çantaları var.
Her iki kesim de dört çeker arabalar lease ediyor, uçakla yolculuk yapıyor ve cruise gezilerine katılıyor. Yüzeyde, bu iki grubun
tercih ettiği görünür tüketici nesneleri artık tamamen iki farklı
âleme ait değil.

Thornstein Veblen

tüketici alışkanlıklarının yükselişi belki en belirgin olarak
ABD’de görülmektedir. ABD Tüketici Harcamaları Araştırması
verileri 2007’den beri ülkenin en üst yüzde 1’inin (yılda 300.000
dolardan fazla kazananlar) maddi mallara kayda değer ölçüde
daha az harcama yapmakta olduğunu, buna karşılık orta gelir
gruplarının (yılda yaklaşık 70.000 dolar kazananlar) aynı harcamaları yaptığını gösteriyor. Aleni bir materyalizmden kaçınan
zenginler eğitime, emekliliğe ve sağlığa belirgin ölçüde daha
çok yatırım yapıyor. Bunlar maddi olmayan, ama orta sınıf bir
tüketicinin satın alabileceği bir el çantasından kat kat daha pahalı ürünler. En üst yüzde 1; şu anda harcamalarında büyük bir
kısmı gösterişçi olmayan tüketime ayırıyor, eğitim bu harcamada önemli bir paya sahip (en üst yüzde 1 hanenin harcamalarında yüzde 6; buna karşılık orta sınıfın harcamalarında ancak
yüzde 1). Aslında en üst yüzde 1’in eğitim harcamaları 1996’dan
bu yana 3,5 kat artarken orta gelir grubunun eğitim harcamaları
aynı dönem içinde değişmemiş görünüyor.

Bugün herkesin marka ürün el çantası ve yeni araba satın alabildiği koşullarda zenginler artık sosyal konumları için daha
çok örtük gösterenler kullanmaya yöneliyor. Evet, oligarklar ve
İki kesim arasındaki bu büyük fark ABD’de özellikle endişe verisüper zenginler servetlerini hâlâ yatlar, Bentley’ler ve villalarcidir, çünkü maddi ürünlerden farklı olarak eğitim son on yıllarla sergiliyor. Ancak hali vakti yerinde, iyi eğitimli bir kesim -ya
da giderek daha pahalı hale geldi. Bu yüzden eğitimi karşılayada benim deyimimle “tutkulu sınıf”- elit harcamalarda çarpıcı
bilmek için insanlar eğitime giderek daha çok finansal kaynak
bir değişime öncülük ediyor. Bu yeni elit, statüsünü bilgiyi ödülayırmak zorunda kalıyor. Tüketici
lendirerek ve kültürel sermaye
Harcamaları Araştırması’nın 2003inşa ederek sağlamlaştırıyor.
2013 arası verilerine göre kolej
Harcama alışkanlıkları da
eğitiminin maliyeti yüzde 80
“Yeni elit, statüsünü bilgiyi
buna göre değişiyor, saf madartmış bulunuyor, buna karödüllendirerek ve kültürel
di ürünlere kıyasla hizmetlere,
şılık kadın giysilerinin fiyateğitime ve insan sermayesi yasermaye inşa ederek
larındaki artış aynı dönemde
tırımlarına harcama yapmayı
sağlamlaştırıyor. Saf maddi
sadece yüzde 6 olmuş. Orta
tercih ediyorlar. Bu yeni statü
gelir grubunun eğitime yaürünlere kıyasla hizmetlere,
davranışlarını ben, “gösterişçi
tırım yapamaması bir öneğitime ve insan sermayesi
olmayan tüketim” olarak adceliklendirme eksikliğinden
landırıyorum. Terimin içerdiği
yatırımlarına harcama yapmayı
kaynaklanmıyor
kuşkusuz,
tüketici tercihlerinin hiçbiri
tercih ediyorlar. Bu yeni statü
daha çok yüzde 40-60 aradoğal olarak aşikâr ya da gödavranışlarını ben, “gösterişçi
sındakiler açısından eğitimin
rünür şekilde maddi değildir,
maliyeti yüzünden imkânsızolmayan tüketim” olarak
ama her biri de tartışmasız bir
laştığı, eğitim için tasarruf
şekilde ayrıcalıklıdır.
adlandırıyorum.”
yapmanın neredeyse manasız
Tutkulu sınıfın ve onun
hale geldiği anlamına geliyor.
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Gösterişçi olmayan tüketimin çok büyük bir kısmı son derece
pahalı olmakla birlikte bunun aynı ölçüde belirgin gösterge işlevi gören ama çok daha az maliyetli -The Economist okumaktan
“gezinen tavuk” yumurtası satın almaya kadar- değişik biçimleri de var. Başka bir deyişle gösterişçi olmayan tüketim yeni elitin kültürel sermayelerini birbirlerine sergilemesinin kestirme
yolu haline gelmiş durumda. Özel anaokulu faturasıyla, çocuğun beslenme çantasından kinoa krakerleriyle organik meyveyi
eksik etmemek gerektiği bilgisi birlikte geliyor. Bu tür beslenme uygulamalarının günümüzde modern anneliğin yaygın bir
örneği olduğu düşünülebilir, ancak ABD’nin üst orta sınıf kıyı
kesimlerinden biraz uzaklaştığınızda hazır sandviçlerden oluşan, meyvenin hiç olmadığı çok farklı beslenme çantaları görürsünüz. Aynı şekilde Los Angeles, San Francisco ve New York
City’de zaman zaman her Amerikalı annenin bebeğini bir yıl ana
sütüyle beslediğini düşünebilirsiniz, ancak ulusal istatistikler
annelerin ancak yüzde 27’sinin Amerikan Pediatri Akademisinin
bu amacına uyabildiğini gösteriyor (Alabama’da bu oran yüzde
11’de kalıyor).
Bu pek pahalı görünmeyen sosyal normlar aslında bir yerde günümüzün tutkulu sınıfına kabul ayinini temsil ediyor. Oysa bu
ayin hiç de maliyetsiz değil. The Economist aboneliği sadece 100
dolar tutuyor olabilir ancak abone olmak gerektiğinin farkında
olmak ve dergiyi çantanızın içinde görülebilir halde taşımak için
muhtemelen sık sık elit ortamlarda ve bu dergiyi öven ve içeriğini tartışan pahalı eğitim vb. etkinliklerinde zaman geçirmeniz
gerekecektir.
Belki de en önemlisi, gösterişçi olmayan tüketime yapılan yatırımın daha önce gösterişçi tüketimin başaramadığı şekilde
ayrıcalıkları yeniden üretmesidir. Hangi New Yorker makalesine
atıfta bulunmak ya da yerel organik pazarda hangi küçük sohbete gireceğinizi bilmek kültürel sermayeye sahip olduğunuzu
göstermenizi sağlar. Böylece sosyal ağlara dahil olursunuz ve
bu ağlar da size elit işlerin, kilit sosyal ve mesleksel temasların
ve özel okulların yolunu açar. Kısaca, gösterişçi olmayan tüketim sosyal mobilite sağlar.
Bunun da ötesinde eğitim, sağlık ve emekliliğe yapılan yatırımın tüketicilerin günlük yaşam kalitesi ve sonraki kuşağın ömür
şansı üzerinde ciddi etkisi vardır. Günümüzün gösterişçi olmayan tüketimi statü harcamasının, Veblen’in zamanındaki gösterişçi tüketime kıyasla çok daha az zararlı bir biçimidir. Gösterişçi
tüketim -sadece görünürlük için- kendi başına bir amaçken,
gösterişçi olmayan tüketim -ister emzirme ister eğitim olsunkişinin çocukları için daha iyi bir yaşam kalitesi ve gelişkin sosyal
mobilite sağlama aracıdır. Günümüz tutkulu sınıfı için gösterişçi
olmayan tüketim tercihleri sosyal statü sağlama ve muhafaza
etme aracıdır -bunu mutlaka sergilemeye gerek duymasalar da.
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“Gösterişçi olmayan tüketime
yapılan yatırımın daha
önce gösterişçi tüketimin
başaramadığı şekilde ayrıcalıkları
yeniden üretmesidir. Hangi
New Yorker makalesine atıfta
bulunmak ya da yerel organik
pazarda hangi küçük sohbete
gireceğinizi bilmek kültürel
sermayeye sahip olduğunuzu
göstermenizi sağlar. Böylece
sosyal ağlara dahil olursunuz ve
bu ağlar da size elit işlerin, kilit
sosyal ve mesleksel temasların ve
özel okulların yolunu açar.”
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Devlet
Kapitalizmi 2.0
Alissa Amico, Project
Syndicate’te kaleme
aldığı analizinde, kamu
iktisadi teşebbüsleri ile
ulusal varlık fonlarının,
artık özelleştirme
yerine, ana faaliyetlerini
destekleyen
inovasyon üreten ileri
teknoloji şirketlerini
hedeflediklerine dikkat
çekiyor. Peki KİT’ler
uluslararası arenadaki
bu mücadelede başarılı
olacak mı?
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Yaklaşık 30 yıl önce Berlin Duvarı’nın yıkılması, devletin küresel ekonomiden
çekilmesinin, dünya çapında sosyalist ekonomilerin mağlubiyetinin göstergesi oldu. Güdümcü Fransa’dan komünist Çin’e kadar, çok farklı ekonomik
modeller uygulayan ülkeler, daha çok bırakınız yapsınlar yaklaşımını benimsediler ve daha az devlet müdahalesinin daha iyi olduğu fikrini sahiplendiler.
Devletçi ve sosyalist ekonomiler arasındaki bu küresel çalkantının ortasında, bazı kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) hızla özelleştirildi. Ancak “değerli
mücevherlerin” büyük bir bölümü, stratejik bir ortak veya sermaye piyasalarından hisse alan özel yatırımcılar sayesinde kısmen devletin elinde kaldı.
Nasıl olursa olsun, özelleştirme sadece felsefi bir istikamet anlamına gelmiyor, geniş çaplı ekonomik sonuçlar doğuruyor. Hem de sadece İtalya ve
Mısır gibi birbirinden çok farklı ülkelerdeki KİT listelemeleri (borsaya kote
etmeleri) sayesinde canlandırılan borsalarda değil…
2000’lerin başında devletin ekonomiden çekilmesi durdu. Ekonomik kalkınmasını KİT’leri aracılığıyla gerçekleştiren Çin ve ekonomik çeşitlendirmesini Ulusal Varlık Fonları (UVF) aracılığıyla gerçekleştiren Birleşik Arap
Emirlikleri gibi ülkelerin başarısı, özel sektöre dayalı büyümenin faydalarını
sorgulanır hale getirdi.
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Bilgi birikimi mevcut olsa da,

Bazı ülkeler Çin’in KİT’lerini,
bazıları

da

Singapur’un

UVF’lerini örnek almaya çalıştı. Ortadoğu’da, son yıllarda
sessiz bir devlet güdümlü ekonomik devrim kendini gösteriyordu. Dubai’nin, Londra’nın
Heathrow’unu geçerek, dünyanın en büyük uluslararası
hava yolculuğu merkezi haline
gelmesi bunu somutlaştırdı.

“Devletler özelleştirme yerine
KİT’lerinin yıllardır süren
zayıflıklarını ortadan kaldırmaya
yöneliyorlar: Kurumsal
yönetişim hataları, düşük
verimlilik ve vasat seviyede
inovasyon.”

ileri

teknoloji

şirketlerinin

yönetişimi yeni sorunları beraberinde getirebilir. İki teknoloji şirketinin kurucuları ve
varlık yatırımcıları, operasyonlar konusunda daha fazla
kontrol istemeye meyillidir.
Kontrol meselesinin ötesinde,
teknoloji şirketlerinin satın
alınması, bu sektördeki de-

Suudi Arabistan’ın devlete ait

ğerlemelerin istikrarsız doğa-

petrol şirketi Aramco’nun hisselerinin potansiyel dalgalanması, özelleş-

Facebook ve Snapchat gibi

sı gereği, KİT’lerin ve UVF’lerin

tirmenin yükünün tamamen atılmadığını, daha büyük ve potan-

risk yönetiminde farklı bir yaklaşım sergilemesini gerektirir.

siyel olarak daha önemli bir trendin ortaya çıktığını gösteriyor.

Bu bağlamda, yükselen pazar varlıklarına yatırım yapanların,

Devletler özelleştirme yerine KİT’lerinin yıllardır süren zayıflık-

KİT’lerin aktif olarak dünyanın her yerinde teknoloji şirketleri-

larını ortadan kaldırmaya yöneliyorlar: Kurumsal yönetişim ha-

ni satın alan Çin’den öğrenecekleri çok şey var. Çin son yıllarda

taları, düşük verimlilik ve vasat seviyede inovasyon.

birkaç sorunlu dönem geçirdikten sonra, Çin Maliye Bakanlığı,

Ulusal varlık yapısı, pasif devlet mülkiyeti modelinden, KİT’lerin

yabancı şirketleri satın almaya çalışan KİT’lerin risklerini azalt-

uluslararası rekabet becerisine dayanan bir yola girdi. KİT’lerin

mak amacıyla bir rehber yayınladı.

yurtiçindeki tekelci veya oligopolcü konumu, özellikle de sınır ötesindeki yeni teknolojiler bağlamında, rekabetçiliğini sürdüremez.
Uzun vadede, devlet koruması, devlete ait telekom şirketlerinin
Skype, WhatsApp ve Viber karşısındaki konumunu koruyamaz.

Modernizasyona Odaklanmak
Devletler bu zorluklar karşısında, özelleştirmeden çok modernizasyona odaklanıyor. Pek çok KİT ve UVF, risk sermayesi

Yeni Dans Figürleri
Ortadoğu’da ve aslında hemen hemen her yerde özel sermaye
faaliyetlerinin azalmasıyla, Abraaj Capital efsanesinden arta
kalanlar sayesinde, bölgedeki KİT’ler ve UVF’ler kendi özel sermaye araçlarını oluşturmaya devam edecek gibi görünüyorlar.
İleri teknoloji şirketlerine yapılan varlık yatırımıyla, politika yapıcılar, daha önceleri özelleştirme aracılığıyla gelişen sermaye

araçlarını kullanarak, ana faaliyetlerini destekleyen inovas-

piyasalarında dahi olumlu çarpan etkileri elde edebilir.

yon üreten ileri teknoloji şirketlerini hedefliyor. Mesela Suudi

Mesela KİT’ler, potansiyel listelemelerine yatırım yaptıkları yerli

Telekom’u, şirketin parasıyla yatırım yapacağı ve ileri teknolo-

ileri teknoloji şirketlerini temizlerken, oluşturdukları özel ser-

ji fırsatlarını kovalayacağı STC Yatırım’ı kurdu. Benzer şekilde,

maye fonlarını listeleyebilirler. Bu yerel sermaye piyasaları ka-

Emirliğin UVF’lerinden biri olan Dubai Yatırım Şirketi, Boston’da

dar, hatta daha fazla, KİT’lerin kendi listelemelerine de fayda

kurulmuş teknoloji startup’ı Indigo’ya 47 milyon dolar yatırdı.

sağlayacaktır.

Ancak KİT’lerin ve UVF’lerin teknoloji alanında hâlâ deneyim ek-

Her halükârda, sadece büyük KİT’lerin özelleştirilmesine odak-

sikliği var. Kurumsal kültürleri de, hedef aldıkları şirketlere oranla

lanmak, yükselen pazarlardaki devlet kapitalizminin yönü hak-

çok daha katı. İleri teknoloji şirketlerinin yönetişimini sağlamak,

kında yanlış bir izlenim verecektir. Devlet kapitalizmi 2.0, devlet

yabancı ortaklarla kurulan, KİT’lerin ve UVF’lerin mükemmel

sahipliğinin sulandırılması değil, dünya ekonomisinin geleceğiy-

hale getirdiği ortak yatırımları yönetmek için gereken beceri-

le hizaya sokulmasıdır. Bu değişim, devlet sahipliği için olmazsa

lerden temelde ayrılıyor. Bu nedenle, ihtiyaç duyulan uzmanlığı

olmazdır ve varlık yatırımcılarının geleneksel yönetişim para-

korumak için, Suudi Kamu Yatırım Fonu; Japonya’nın Softbank’ı

digmalarını yeniden düşünmelerini gerektirir. KİT’ler dinozorlar

ve Abu Dabi’nin Mubadala Yatırım Şirketi ile bir ortaklık oluş-

gibi ortadan yok olmak istemiyorlarsa, sadece yabancı ortaklar-

turdu. Ayrıca, Fransa’nın devlet destekli yatırım araçları CDC

la dans etmeyi öğrenmekle yetinmemeli yeni dans figürlerini de

International Capital ve Bpifrance ile bir anlaşmaya vardı.

deneyip, düşe kalka kendilerini geliştirmeliler.
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Bundan 20 yıl önce ICMB ve CEPR, ilk
yayınlanan Dünya Ekonomisine Dair Cenevre
Raporu’nu yayınlamıştı. Aradan geçen 20
yıl içerisinde uluslararası finans dünyasıyla
birlikte IMF de değişti. Bu yazıda, 20 yıl önce
yayınlanan ilk raporu kaleme alan yazarlar
tarafından hazırlanan, aradan geçen zamanda
para ve finans ortamını etkileyen yedi temel
gelişmeyi ve bu gelişmelerin IMF üzerindeki
etkisini ele alan yeni raporu okuyabilirsiniz.
9

S

Son 20 yıl içerisinde uluslararası finans dünyasıyla birlikte IMF
de değişti (e.g. Kenen 2007, Zazzaro and Presbitero 2012). 20
yıl önce yayınlanan Dünya Ekonomisine Dair Cenevre Raporu ile
aynı dört yazar tarafından kaleme alınan son raporu karşılaştırdığımızda, para ve finans ortamını etkileyen yedi temel gelişme
olduğunu tespit ettik ve bunların IMF üzerindeki etkilerini değerlendirdik (De Gregorio et al. 2018).

Dünya ve IMF Değişti
Öncelikle, küresel büyük sermaye akışı genişlemeye devam etti.
Özellikle son 10 yıl içerisinde yaşanan bazı daralmalara rağmen,
sermaye akışı 20 yıl öncesinin iki katı düzeyde seyretmeye devam ediyor.

olan swap mekanizmaları, bir yanıyla da çokulusluluk ilkesinden kopuş anlamına geliyor.
Son olarak, 20 yıl önce IMF sermaye hareketlerinin liberalizasyonunu ve Mundel trilemması doğrultusunda kur esnekliğini
savunuyordu. Buna rağmen, halen sermaye hareketleri liberalizasyonunda gelgitler yaşanıyor ve gözetimli kambiyo politikaları her zamanki popülerliğini koruyor.

Kaynaklar ve IMF’ye Alternatifler
Geçmişten beri tartışılan IMF’nin kaynakları meselesi hâlâ çözülmüş değil. Ancak kimi bağışçı ülkeler sunulan bol miktarda
acil durum finansmanının yarattığı ahlaki sorunlar konusunda
kaygılanıyor. Bunun sonucunda, geçmiş yıllarda toplam kotalar

İkincisi, sınır ötesi sermaye akışındaki artışa reel ve finansal
iki katına çıkarılırken, bunun karşılığında genel borçlanma anfaaliyetlerdeki devam eden
laşmasının aşamalı olarak kaldırılmakırılganlığın eşlik etmesi.
sı, yerine yeni borçlanma anlaşPiyasaları ve politikaları güçmalarının hayata geçirilmesi
lendirmeye yönelik ortaklaşa
kararlaştırıldı.
Geçmişten
beri
tartışılan
çabalara rağmen krizler son
Bölgesel finans anlaşmalaIMF’nin kaynakları meselesi
bulmuş değil.
rındaki yükselişin, IMF kayhâlâ çözülmüş değil. Ancak
Üçüncüsü, para ve döviz ponaklarında artışın aciliyetini
litikalarının adapte edilmeye
kimi bağışçı ülkeler sunulan
ortadan kaldırdığı düşünüledevam edilmesi. Enflasyon hebilir. Bununla birlikte, IMF’nin
bol miktarda acil durum
deflemesi ve bununla bağlantılı
bölgesel finansman anlaşmafinansmanının yarattığı
parasal politika kuralları hayalarıyla nasıl bir işbirliği yürüahlaki
sorunlar
konusunda
ta geçirmek adına döviz temelli
teceği konusu belirsizliğini
politikaları terk eden ülkelerin
kaygılanıyor.
koruyor. IMF, bölgesel finanssayısında artış yaşandı.
man anlaşmalarıyla ilişkileriDördüncüsü, uluslararası politika çevrelerinin, finansal düzenlemelere tekrar önem vermeye
başlaması. Ulusal düzeyde mikro ihtiyati düzenlemeleri güçlendirmeye ve makro ihtiyati politikalar geliştirmeye yönelik çabalar hız kazandı. Uluslararası düzeyde de IMF finansal gözetimini
güçlendirdi.

ni şekillendirecek bir dizi ilke
belirlemiş durumda. Ancak
bu ilkelerin temel noktaları konusunda bir belirsizlik söz konusu.
Bu nedenle biz IMF’nin mevcut ve müstakbel bölgesel finansman anlaşmalarıyla resmi anlaşmalar yapmasını ve anlaşmazlıkların çözümünde kullanılacak bağlayıcı ilkeler belirlemesini

Beşinci gelişme, döviz rezervlerinin artması oldu. Bu hareketin
öncülüğünü 1997-1998 krizi sırasında IMF’den kötü muamele
gördüğüne inanan Asya ülkeleri yaptı. Sonrasında IMF’nin esnek
ve ihtiyatlı kredi marjları benzeri alternatifler sunma girişimleri
işe yaramadı.

öneriyoruz.

Altıncı gelişme, G10 ülkelerinin ve birkaç gelişmekte olan ülke
merkez bankaları arasındaki, ikili swap anlaşmaları oldu. Şu
anda bunlara Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın swap
mekanizmaları da eklenmiş durumda. Küresel finans krizi sırasında güven ve istikrar ortamının yeniden kurulmasına yardımcı

belirleniyor. Bunun yerine bizzat IMF tarafından dağıtılan bir kredi
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Uluslararası para ve finans sistemi büyük ölçüde bir avuç kilit öneme sahip para birimine sahip merkez bankası tarafından, iki taraflı
döviz swap’ları yoluyla sunulan acil durum likiditesine dayanıyor.
Bu likiditenin miktarı tamamen keyfi ve öngörülemez bir şekilde
sistemine geçilmesi çok daha iyi bir alternatif olacaktır. Bu nedenle, güçlü temellere sahip olan ancak krizlerin kurbanı olan ülkelerle
gerçekleştirilen ikili swap anlaşmaları yerine, koşulsuz ve hızlı bir
kalifikasyon prosedürü uygulanmasını öneriyoruz.
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Çin Faktörü
Çin’in yükselişi, küresel finans sistemini tehdit etmeye devam
edecektir. Yüksek büyüme oranını koruması durumunda, Çin;
IMF’de en büyük kotaya sahip olacak ve dolayısıyla politika kararları konusunda veto yetkisine sahip olacaktır. Sorulması gereken sorulardan biri bu kotanın verilip verilmeyeceği, diğeri ise
Çin’in bu gücünü nasıl kullanacağıdır.
Ekonomik gücünün tanınmaması durumunda, Çin mevcut dolar merkezli finans düzenine alternatif oluşturmayı deneyecektir. Çin Merkez Bankası şimdiden 30’u aşkın ülkeyle swap anlaşması gerçekleştirmiş durumda. Bu swap mekanizmalarında Çin
renminbisi (RMB) kullanılması teşvik ediliyor. RMB’nin uluslararası piyasalarda yaygınlaşmasıyla birlikte de, IMF’ye rakip olabilecek bir güvenlik ağı kurmaları mümkün olabilecek.
Bu durum büyük ölçüde piyasaların onayına bağlı. Bu onay da Çin’in
RMB kullanımı ve sermaye akışları üzerindeki kısıtlamaları kaldırmasını, finansal anlamda şeffaflık sağlamasını ve sözleşmelerden
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini gerektirecek.
Çin, bir yandan da kurduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası ve
Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde gerçekleştirdiği kalkınma
yardımı anlaşmalarıyla etkisini artırmaya gayret ediyor. İdeali
Dünya Bankası’nın, Asya Kalkınma Bankası’nın ve Asya Altyapı
Yatırım Bankası’nın, ikili yardım anlaşmalarında da geçerli olacak ortak kredi standartları benimsemesidir. Bu konuda atılacak
adımlardan biri Çin’in OECD’ye ve yardım konusundaki standartları belirleyen ve bağışları koordine eden Kalkınma Yardımı
Komitesi’ne üye olmasını sağlamak olacaktır.

ve giderlere dair kararların yanı sıra, operasyonel kararların da direktör ve yardımcılarından oluşacak bir ekip tarafından alınması
gerekiyor. Bu kararların yönetim kurulunun onayına tabi olmaması gerekiyor. Yönetimin uygulayacağı taktikleri, sözleşmesinin
ek maddeleri çerçevesinde özgürce belirlemesi gerekiyor.
Yönetimin merkez bankaları ve ekonomi bakanlıkları yetkililerinden, mevcut seçim sistemi çerçevesinde oluşturulabilecek,
daimi nitelikte olmayan bir kurula ve konseye hesap vermesi,
taktiklerini anlatması ve savunması gerekir.
Böyle bir organizasyon yapısı çerçevesinde direktör ve direktör yardımcısı seçimleri de daha büyük önem kazanacaktır. Bu
ekibin meşruiyetini sağlamak adına, bu seçimin daimi nitelikte olmayan yönetim kurulu ya da üye ülkelerin hükümetleri
tarafından, ağırlıklı oy sistemi kullanılarak gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
Farklı bölgelerin ve ekonomik grupların yönetimde makul oranlarda temsil edilmesini sağlayacak bir oylama sistemi benimsenmesi çok daha tercih edilir bir durumdur. Ortaya çıkacak oylama sisteminin belirsizliklerle dolu ve çok karmaşık bir yapıda
olmaması gerekir.
Hiçbir oylama sistemi kusursuz değildir. Ancak iyi bir sistem
manipülasyona yol açan taktik oyları minimize edebilir. Göz
önüne alınabilecek seçeneklerden biri onay oyu olabilir. Onay
oyu sisteminde oy veren her üye, bir dizi aday seçebilir. En yüksek sayıda onayı alan aday kazanır. Bu süreçte direktör ve yardımcılarının teker teker seçilmesi gerekir.
Bir diğer seçenek ise tercihli oylama olabilir. Tercihli oylama, birden
çok sayıda üyenin yer aldığı organizasyonlarda orantılı bir temsile

Yönetim Reformu: Kota Revizyonunun
Ötesinde
IMF’nin kaynakları ve olanakları arttıkça, kurumun yönetim
anlayışını güçlendirme ihtiyacının önemi de artıyor. Yönetimin
IMF’nin temel hissedarlarına hesap verdiği mevcut yapı, yöne-

olanak tanırken, oyların boşa gitmesini (kazanacağı ya da kaybedeceği kesin olan adaylara verilen oyları) engeller; bu oyların diğer
adaylara aktarılmasını, dolayısıyla da her oy verenin söz hakkı olduğunu ve temsil edildiğini hissetmesini sağlar. Seçimin tercihli oy
sistemiyle gerçekleştirilmesi durumunda ilk turda direktör, ikinci
turda ise direktör yardımcıları seçimleri gerçekleştirilebilir.

tim ekibinin en büyük kotaya ve oy hakkına sahip ülkelerin tercihlerini görmezden gelmesini ve dünyanın genelinin çıkarına
hareket etmesini güçleştiriyor. Aynı şekilde yönetimin uzun vadeli kararlar alması, örneğin sürdürülebilir bir borçlanma yapısı-

Referanslar
-

and Accountable IMF, Geneva Report on the World Economy 1, ICMB and

na sahip olduğu şüpheli ülkelere yönelik imtiyazları uzatmama
kararı almasını ya da politik açıdan etkili kurumsal yatırımcılara

CEPR.
-

sorunları çözemez. Bunun yerine, ilk raporumuzda (De Gregorio
1999) dile getirdiğimiz gibi, kurumun modern bir merkez bankası
şeklinde yeniden yapılanmasını öneriyoruz. Program tasarımları
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analizinde “dünyanın
her zamankinden daha
iyi durumda olduğu”
yönündeki görüşlerle
hesaplaşıyor.
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Dünyanın her zamankinden daha iyi bir durumda olduğu fikri yeniden kitap raflarında yer alır oldu. Steven Pinker’ın Enlightenment Now’undan
Hans Rosling’in Factfulness’ına kadar pek çok kitapta entelektüeller; çatışma, ekonomik çöküş ve çevreye verilen zararlar gibi güncel kaygılara
rağmen, insan toplumunun hiç olmadığı kadar iyi bir durumda olduğunu savunuyor. Silikon Vadisi’ndeki teknoloji uzmanları ise dünyanın tüm
problemlerinin eninde sonunda teknolojideki hızlı ilerlemeyle çözüleceği
fikrinde…
Şöyle üstünkörü bakıldığında veriler, yoksulluğun azaldığını, halk sağlığında
ve yaşam standartlarında gerçek bir gelişmenin olduğunu düşündürtüyor
olsa da bu yazarlar, sağlanan başarının bedellerini açıklamamaktadır. Şu
anki insani gelişim modelimiz, kaynaklara yeterli değeri vermeyen ve aşırı
tüketimi teşvik eden, “serbest pazar”ın etkin olduğu ekonomi modelidir. Bu
model bazı alanlardaki başarısına rağmen, diğer bazı alanlarda gözle görülür derecede kötü sonuçlara yol açmıştır.
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Bir Günlük İlgi Yetmez
Dünyamız, her zamankinden daha havalı (ve aynı zamanda giderek daha az sosyal değere sahip) teknolojik gelişmeler, daha
uzun yaşam süresi ve gelir artışına sahip olmakla övünür görünüyor. Bunun nelere mal olduğuna yönelik ilgiyse saman alevi
gibi hızla ortaya çıkıp hızla sönüyor.
8 Haziran Dünya Okyanus Günü gibi… Kısa bir süre için gelişi-

Bu durumun insan nüfusu üzerinde de yıkıcı bir etkisi olacaktır.
Asya’nın Singapur, Hong Kong, Bombay, Jakarta ve Dakka gibi
büyük kıyı kentleri yükselen deniz seviyesi nedeniyle tehlike altında… Milyonlarca Hintli ve Pakistanlının yaşadığı İndus Vadisi
ve Hint-Ganj Ovası’nın 2100 yılında yaşanamaz bir hale geleceği
tahmin diliyor.

mimizin, gezegenin bu en geniş ve en önemli ekosistemi üze-

Yerel Kültürler Tehdit Altında

rindeki yıkıcı etkisini hatırladık. Denizler; plastik istilasından

Hindistan’ın 2022 yılında dünyanın en büyük ülkesi olacağı ön-

okyanuslardaki asitlenmeye, resiflerin tahribatından deniz

görülüyor ve nüfusun büyük bir çoğunluğunun hâlâ enerjiye ula-

ürünlerine olan doymak bilmez iştahımıza kadar insani gelişi-

şımı kısıtlı ve yaşam standartları yetersiz. Bu insanlar yaşamak

min neden olduğu pek çok sorunla boğuşmaktatır. Ama dünya

için gereken temel ihtiyaçlara erişimin iyileştirilmesini talep

tüm bunlara sadece birkaç gün ilgi gösterdi ve sonra başka bir

edecektir. Asya nüfusuna 2050 yılına kadar 1 milyar insan daha

gündeme geçti.

ekleneceği göz önüne alındığında insani gelişmenin bu şekli ne

İki hafta sonra, yani 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’ydü…

kadar sürdürülebilir olabilir?

Dünyada çatışmalar azaldı diyoruz ama mülteci sayısı belki de

Ekonomik kalkınmanın çevreyle ilgili bedellerinin yanında gele-

tarihteki en yüksek seviyeye ulaştı. 9 Ağustos’ta, Dünya Yerli

neksel kültürler ve değerler üzerindeki yıkıcı etkisinden de bah-

Halklar Günü’nü kutladık. Yerli kültürleri kutladık; Batılılaşma

setmek gerekir. Dünyadaki kadim bilgi ve uygulamalar kaybol-

ve küreselleşme nedeniyle kaybedilenleri anlatan hikâyeler din-

makta ve bunların yerini modern (ve çoğunlukla Batı modeli)

ledik. Gelin görün ki gün bittiğinde halkın da medyanın da ilgisi

uygulamalar almaktadır.

başka yere yönelmişti.

Yerinden olma ve kimliklerin kaybı meselesi gelir eşitsizliği ile

Oysa insani gelişmenin zararları sistemli ve yaygındır; tek bir

birleştiğinde, kırgınlık ve gerginliklerin artmasına yol açabilir.

günden daha uzun süre devam eder. Bu sonuçlar insani geliş-

Sivil toplum örgütü Minority Rights Group International azın-

meden ne anladığımız ve başarmak için nelere kalkıştığımızla

lıkların ve yerel kültürlerin “ciddi tehdit altında” olduğunu söy-

ilgilidir. Örneğin ucuz enerji için düşük fiyatlı kaynakların aşırı

lüyor. Bu homojenleştirmenin ortaya çıkardığı diğer tepkilerse

tüketimine dayanan, karbon ve sera gazı emisyonlarını artıran

ABD, Hollanda ve Myanmar’da da gördüğümüz gibi, yükselen

ekonomik modelimiz gibi…

hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığıdır.

Bunlar gelişmekte olan ülkelerde hâlihazırda görülen ciddi çevresel zararlar. Geçtiğimiz günlerde Economist; tüm dünyada
görülen yangın, sel ve sıcak hava dalgaları göz önüne alındığında, insanlığın iklim değişikliği ile savaşını kaybettiğini yazdı.

Gerçeği İnkâr Etmek İyimserlik Değildir
Burada konu iyimserliğin yerine kötümserliği koymak değildir.
Yaşam standartlarını yükseltmek, bebek ölümlerini azaltmak

Asya, Gelişmenin Bedelini Ağır Ödüyor
Asya’nın hem ormanlarında hem de okyanuslarındaki biyoçeşitlilik, yarım asır öncesinin soluk bir yansıması haline geldi

ve yaşam süresini artırmak için atılan adımları küçümsemek
haksızlık olur. Ancak kalkınmanın bazı önemli bedelleri olduğunu kabul etmek şarttır; bu “gelişmeyi” yavaşlatmak yetmez,
geri döndürmemiz gerekir. Gelişmenin bedelleri eşitsiz şekilde

bile. Endüstriyel tarım dünyanın en eski değerlerinden yağ-

ödeniyor ve ödeyenler de genelde Batılı olmayan ülkeler…

mur ormanlarını adeta kemirdi. Asya’nın tüketici sınıfındaki

Koşullar ne olursa olsun iyimser kalmak yerine içinde bulun-

büyüme, daha şimdiden su yollarını ve atmosferi kirletti ve

duğumuz durum hakkında gerçekçi olmak zorundayız. Her ne

aşırı avlanma balıkçılığın bitme noktasına gelmesine neden

pahasına olursa olsun büyümeye odaklı olan ve sürdürülebilir-

oldu. Canlı türlerinin kitlesel yok oluşunun başlıca nedenleri

liği hesaba katmayan kalkınma ölçütlerinden uzak bir “gelişim”

olan ormansızlaşma, biyoçeşitlilik kaybı, aşırı avlanma ve kir-

tanımına ihtiyacımız var. İnsanlığın gezegen üzerindeki etki-

lilikle mücadele için -ki bu durum bilim insanları tarafından

siyle ilgili önemli bilimsel kanıtları göz ardı eden pozitif veri-

“biyolojik imha” olarak tanımlanıyor- neredeyse hiç çaba sarf

lere bakmak iyimserlik değil, tehlikeli bir yanlış yorumlamadır.

etmedik.

İyimserliğin temeli inkâr olmamalı…

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN
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Teknoloji En Büyük
İhtiyaçlarımızı
Karşılayabilir
Tufts Üniversitesi Fletcher
Okulunun, Dijital Gezegen
araştırmaları bir dizi ilgi
çekici trendi gözler önüne
serdi. Okulun Küresel
İşletme Enstitüsü Dekanı
Bhaskar Chakravorti,
teknolojinin, çözülemez
gibi görünen problemleri
aşmaya yönelik bir
platform sunduğu
görüşünde.
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Küresel toplum alışılmadık bir yol ayrımında. Geçmişteki krizler ve toplumun karşılanmayan ihtiyaçları insanların yaşam koşullarını etkilerken, bir
yandan da bunların birçoğu yeni teknolojilerin problemleri çözen dönüştürücü potansiyelini ortaya çıkarmıştır.
Ancak şu an çok daha kötü bir durumdayız. Benzeri görülmemiş güçlüklerle karşı karşıyayız. Kritik göstergeler rekor üstüne rekor kırıyor -örneğin
havadaki karbondioksit düzeyi ve evinden barkından olan insanların sayısı.
Çatışmalardan, kıtlıktan, kuraklıktan ve diğer afetlerden kaçan mülteciler
de sorunları daha da ağırlaştırıyor.
Bir yandan da gayet iyi durumdayız. Silikon Vadisi’nden Wall Street’e ve birçok hükümete dek dünyanın en etkili bölgelerinde teknolojik inovasyonlarla
başarılabileceklere ve bunların etkilerine dair beklentiler her zamankinden
daha yüksek. Davos’taki geleneksel toplantılarda bir araya gelen teknoloji
meraklıları Dördüncü Sanayi Devrimi’nin -fiziksel, dijital ve biyolojik inovasyonların iç içe geçtiği bir alan- yaratacağı olanaklar konusundaki heyecanını
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İmaj: Fletcher School

koruyor. Artan kırılganlıkların dünyanın dört bir yanındaki in-

oturuyor. Bu genel maliyet-getiri analizi toplamda cazip bir

sanların gelişen teknolojilere güvenini sarstığı bir ortamda bile

tablo sunsa da, şirketler düzeyinde hayata geçirmek halen

birçok şirket yöneticisi iyimser olmaya devam ediyor.

güçlüğünü koruyor. Yöneticiler riskten sakınıyor ve kendilerin-

Dijital ekosistemlerde bu büyük heyecanın yanında yoğun kaygılar da yaşanıyor. Bunlarla eşzamanlı bir şekilde, kamu yararına

den beklendiği şekilde kısa vadeli hedefleri gerçekleştirmeye
odaklanıyor.

hizmet veren geleneksel kurumların -devletler, çokuluslu orga-

Ancak Tufts Üniversitesi Fletcher Okulu, Citi Vakfı ve Monitor

nizasyonlar, hayırseverler ve sosyal sektör- bu boyutta sorunla-

Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen “Inculusion Inc.” araştır-

rı özel sektörün katılımı olmaksızın çözemeyeceği anlaşılmaya

masının da ortaya koyduğu gibi, aralarında Unilever, Mastercard,

başlanıyor. Doğal olarak akla şu soru geliyor: Özel sektörün bu

Microsoft, Essilor ve Starbucks’ın da bulunduğu ileri görüşlü şir-

işten ne çıkarı olacak? Aslına bakarsanız, kamu yararına hizmet

ketler konuya uzun vadeli yaklaşıyor.

sunmanın ekonomik bir karşılığı var. Şöyle düşünün: BM’nin sür-

Bununla birlikte, hâlâ tüm sektörleri kapsayan, geniş kapsam-

dürülebilir kalkınma hedeflerinin – gezegenimizin ve insanların

lı, sistematik ve anlamlı bir eylemler bütünü oluşturulabilmiş

henüz çözülmemiş ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik külfetli ve

değil. Bunun gerçekleşmesi için şirketlerin sürdürülebilir kalkın-

kapsamlı süreç- yıllık maliyeti 3-5 trilyon dolar düzeyinde (özel

ma hedeflerinin kendi ticari çıkarlarıyla örtüştüğünü anlaması,

sektör de 1.4 trilyon dolar düzeyinde katkı yapıyor). Ancak, bu

hangi alanlardaki yatırımların en derin ve en geniş kapsamlı et-

hedefleri anlatmak ve hedeflere ulaşılmasını teşvik etmek ama-

kiyi yaratacağını görmesi gerekiyor.

cıyla bir araya gelen küresel iş dünyası liderlerinin oluşturduğu
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (Business &
Sustainable Development Commission) tahminlerine göre, bu
türden hedefler benimseyen şirketler tarafından ortaya çıkarılan “yeni piyasa değeri” yılda en az 12 trilyon doları buluyor.

Şirketlerin sürdürülebilir kalkınma alanındaki çeşitli fırsatları değerlendirmek adına kullanabileceği araçlar arasında en
etkilisi dijital teknolojidir. Farklı alanlardaki statükoyu alt üst
etme becerisi düşünüldüğünde, teknolojinin çok sayıda ürün
ve iş modeli açısından çözülemez gibi görünen problemleri aş-

Şirketler açısından en yüksek büyüme fırsatlarını gelişmekte

maya yönelik bir platform sunduğu görülebilir. Fletcher Okulu,

olan ülkelerin sunduğu düşünüldüğünde her şey yerli yerine

Küresel Bağlamda İşletme Enstitüsü’nde gerçekleştirdiğimiz

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN
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Dijital Gezegen araştırmaları
bir dizi ilgi çekici trendi gözler
önüne seriyor.
“Dijital kuzey” ile “dijital güney” arasında -genel anlamıyla ilki gelişmiş ülkelere,
ikincisi gelişmekte olan ülkelere denk geliyor- farklı adaptasyon hızı, katılım ve dijitale
duyulan güven bağlamında
bir ayrım söz konusu. Güneyin
birçok alanda kuzeyden farklı

eden bir neden daha var. Sektör

Dijital sektöre yönelmek ve
teknolojinin, yeni sorunlar
yaratmadan, gezegenin ve
insanların karşılanmamış
ihtiyaçlarını çözmek amacıyla
nasıl kullanılacağını araştırmak
karar vericiler, yatırımcılar ve
inovatörler açısından büyük
fırsatlar sunabilir.

bir yol izleyeceği -teknolojinin

Teknolojinin insan yaşamının birçok boyutuna sızdığı düşünülürse, büyük teknoloji şirketlerinin, örneğin SAP ve Ericsson’un,
ürünlerini dijital güneye uyarlamaya başladığını görmek şaşırtıcı
sayılmaz. Bu şirketler, çözümlerinin, belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin hepsinde olmasa bile çoğunda ilerlemeye katkıda bulunabileceğine inanıyor. Google ve Facebook gibi
başka şirketler de dünyanın her yerindeki tüm insanları internete bağlamak amacıyla geniş kapsamlı küresel projeler yürütüyor. Microsoft “İyilik İçin Bulut” inisiyatifini başlattı. Amazon,

bir güven bunalımıyla karşı
karşıya. Bu güven, sadece dijital medya tarafından ulaştırılan bilgilerin güvenliği,
mahremiyeti ve güvenilirliği
ile ilgili sorunları çözmekle
kalmayacak, aynı zamanda
da aşırı güçlenmeleri, geliştirilen teknolojilerin ileride
gibi alanlardaki kaygıları da

hizmet yerine veriye yönelme konubilgileri edinmek amacıyla kullanımı gibi- de giderek netleşiyor.

re bağımlılık artsa da- ciddi

insanları işlerinden edeceği

sorunların çözümünde kullanımı,
sundaki istek, sosyal medyanın haberleri öğrenmek ve diğer

-dünya genelinde ürünle-

ortadan kaldıracak.
Dijital kuzey ve dijital güneyde farklı kaygılar söz konusu.
Örneğin, dijital kuzeyde yalan haberlere dair kaygılar dış
güçlerin seçimlere müdahalesine yönelik kaygılarla birleşirken; dijital güneyin Myanmar, Kenya ve Hindistan gibi birçok
bölgesinde dijital medya üzerinden yayılan yalan haberler ve
dedikodular insanların hayatlarına mal olabiliyor: İnsanların
toplu halde öldürülmesine, katledilmesine yol açabiliyor. Bu
durum, hem kuzeyde hem de güneyde sivil toplum ile kilit
öneme sahip kurumlar arasında bir ayrışmaya yol açıyor.
Ancak bu ayrışmanın kuzeyde ve güneyde farklı sonuçları

Netflix ile Çinli teknoloji devleri Alibaba ve Tencent gibi diğerleri

oluyor.

de dijital güneydeki çeşitli piyasaları gözlerine kestirmiş durum-

Dijital sektöre yönelmek ve teknolojinin, yeni sorunlar yarat-

da. Bu şirketler gelecekteki kazançları hesaplayarak bugünden

madan, gezegenin ve insanların karşılanmamış ihtiyaçlarını

yatırım yapıyor.

çözmek -“akıllı” sürdürülebilir kalkınma olarak adlandırılabilir-

Bu şirketleri, enerjilerini hem dijital kuzeyde hem de diji-

amacıyla nasıl kullanılacağını araştırmak karar vericiler, yatı-

tal güneyde kamu yararına yönlendirme konusunda motive

rımcılar ve inovatörler açısından büyük fırsatlar sunabilir.
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Otomotivde Tepe
Noktası ve Sonu
Otomotiv sektörünü
bambaşka bir gelecek
bekliyor. Hatta o gelecek
çoktan geldi. Bu yıl
Norveç’te satılan araçların
yarısı elektrikliydi. Öte
yandan araç paylaşımı
konsepti o kadar hızlı
büyüyor ki Almanya’da
otomobil üreticileri,
insanların araç satın
almaktan vazgeçeceği
günlere hazırlanmakla
meşgul.
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Elektrikli araçlar küresel araç filosunun sadece küçük bir kısmını oluşturuyor. Ancak bu durum fazla uzun sürecek gibi görünmüyor. Kimi ülkelerde
elektrikli araçların satışı giderek artıyor, hatta geleneksel araçları geçiyor.
Yeni neslin içten yanmalı motorlara bizim at arabalarına baktığımız gibi bakacağına şüphe yok -geçmişte kalan antika bir şey.
Elektrikli dönüşüm konusunda başı kuzey ülkeleri çekiyor. Örneğin, bu yıl
Norveç’te satılan tüm otomobillerin neredeyse yarısı elektrikliydi. 2018 yılının Haziran ayı itibarıyla, satılan yeni otomobillerin yüzde 47’si hibrid ve
elektrik bataryalı araçlardan oluşuyor.
Norveç Ulaşım Ekonomisi Enstitüsü verilerine göre, elektrikli araçların satışı konusunda dönüm noktası 2014 yılı oldu. O yıl araç sahiplerinin sayısı
artarken, içten yanmalı motorların sayısı azaldı. Elektrikli araç satışları geleneksel araçlarla dengelendi.

Cömert Teşvikler
Norveç, 1990’lardan bu yana elektrikli araçların yaygınlaşmasına yönelik
cömert bir teşvik sistemi uyguluyor. Sürücüler ücretsiz parktan, kamuya
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açık alanlarda ücretsiz şarja ve yol vergisi muafiyetine dek bir-

teknolojilerinin işleyişi dikkate alınmıyor. Raporda, “Bunun so-

çok avantajdan yararlanıyor. Otoyol ücretlerinde de indirim uy-

nucunda, elektrikli araçların şarjı, yerel elektrik kısıntılarına ne-

gulanıyor ve elektrikli araç sahiplerinin belediye otobüslerine

den olabiliyor, enerji ağlarında sorunlar doğurabiliyor ve elekt-

ayrılan şeritleri kullanmasına izin veriliyor. Norveç ayrıca, yarım

rik enerjisinin çevresel faydalarının azalmasına yol açabiliyor”

saat içerisinde 28 aracın şarj edilebildiği dünyanın en büyük hızlı

deniliyor. Norveç’te sıfır emisyon hedefine ulaşabilmek için,

şarj istasyonuna da ev sahipliği yapıyor.

kamu ulaşımı ve ticari ulaşımda da elektrikli araçlara geçilmesi

Oslo, elektrikli araçların yüksek oranı nedeniyle dünyanın elekt-

gerekiyor.

rikli araç başkenti olarak biliniyor. Kent, 2024 yılı itibarıyla fosil

Dahası, elektrikli araç kullanımı yoğun nüfuslu kentlerde hava

yakıtların kullanımını tamamen bitirmeyi hedefliyor. Belirli gün-

kirliliğini azaltsa da trafik sıkışıklığını ortadan kaldıramaz.

lerde dizel araçlara trafiğe çıkış yasağı uygulayan kent, 2015 yılı

Raporda, bu gibi durumlara karşı, kentlerin bireysel araç kul-

itibarıyla yollardaki dizel araç sayısını sıfıra indirmeyi amaçlıyor.

lanımını azaltması ve araç paylaşımını teşvik etmesi gerektiği
söyleniyor.

Talebe Yetişmek
Ancak, Norveç’in elektrikli araçlara geçiş sürecinin sıkıntıları da

Küresel Trendler

yok değil. Sürücüler kimi zamanlar Oslo kent merkezinde boş şarj

Norveç’in elektrikli araç filosundaki artış, dünya genelinde

istasyonu bulmakta zorlanabiliyor. Bunun nedeni, araç başına

elektrikli araç satışlarındaki yükselişe paralel bir seyir izliyor.

düşen şarj noktası sayısının azalması. Daha önce dört araca bir

Bloomberg Yeni Enerji Finansmanı, küresel elektrikli araç paza-

şarj noktasının düştüğü kentte şimdi 10 araca bir nokta düşüyor.

rının şimdiden 4 milyonu aştığını tahmin ediyor.

Elektrikli araç sayısının artmasıyla birlikte, uzun mesafelerde du-

Elektrikli araçlar toplam satışların küçük bir kısmını oluştursa

raklama süreleri ve şarj istasyonlarındaki kuyruklar uzuyor.

da (aynı dönemde satılan geleneksel araç sayısı 590 milyon),

Ulaşım Ekonomisi Enstitüsü, 2025 yılında sıfır emisyon hedefi-

olağanüstü bir büyüme oranı söz konusu. Elektrikli araç satış-

ne ulaşabilmek için birden fazla araca sahip ailelerin, tüm araç-

ları küresel araç satışının yüzde 2,5’ini oluştursa da, satışlardaki

larını elektrikli arabalarla değiştirmesi gerektiğini söylüyor. Şu

büyümenin yüzde 50’si elektrikli araçlardan kaynaklanıyor.

anda, birden fazla arabaya sahip evlerdeki araçların sadece biri

Oslo’da sadece araç paylaşımı uygulaması gerçekleştirilen

elektrikli.

elektrikli araçların ayrıcalıklı şeritlerden yararlanmasına ka-

Dünya Ekonomik Forumu’nun yakın zamanda yayınlanan bir

rar verilmesi boşuna değil. Zira araç paylaşımı konsepti dün-

raporuna göre, düzgün bir planlamanın gerçekleştirilmemesi

yada hızla yayılan bir uygulama. Bu trend o boyuta ulaştı ki,

durumunda, elektrikli araçların yeni problemler doğurması söz

Bloomberg’deki “Bir Sektörün Sonu” başlıklı yazılarında Stefan

konusu olabilir.

Nicola ve Elisabeth Behrmann, modern otomobillerin doğum

Raporda elektrikli araçlara ayrıcalıklı şeritler tahsis eden

yeri olan Almanya’da, otomobil üreticilerinin insanların araç sa-

Oslo’da, trafik sıkışıklığı yaşandığı vurgulanıyor. Hatta bu yüz-

tın almaktan vazgeçeceği günlere hazırlandıklarını belirtiyorlar.

den sadece araç paylaşımı

Örneğin Martin Bruesch evinden

uygulaması gerçekleştirilen

işine olan 20 dakikalık yolu her

elektrikli araçların ayrıcalıklı

gün 211 beygir gücündeki Audi

şeritlerden

yararlanmasına

karar verildi.
Raporda ayrıca kentin elektrikli araç altyapısı planlamasının mevcut ulaşım ve araç
sahipliği kalıpları doğrultusunda gerçekleştirilmesinin
doğuracağı sıkıntılara dikkat
çekiliyor. Çünkü bu şekilde
gerçekleştirilen planlamada,

“Dünya genelindeki araç
paylaşım filosu geçen yıl yüzde
91 büyüdü. Bloomberg’e göre,
Uber, Lyft ve Grab gibi -otomobil
üreticilerinin de yatırım yaptığıtaksi servisleri, bu yılın ikinci
çeyreğinde neredeyse 1 milyar
kullanıcıya ulaştı.”

elektrik sisteminin ve şebeke
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A4 station wagon arabasıyla
gidip geliyordu. Şimdi ise, iş
günleri arabası Berlin’in varlıklı Charlottenburg semtindeki evinin önünde park halinde duruyor ve 32 yaşındaki
insan kaynakları yöneticisi
araç paylaşımı hizmeti uygulamasını kullanıyor.
Bruesch,
elektrikli

CleverShuttle’ın
Nissan
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Leaf’ine

binerken, “Dürüst olmak gerekirse, diğer alternatiflerle karşılaş-

verilen beş kentteki kullanıcı sayısı Ocak ayından bu yana iki ka-

tırıldığında, araç sahibi olmak oldukça pahalıya geliyor” diyor.

tına çıkarak 650 bine ulaşmış durumda.

Araba kullanmayı bırakmaya başlayan Bruesch gibi genç insanlar,

Münih merkezli danışmanlık firması Berylls Strategy Advisors’a

“araç piki” olarak adlandırılan noktaya -pek de uzak olmayan bir
gelecekte, Batı dünyasında özel araç satışlarının zirve yapması ve
ardından düşüşe geçmesi- giden süreci de hızlandırıyor.

göre, önümüzdeki beş yıl içerisinde bu türden hizmetler otomobil satışlarını eritecek, gelirlerini artırmanın yeni yollarını bulamamaları durumunda otomobil üreticilerini iflasın eşiğine geti-

Bu durum özellikle insanların çoğu zaman kullanılmadan bekle-

recek. Berylls, en fazla verinin bulunduğu ABD’de 2030 yılında

yen arabalar almak yerine araç paylaşımına eğilim gösterdiği bü-

toplam araç satışlarının -bireysel ve paylaşımlı- yaklaşık yüzde

yük kentlerde geçerli. Sürücü belgesi alan 25 yaş altı Almanların

11 azalarak, 15,1 milyona düşeceğini öngörüyor.

sayısı son 10 yıl içerisinde yüzde 28 azaldı. Hemen hemen bütün

Şirketin, geçmişte Jaguar Land Rover Automotive Plc.’de ça-

büyük ekonomilerde de benzer bir durum söz konusu.

lışmış olan danışmanlarından biri olan Arthur Kipferler,

Sektörün şapkasını önüne koyarak düşünmeye başlamasının

“Otomobil üreticileri ilk kez satışlarda, ekonomik kriz gibi dö-

zamanı geldi. Araç paylaşımı, elektrikli ve otonom araçlar ça-

nemsel etkenlere bağlı olmayan, yapısal bir düşüşle karşı kar-

ğıyla birlikte, otomobil üreticilerinin hayatta kalabilmek için

şıya kalacak” diyor. Tata Motors’un sahibi olduğu Jaguar Land

ulaşım şirketlerine dönüşmesi gerekiyor.

Rover Automotive Plc. bu yıl içerisinde, otonom Waymo taksi

Bu açıdan, lüks Mercedes-Benz otomobillerinin üreticisi Daimler

uygulaması çerçevesinde 20 bin elektrikli I-Pace crossover araç

AG’nin 2016 yılında faaliyete geçen CleverShuttle’ın hissedarı

üretmek üzere, Alphabet Inc’le işbirliğine gitti.

olması şaşırtıcı değil. CleverShuttle, Uber benzeri bir uygula-

Sorun, araç satış gelirlerindeki düşüşün bu tür ulaşım hizmetle-

ma ile sürücülerle, aynı bölgedeki yolcuları eşleştiriyor. Hizmet

riyle ikame edilemeyecek kadar büyük olması. Daimler, BMW AG
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ve Volkswagen AG gibi Alman devleri çeşitli araç paylaşımı uygu-

Daimler CEO’su Dieter Zetsche bu ortaklığın açıklandığı tören-

lamalarına yüz milyonlarca euro yatırmış olmasına rağmen, bu

de, “Otomotiv mühendisliğinin öncüleri olarak, kent içi ulaşı-

uygulamaların gelirleri hâlâ zararlarını karşılamaktan çok uzak.

mı şekillendirme görevini başkalarına bırakmayacağız” diye

Örneğin, BMW’nin 2011 yılında hayata geçirdiği, 13 Avrupa ken-

konuştu.

tinde 6000’i aşkın BMW ve Mini’yi kiralayan insanların, araçları

Bu alanda şimdiden yoğun bir rekabet söz konusu. Almanya’da

kullandıkları dakika başına ücret ödediği DriveNow araç pay-

A noktasından B noktasına ulaşma konusundaki seçenek bol-

laşım uygulamasını ele alalım. Yedi yılın ardından hâlâ zararda

luğu, ülkenin ulusal tren operatörü Deutsche Bahn AG’nin bir-

olan uygulamanın şirketin gelirleri içindeki payı geçen yıl sadece

çok yolcu açısından kalabalık banliyö trenlerine alternatif olan

yüzde 0,07 olarak gerçekleşti. Gelirlerin kalanı ise BMW 3 serisi

CleverShuttle’dan hisse satın almasına yol açtı.

sedan otomobiller benzeri lüks araç satışlarından kaynaklandı.

Berlinliler, diledikleri yerden, kullanılan dakika başına ücret alı-

Kent genelinde hizmet verecek büyüklükte bir filo kurmanın

nan benzinli ya da elektrikli araçlara atlayabiliyor ve bu araçla-

maliyetinin yanı sıra çok sayıda düzenli gider daha söz konusu

rı diledikleri yerde bırakabiliyor. Binlerce kiralık bisikleti, saati 1

-araç bakımı, sürücü ücretleri ve yazılımın yönetilmesi, güncel-

euro gibi cüzi bir ücret karşılığında kullanabiliyorlar. Yarım saati

lenmesi gibi.

3 euro karşılığında, kent merkezinde elektrikli motosikletlerle
gezebiliyorlar.

Bununla birlikte, BMW’nin

Birçok büyük kentte de, benzer

tahminlerine göre, 10 yıl içerisinde üç özel otomobilin
yerini bir paylaşımlı araç alacak ve otonom araçların da
kullanılacağı ulaşım hizmetleri tüm seyahatlerin üçte
birini oluşturacak. New York
merkezli danışmanlık şirketi
Oliver Wyman’a göre, 2040
yılı itibarıyla ulaşım hizmetleri sektörünün büyüklüğü 200
milyar euroya (227 milyar dolar) ulaşacak.
Bloomberg Intelligence’ın kıdemli otomotiv sektörü ana-

Berlinliler, diledikleri yerden,
kullanılan dakika başına
ücret alınan benzinli ya da
elektrikli araçlara atlayabiliyor
ve bu araçları diledikleri
yerde bırakabiliyor. Binlerce
kiralık bisikleti, saati 1 euro
gibi cüzi bir ücret karşılığında
kullanabiliyorlar. Yarım
saati 3 euro karşılığında,
kent merkezinde elektrikli
motosikletlerle gezebiliyorlar.

listi Michael Dean, “Otomobil

olarak rol almaları gerekiyor.”

Enerji Finansmanı’na göre,
dünya genelindeki araç paylaşım filosu geçen yıl yüzde 91 büyüdü. Bloomberg’e
göre, Uber, Lyft ve Grab gibi
-otomobil üreticilerinin de
yatırım yaptığı- taksi servisleri, bu yılın ikinci çeyreğinde
neredeyse 1 milyar kullanıcıya ulaştı.
Son trend olan tanımadığınız insanlarla araç paylaşımı uygulaması da hızla
CleverShuttle’ın

yanı sıra, bu yılın ilkbaha-

nin para kazandırmaya başlaması
Lyft’in gerisinde kalmamak için bu ulaşım hizmetlerinde aktif

söz konusu. Bloomberg Yeni

büyüyor.

üreticileri ulaşım hizmetleriiçin dua ediyor” diyor. “İleride Uber ve

şekilde çok sayıda alternatif

rında Daimler ve New York
merkezli Via Transportation Inc.’in ortak girişimiyle kurulan
ViaVan da Londra, Amsterdam ve Berlin’de hizmet veriyor.
Volkswagen de Temmuz ayında Almanya’nın Hanover ken-

Dean, Uber ve Çinli rakibi DiDi Chuxing Inc.’in toplam değerinin

tinde VW tarafından tasarlanan 35 elektrikli araçla hizmet

şimdiden 124 milyar dolara ulaştığını -BMW ve Daimler’in top-

veren Moia’yı kurdu. Araç sayısının 2020 yılında 250’ye ulaş-

lam piyasa değerine yaklaştığını- söylüyor.

ması planlanıyor.

Riskin büyüklüğü karşısında, Mart ayında BMW’nin DriveNow

Bu seçenek bolluğu yolcuların işine yarıyor. Bruesch, Berlin mer-

servisi ve ezeli rakibi Daimler’in car2go servisi birleşme kararı

kezindeki Potsdamer Plaz’a 8,5 euroya, yani taksinin yarı fiyatına

aldı. Hedefleri ortak: İnsanların taksi çağırmaktan, park yeri ve

–kendi arabasıyla gittiğinde kullandığı otoparktan da ucuza- gidi-

elektrikli araçları için şarj istasyonu bulmaya dek tüm ihtiyaçla-

yor. “Hem ucuz, hem park yeri aramam gerekmiyor hem de çevre

rını tek bir noktadan karşılaması.

dostu bir yolculuk yapma fikri hoşuma gidiyor” diyor.
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