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B

“Büyük güç rekabetinin yeni bir dönemiyle karşı karşıyayız.” Uluslararası
politika analistleri arasında geleneksel yaklaşımın yeniden boy attığını görüyoruz. Bunlar yeni gerçekliği tasvir etmek için büyük güç rekabetine ilişkin klasik kavrama sarılıyorlar. “Büyük güç rekabeti geri döndü” diyorlar. Bu
cümle günümüz gerçeklerini gerçekten yakalayabiliyor mu?
Büyük güç rekabeti devletlerarası ilişkilerin özgül bir kalıbını tarif eder. 17’nci
yüzyıldan itibaren 20’nci yüzyılın başlarına kadar büyük imparatorlukların ve
ulus devletlerin uyguladığı bir yaklaşımdır. Son dönemde Çin’in ekonomik ve
politik bir güç olarak yükselişi ve Rusya’nın dünya sahnesindeki iddialı tutumu
anlaşılabilir bir şekilde bu eski dönemle benzerlik arayışlarına yol açtı. Ne var
ki şimdilerde belirmekte olan dönem geçmişin kalıplarına uymuyor.
Büyük güç rekabeti çoğu kişinin dünya politikasında kalıcı olacağını düşündüğü bir gerçekliğin yansımasıydı: Herhangi bir dönemin önde gelen güçleri
birbirlerine kuşkuyla ve düşmanca bakar ve güç, etki ve statü için birbirleriyle acımasızca rekabet eder. Bu konseptin tipik versiyonu büyük güç oluşumlarının karşılıklı etkileşiminin çeşitli özgül biçimlerini tasvir eder.
Büyük güç rekabeti dünya politikasında çalkalanıp duran çok kutuplu bir
yapı yaratır; burada başlıca güçler bir dizi güçlü potansiyel düşmanla karşı
karşıyadır ve ittifaklarını sürekli olarak yeniden düzenlerler.
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Büyük güç rekabeti dönemlerinde devletler zaman zaman,
19’uncu yüzyılın doruğundaki Viyana sisteminde olduğu gibi,
aralarındaki ilişkileri hangi normlara göre yürütecekleri konusunda anlaşmalar yaparlar, ancak düzenleyici mekanizmalar
genellikle zayıftır. Oyuncular güç, etki, zenginlik ve statü peşindedir, ortak uluslararası kurum, norm ya da kurallar buna engel
olmaz. Büyük güç rekabetinin kaleydoskopik çekişmeleri dünya
politikasında yoğun bir belirsizliği koşullandırır. Böylesi dönemlerin tekrarlanan kalıbı budur.
Klasik büyük güç rekabetinde çekişmeler tipik olarak askeri biçimlerde tezahür eder. Ekonomik, sosyal ve kültürel gerilimler
de bu çekişmeyi biçimlendirir ancak geleneksel büyük güç çatışmaları büyük çaplı savaş perspektifiyle tanımlanır. Napolyon
Fransa’sı, Bismarck Prusya’sı ve Wilhelm Almanya’sından
1930’ların revizyonistlerine kadar bütün büyük güçler birbirlerini işgal ve savaşla tehdit ederdi. Bu çekişmelerin nihai hakemi
her zaman askeri güç olurdu.
Büyük güç rekabeti dönemlerinde her zaman bu üç unsurun
-çok kutuplu sistem, kurala dayalı davranış kısıtlarına aldırmama ve rekabetin askeri-politik biçimlerinin ağır basması- her biri
mevcuttur.

Belirmekte Olan Dönem
Uluslararası sistemin mevcut yapısı tam olarak çok kutuplu değil. Bu yapı, ABD ağırlığının azalmakta olmasıyla ve çeşitli bölgesel güçlerin daha iddialı hale gelmesiyle çok kutupluluğun
belirtilerini artan ölçüde göstermekle birlikte Soğuk Savaş sonrası dönemin tek kutuplu halinin birçok unsuru da devam etmektedir. Washington birçok bakımdan hâlâ ağır basan güçtür:
Bunlar arasında genel askeri üstünlüğü, birçok uluslararası kuruluştaki öncü rolü, sahip olduğu güçlü müttefikler kümesi ve
dünyanın en güçlü rezerv para birimine sahip olması sayılabilir.
Aynı zamanda belirmekte olan sistem, içinde iki kutupluluğun
önemli unsurlarını da taşıyor: ABD ve Çin açık bir şekilde eşitler
arasında birinci konumundalar ve aralarındaki rekabet dünya
politikasının gidişini biçimlendirmede muhtemelen orantısız
bir rol oynayacaktır. Kısaca, günümüz dünyası tek kutuplu, iki
kutuplu ve çok kutuplu unsurların karmaşık bir karışımını yansıtmaktadır, bu tablo birbiriyle yaklaşık eşit kuvvetteki büyük
güçlerin karşı karşıya gelmesine ilişkin klasik bakışa uymuyor.
Ayrıca bugün devletler rekabet ederken bu rekabete aracılık eden
kurumlar, kurallar ve normlar hakiki büyük güç rekabeti dönemlerindeki koşullardan büyük ölçüde farklılık gösteriyor. Bugün

Ne var ki bunların hiçbiri bugünkü durumu tam olarak tarif et-

başlıca güçlerin çoğu istikrar ve refaha ihtiyaç duyan ve ciddi

miyor. Yorumcular haklı olarak ABD ile Çin ve kısmen de ABD ile

toprak ihtirasları olamayan yerleşik endüstriyel demokrasilerdir.

Rusya arasındaki artan rekabete işaret ediyorlar ancak bu reka-

Organizasyon, anlaşma, gayri resmi süreçler ve birçok başka kı-

betler (ve günümüzdeki başlıca güçler arasındaki diğer ilişkiler)

sıttan oluşan yoğun bir ağ aralarındaki ilişkileri düzenlemektedir.

çok daha geniş bir uluslararası bağlamda cereyan ediyor ve geç-

Savaş sonrası düzen, yetersiz olsa da, tarihteki en kurumlaşmış

mişteki büyük güç rekabetleriyle aralarında çok az benzerlik var.

ve en norma bağlı uluslararası sistemi yaratmıştır. Kritik önem
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“Son dönemde Çin’in
ekonomik ve politik bir güç
olarak yükselişi ve Rusya’nın
dünya sahnesindeki iddialı
tutumu anlaşılabilir bir
şekilde eski dönemle benzerlik
arayışlarına yol açtı. Ne var
ki şimdilerde belirmekte olan
dönem geçmişin kalıplarına
uymuyor.”
taşıyan bir olgu da bu düzenin bir dizi asi baş belasına dayatılmış
bir düzen olmamasıdır. Tersine barış, istikrar ve refaha yönelik derinlemesine yer etmiş ekonomik tercihleri yansıtmaktadır.

muharebe sahalarında değil ekonomik, politik, kültürel ve enformasyonel alanlarda cereyan etmektedir. Bu elbette askeri gücün mevcut rekabetlerde bir rol oynamadığı anlamına gelmiyor.
Zorlayıcı ve diğer çabaları destekleyici bir rolü kuşkusuz var.
ABD’nin başlıca rakibi konumunda olan Çin’in stratejisi bu nedenlerden dolayı çıkarlarını en başta ekonomik, jeopolitik ve enformasyonel araçlarla ilerletmeye yönelik olarak düzenleniyor.

Yanlış Çerçeve
Günümüzde uluslararası ilişkileri yeni bir büyük güç rekabeti
olarak görmek sadece doğru olmamakla kalmaz aynı zamanda
tehlikelidir de. Kendi çıkarlarınızı ilerletme aracı olarak askeri
güce aşırı vurgu yapmayı getirebilir. Öte yandan rakipleri birbirlerinin ayna görüntüleri -benzer şekillerde motive olan ve aynı
tür etkilere maruz kalan standart tip büyük güçler-olarak gör-

Sonuçta, önde gelen güçler arasındaki ilişkiler büyük güç reka-

mek politika belirleyicileri kritik ayrımları yapmaktan alıkoyar.

betinin klasik dönemlerindeki tipik kalıplarıyla çok az benzer-

Örneğin Çin ve Rusya ABD için çok farklı tehditler oluşturmak-

lik göstermektedir. Dünyanın en güçlü ülkelerinin çoğu askeri

tadır. Her ikisi de eşit güçler olarak rejim güvenliği ve kabul gör-

ittifakların ve politik birliklerin üyesidir. Böyle olmayanlar bile

me arayışı içindedir ama Rusya mevcut ABD güdümlü düzeni

ticaret, enformasyon güvenliği, iklim ve küresel kalkınma gibi

bozmayı da amaçlarken Çin dünya politikasında ABD’nin oyna-

alanlarda yaygın işbirliği içindedir.

dığı rolü ele geçirmeye çalışmaktadır.

Rusya ve Çin uluslararası sistemdeki mevcut yerlerinden hoşnut

Son olarak büyük güç rekabeti çerçevesinden bakmanın en bü-

değildir. Ancak onların memnuniyetsizliklerini ifade etme bi-

yük cezası, kurallara bağlı devletlerin geniş bir grubuna öncülük

çimleri büyük güç rekabetinin ağır basan klasik politik-askeri bi-

etmekten gelecek muazzam gücü kaybetmek olur. Bugün kü-

çimlerinden önemli ölçüde farklıdır. Çünkü nükleer savaş ya da

resel ekonomik ve askeri gücün en büyük kısmını elinde tutan

muzaffer fetih savaşları artık gerçekçi tercihler olmaktan çıkmış-

devletler grubu yoğun bir kurumlar ağıyla birbirine bağlıdır ve

tır. Bunun da ötesinde askeri maceracılığın giderek gündemden

askeri saldırganlık ve ekonomik yağma gibi şeylere karşı çıkmak

çıkmaya başladığı koşullarda demokrasinin rolü, refah ve karşı-

gibi belli normlara sadıktır. Onun için bu rolden vazgeçmek her-

lıklı bağımlılık gibi faktörlerin etkinliği artmaktadır. O nedenle

hangi bir büyük gücün sahip olmuş olabileceği en büyük rekabet

günümüzün rekabet ve yarışma biçimleri hemen her seferinde

avantajını terk etmek anlamına gelir.
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AB’nin
Demografiyle
İmtihanı
The Vienna Institute for International Economic
Studies sitesindeki yazılarında Robert Stehrer, Sandra
Leitner ve Richard Grieveson, Avrupa Birliği (AB)
ülkelerinin çoğunda 2030’da emek talebinin emek arzına
eşitleneceğini savunuyorlar. Yazarlara göre bu durumun
yakıcı sonuçları olacak.
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2030’da AB ülkelerinin çoğunda emek talebi emek arzına eşit olacak. Bu durum hem siyasetçiler hem de şirketler
için ciddi sorunlar yaratacak. Viyana Uluslararası Ekonomik
Araştırmalar Enstitüsünün bulguları çarpıcı.
Mevcut trendler sürerse, AB ülkelerinin çoğu, önümüzdeki 10
yılda (hatta çoğu 2025’te) bu “devrilme noktasına” ulaşacak.
Boşluk oranları ve işverenlerin yaptırdığı araştırmalar, bazı
sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin üretimde ciddi emek
sıkıntıları yaşadığını ortaya koyuyor.
İlk darbeyi Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri alacak çünkü işçilerinin çoğunu hâlihazırda Batı Avrupa’ya kaptırıyorlar. Batı
Avrupa’da da, özellikle Almanya’da durum hızla kötüleşmeye
başlayacak.
Bu siyasetçiler için devasa bir sorun ve yakın gelecekte daha
da yakıcı hale gelecek. Demografik trendlere karşı koyma seçenekleri dört ana alana ayrılabilir:
•
•
•
•

Daha yüksek verimlilik,
Göç,
Faaliyet oranları,
Doğurganlık.

Ancak bunların hiçbiri derde deva değil. Hatta bu politikaların
hepsi başarılı bir şekilde hayata geçirilse de, büyük resmi değiştirmekte pek faydası olmayacak.
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Bu demografik düşüşün sonuçlarının illa da olumsuz olması
gerekmiyor. Altyapıların güncellenmesi ve verimliliğe yapılacak yatırımlarla nüfus trendlerinin gayri safi yurtiçi hasılayı
(GSYH) ve yaşam standartlarını artırması hayal değil. Bu açıdan bakınca, Japonya’dan öğrenebileceğimiz çok şey var.
Gelecekte AB politikaları büyük oranda nesilleri ve nesiller
arası çatışmaları gündeme alacak. Göçmenler, yaşlı ve çocuk
bakımı, iş hayatı, otomasyon ve doğurganlık oranlarını artırmak için verilecek finansal teşvikler politik ajandanın ilk sayfasındaki yerini alacak.

“Gelecekte AB politikaları
büyük oranda nesilleri ve
nesiller arası çatışmaları
gündeme alacak. Göçmenler,
yaşlı ve çocuk bakımı, iş hayatı,
otomasyon ve doğurganlık
oranlarını artırmak için
verilecek finansal teşvikler
politik ajandanın ilk
sayfasındaki yerini alacak.”

Evrensel Temel Gelirin
Kötü Bir Fikir
Olmasının Nedeni
Daron Acemoğlu
Project Syndicate

MIT Üniversitesi iktisat profesörü Daron Acemoğlu,
Project Syndycate sitesindeki yazısında evrensel temel
gelir yaklaşımının ekonomiler açısından neden doğru bir
seçenek olmadığını değerlendirdi. Acemoğlu’na göre bu tip
projeler gerçek dışı ve faydasız olduğu kadar, aynı zamanda
demokratik zemin bakımından da şüphe uyandırıyor.
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ABD’deki ve diğer gelişmiş ülkelerdeki sosyal güvenlik ağının

ETG uğruna diğer sosyal programları feda etmek de korkunç

yetersizliği nedeniyle evrensel temel gelir (ETG) gibi öneriler

bir fikirdir. Bu tür programlar, yaşlıların, çocukların ve en-

giderek popülerlik kazanıyor. Zenginlerle toplumun diğer ke-

gellilerin korunması gibi spesifik sorunlara çözüm getirmek

simleri arasındaki uçurum son dönemde önemli ölçüde bü-

amacıyla geliştirilmiştir. Tüm vergi gelirlerinin, milyonerler ve

yüdü. Birçok kişi otomasyon ile küreselleşmenin bu uçurumu

milyarderler de dâhil olmak üzere her bir vatandaşa aylık çek

daha da büyüteceğinden korkuyor.

gönderilmesine harcanması yüzünden çocukların aç kaldığı,

Şunu belirtelim: Sadece kitlesel yoksullaşma ile ETG arasında
bir seçim yapmak durumunda olsaydık ETG’yi tercih ederdim.

ciddi sağlık sorunları yaşadığı, yeterli bakım görmediği bir dünyada yaşadığınızı düşünsenize.

Bu tür bir program insanların en fazla değer verdikleri şeye para

Her ne kadar ETG güzel bir slogan gibi görünse de kötü tasar-

harcamasına olanak tanıyacaktır. Bir aidiyet hissi yaratacak ve

lanmış bir politikadır. Temel ekonomik teori, çalışanları ve ya-

büyük para politikaları sistemini sarsacak yeni bir tüketici kit-

tırımcıları yıldıran gelir vergisinin ekonomiyi olumsuz etkileye-

lesi oluşturacaktır. Gelişmekte olan ülkelerdeki koşullu nakit

ceğini söyler. Dahası, hükümetlerin parayı yine vergi gelirlerini

transferi programlarına dair araştırmalar, bu tür politikaların

topladığı insanlara geri vermekten kaçınması gerekir. Ancak

kadınları ve diğer marjinalleştirilmiş grupları güçlendireceğini

ETG’nin yaptığı şey tam da budur. Örneğin, ABD’de insanların

gösteriyor.

yaklaşık dörtte üçü federal hükümete vergi ödüyor. Eyalet yö-

Ancak ETG sıkıntılı bir kavram. Bunun tek nedeni, güvenlik
ağının diğer kesimlerinden büyük kesintiler yapılmadığı sürece olağanüstü derecede pahalıya mal olması da değil. ABD’de
(nüfus 327 milyon) sadece 1.000 dolarlık bir ETG yılda yaklaşık 4 trilyon dolara, yani federal hükümetin 2018 yılı bütçesine
yakın bir rakama mal olacaktır. Çok ciddi tasarruflar yapılma-

netimlerine vergi ödeyenlerin oranı ise daha da fazla.
Ayrıca, gündemde çok daha duyarlı bir politika da var: Kimi
zaman “garantili temel gelir” olarak da adlandırılan negatif
gelir vergisi. Garantili temel gelir programında herkese her ay
1 dolar vermek yerine, sadece geliri 1 doların altında olanlara
ödeme yapılacak. Dolayısıyla da ETG’den çok daha düşük bir

ması durumunda federal vergi gelirlerinin iki katına çıkarılması

maliyet yaratacak.

gerekecek, bu da ekonomiyi olumsuz etkileyecektir. Ve hayır,

ETG’nin savunucuları evrensel olmayan bir para transferi poli-

düzenli ETG ödemeleri kamu borçlanması ya da yeni para ba-

tikasının çok cazip gelmeyeceğini, çünkü seçmenlerin bu prog-

sılması yoluyla finanse edilemez.

ramı içtenlikle benimsemeyeceğini söylüyor. Garantili temel
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gelir de ulusal sağlık sigortası kadar evrenseldir. Sağlık sigorta-

Aynı derecede önemli bir diğer şey de bu çözümlerin demok-

sında da herkese değil, sadece sağlık harcaması yapanlara öde-

ratik politikalardan yararlanıyor olmasıdır. Aynı şey huzursuz

me yapılır. Aynı şey karnını doyuramayacak durumda olanlara

kitleleri yatıştırmak amacıyla tepeden inme bir şekilde haya-

gıda yardımı yapılması ve işsizlere işsizlik sigortası ödenmesi

ta geçirilen ETG açısından sözkonusu değildir. ETG yardımcı

gibi temel ihtiyaçların koşulsuz bir şekilde karşılanmasına yö-

olmayı hedeflediği insanları güçlendirmediği gibi, onlara da-

nelik diğer programlar için de geçerlidir. Bu tür politikalar, uy-

nışma ihtiyacı bile hissetmez. (Orta sınıf işleri kaybeden çalı-

gulandığı ülkelerde oldukça yaygındır.

şanlar devlet yardımını mı yoksa yeni bir iş bulma fırsatını mı

Son olarak, ETG’nin yarattığı heyecanın büyük ölçüde gelişmiş

tercih eder?) Benzer şekilde ETG önerileri Roma ve Bizans im-

ekonomilerdeki istihdam trendlerinin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını belirtmek gerekiyor. Yaygın inanışın aksine,
bildiğimiz anlamdaki işlerin yakın zamanda ortadan kalkacağına dair herhangi bir kanıt sözkonusu değil. Evet, otomasyon ve

paratorlukları tarafından kullanılan “göstermelik eğlence” sisteminin tüm unsurlarını barındırır -huzursuzluğu yatıştırmak
ve kitleleri uyuşturmak amacıyla, ekonomik fırsatlar yaratmak
ve siyasi gündem belirlemek yerine para dağıtmak.
Gelişmiş ülkelerde başarıyla uygula-

küreselleşme çalışma hayatını
yeniden şekillendiriyor, be-

nan modern sosyal devlet siste-

lirli işleri ortadan kaldırıyor

mi ise, tam aksine, zenginler

ve adaletsizliği artırıyor. Ancak nüfusun büyük bölümüne karşılıksız para dağıtıldığı
bir sistem yerine, iyi gelir kazandıran “orta sınıf” işlerin
yaratılmasını teşvik edecek
önlemleri hayata geçirmemiz ve bir yandan da sosyal
güvenlik ağını güçlendirmemiz gerekiyor. ETG’nin bunların herhangi birini başarması mümkün değildir.
ABD açısından temel politika

hedeflerinden

biri

evrensel sağlık hizmetleri
sunmak, daha cömert iş-

“Karmaşık problemlere
getirilen basit çözümlere her
zaman şüpheyle yaklaşmak
gerekir ve evrensel temel gelir
de bu konuda bir istisna değil.
Otomasyon ve küreselleşmeye
getirilen bu yanıtın bu kadar
heyecanla karşılanması,
ekonomik sistemdeki değil
demokrasi politikalarındaki
ve toplumsal hayattaki
sorunların göstergesi olarak
değerlendirilebilir.”

sizlik maaşı vermek, yeniden
eğitim programlarını daha düzgün
bir şekilde tasarlamak ve kazanılmış gelir vergisi kredisi sistemini (KGVKS) yaygınlaştırmak olmalıdır. KGVKS hâlihazırda

ve politikacılar tarafından
yönetilmez. Amaç insanlara hem güvence sağlamak
hem de fırsat sunmaktır.
Bu da demokratik politikaların bir ürünüdür. Sıradan
insanlar taleplerde bulunur, şikâyet eder, protesto
eder, politikaların belirlenmesi sürecine dâhil olur ve
siyasi sistem de buna tepki
verir. İkinci Dünya Savaşı
döneminde İngiliz refah
devletinin temelini oluşturan Beveridge raporu,
ekonomik sıkıntıların yanı
sıra siyasi taleplerin de sonucunda ortaya çıkmıştır.
Rapor dezavantajlı konumda

olanları korumayı ve fırsatlar yaratmayı, bir yandan da top-

maaşlı çalışanlar açısından garantili temel gelir işlevi görüyor,

lumsal katılımı artırmayı hedefler.

ETG’den çok daha düşük bir maliyet doğuruyor ve istihdam

Mevcut toplumsal problemlerin birçoğu, demokratik süreçle-

üzerindeki doğrudan etkisi daha az. İş dünyası açısından ba-

rin ihmal edilmesinden kaynaklanmıştır. İnsanların evlerinde

kıldığında ise, dolaylı maliyetlerin ve çalışanlar için ödenen si-

oturmasını sağlamaya, dikkatini dağıtmaya, pasifize etmeye

gorta primlerinin azalması, ETG’ye oranla çok daha düşük bir

yetecek parayı akıtmak çözüm değildir. Bunun yerine demok-

maliyetle istihdamı artıracaktır. İşverenlerin çalışanların vergi

ratik politikaları canlandırmamız, toplumsal katılımı artırma-

kredilerinden bedavaya yararlanmasını önlemek amacıyla as-

mız ve kolektif çözümler arayışına girmemiz gerekir. Bir yan-

gari ücretin artırılması, KGVKS sisteminin yaygınlaştırılması ve

dan toplumdaki dezavantajlı kesimleri korurken, bir yandan da

sigorta primlerinin düşürülmesi her gelir düzeyindeki çalışma-

gelecekte ortak refahın elde edilmesi için ihtiyaç duyduğumuz

ya değecek işlerin artırılması bakımından epey mesafe katedil-

kurumları oluşturmayı ancak mobilize ve politik açıdan aktif

mesini sağlayacaktır.

bir toplum sayesinde başarabiliriz.
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Küresel Üretimin
Yeni Yüzü:
Yerel Mikro Fabrikalar
Artık şirketlerin ortaya çıkan müşteri ihtiyaçları
bakımından daha küresel düşünmeleri ve aynı
zamanda da bu ihtiyaçları yerine getirmek
bakımından daha yerel yapılanmaları gerekiyor.
Dünya Ekonomik Forumu’nun blogundaki yazısında
Amar Hanspal, bunun yolunun mikro fabrikalardan
geçtiğini savunuyor.
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Ürünlerin üretim biçimleri son 10 yılda büyük ölçüde gelişti.
Bugün artık çoğu ürün özellikle Asya’da ve giderek artan seviyede Doğu Avrupa ve Güney Amerika’da düşük maliyetli bölgelerde yer alan büyük fabrikalarda üretiliyor.
Bu durum tüketicilerin işine yaradı. Denizaşırı ülkelerde üretilen
ürünler otomobillerimizi güçlendirdi, ağlara bağlanmamızı sağladı, hayatlarımızı donanımlı hale getirdi. Düşük üretim maliyetleri ise ürünlerin daha fazla insana ulaşmasını sağladı. Fakat
şimdi bu üretim anlayışının sınıra dayandığını gösteren bazı
işaretler var. Uzak ülkelerdeki düşük maliyetli işgücü havuzları
tükenmeye başladı. Tüketicilere daha yakın üretim bölgelerinde
büyüyen küresel orta sınıf ise yüksek cirolu ama kendini tekrarlayan işleri yapmaya istekli değil.

zamanda inovasyon da getiriyor; daha düşük maliyetlerle daha
yüksek verimlilik sağlıyor.

Mikro Fabrikalar İnovasyonu
Demokratikleştirir
İşte burası da mikro fabrikaların devreye girdiği yer. Bu küçük
fabrikalar, pahalı insan emeğine dayanmak yerine otomasyondan yararlanır. Bu da ürünlere kalite ve tutarlılık getirirken etkin
üretim ile ölçeklendirmeye imkân sağlar. Mikro fabrikalar düşük üretim maliyetleri sayesinde inovasyonu etkin şekilde demokratikleştirir; üretimi girişimciler, mucitler ve imalatçılar için
daha erişilebilir hale getirir. Örneğin bugün bir kişinin yeni bir

ürünle ilgili bir fikri varsa, bunu yapacak teknik beceriye sahip
Sorun sadece düşük maliyetli bölgelerde üretimde işgücü bulmaolsa dahi, ürününü önemli bir sermaye yatırımı bulmadan ürenın zorlaşmasıyla kalmıyor, aynı zamanda bu anlayışın yerel işlere
temez. Düşük maliyetli mikro fabrikaların 10 yıl içinde üretimi
indirdiği darbe, çevre üzerinde yarattığı olumsuz etkinin büyümesi
tüm insanlar için erişilebilir hale getirerek yeni bir inovasyon
ve dünyada ürün dağıtımında yaşanan gecikmeler giderek daha
dalgası yaratacağını göreceğiz.
ciddi bir hal alıyor. Bunlarla birlikte
Coğrafi olarak müşterilere yakın oltüketicinin yerel, kişiselleştirilmak, onların zevk ve tercihlerine
miş ürünlere olan ilgisi istikrarlı
“Düşük
maliyetli
mikro
de daha yakın olmak anlamına
şekilde artma eğiliminde. Birkaç
fabrikaların 10 yıl içinde
gelir. Şirket sadece ürünlerini o
yıl önce yapılan bir araştırma,
pazar için en uygun hale getitüketicilerin yüzde 50’sinden
üretimi tüm insanlar için
fazlasının
kişiselleştirilmiş
ürünler almayı tercih ettiğini ve
pek çok kişinin böyle bir ürün
veya hizmet için daha fazla para
ödemeye razı olduğunu gösterdi.

erişilebilir hale getirerek
yeni bir inovasyon dalgası
yaratacağını göreceğiz.”

rerek yerelleştirmekle kalmaz,
pazarlama faaliyetlerini yerel
olarak tasarlanan ve üretilen
bu ürünlere odaklayabilir. Ve

daha sonra da bu çabasıyla iftihar edebilir. Jeopolitik politika-

“Küresel Düşün, Yerel Yapılan”

lar bu eğilimi yükseltiyor. Çünkü
tüketicilere yakın üretilen ürünler gümrük vergilerindeki deği-

Bu yeni tüketici yaklaşımı, büyük şirketlere, eğer buna uygun bir
düzenleme yaparlarsa yerel ekonomilerde başarılı olmak için
muazzam fırsatlar sunuyor. Bu fırsatı değerlendirmenin anahtarı, dünyanın dört bir yanındaki müşteriler için bulundukları
yere yakın, daha küçük, hızlı ve esnek fabrikalardan oluşan; dağıtılmış bir üretim sistemi yaratmak… Kısaca söylemek gerekirse, şirketlerin ortaya çıkan müşteri ihtiyaçları bakımından daha
küresel düşünmeleri ve aynı zamanda da bu ihtiyaçları yerine
getirmek bakımından daha yerel yapılanmaları gerekiyor.

şikliklerin tehdidine maruz kalmaz. Ayrıca üretimde daha küçük

Bölgesel pazarlara hizmet eden, dağıtık fabrikalardan oluşan
böylesi bir ekosistem; dünya çapında ürün dağıtımı yapan bü-

diğer sektörlerde 1,37 dolar katma değer yaratıyor. Sonuç olarak

yük üretim merkezleriyle karşılaştırıldığında, endüstrinin bilindik maliyet verimliliği ve ölçeklendirme biçimlerine aykırı görünebilir. Otomasyon, büyük şirketler ile yerelleşme stratejileri
arasında önemli bir ilişki olduğunu kanıtlıyor. Zira otomasyon
sadece üretimde yerelleşmeye imkân tanımakla kalmıyor, aynı

denge oluşturuyor. Endüstri 4.0’ın üretim alanında işleri azal-
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ayak izleri, şirketlerin sürdürülebilirlik hedefine ulaşmasına da
yardımcı olur.
Daha fazla otomatikleştirilmiş fabrikaların benimsenmesine
karşı ortaya çıkan iddia insanların yaşayacağı iş kaybıdır fakat
otomatikleştirilmiş mikro fabrikaların faydaları bu kayıpların
çok ötesindedir. Deloitte ve Üretim Enstitüsü’nün yaptığı bir
araştırmaya göre, her üretim pozisyonu yerel mal ve hizmetlerde 2,5 iş olanağı sağlıyor. Üretimde elde edilen her 1 dolar değer,
yerel üretimde büyüyen işgücü, küreselleşmeye karşı önemli bir
tacağı da çok fazla söylendi ama “küresel düşün, yerelde yap”
yaklaşımı buna itiraz ediyor. Küresel açıdan otomasyondan
kaynaklanan iş kaybı otomasyonun iş yaratma kapasitesinden
büyük olsa bile, yerelde otomasyon yok eden değil yaratandır.

Büyük Teknoloji Şirketlerinin
Rahatsız Edici Kökenleri
Columbia
Üniversitesi hukuk
profesörü olan
Tim Wu,
New York Times’taki
yazısında, Google
ve Facebook’un
büyüme
stratejilerinde satın
almaların rolünü
inceledi.

G

Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketleri yüzlerce birleşme sonucunda ortaya çıktı. Bu şirketleri oluşturan köklerin her biri, belirli dönemlerde bir
teknoloji devi tarafından satın alınan şirketlerden oluşuyor. Halka açık menkul kıymetler piyasaları tarafından finanse edilen bu satın almaların büyük
kısmı medyada pek az yer bulmuş, düzenleyici kurumlar tarafından pek az
incelemeye tabi tutulmuştur. Ancak teknoloji sektöründeki konsolidasyona
dair ortaya çıkan kaygılar nedeniyle bu durum değişmeye başladı.

Google
(Alphabet) Toplam Satın Aldığı Şirket: 270. 171 rakibini satın aldı, 55 birleşme gerçekleştirdi.
Google son 20 yıl içerisinde en az 270 şirket satın aldı. Bu büyüme rakipleri,
yeni yeni büyümeye başlayan rakipleri, yetenek transferini ve Google’ın yeni
sektörlere girmesine olanak tanıyan birleşmeleri kapsıyor.
2010’lu yılların başlarında Google olağanüstü bir hızla satın almalar gerçekleştiriyor, neredeyse 10 günde bir yeni bir şirketi bünyesine katıyordu.
Google 2011-2014 arasındaki dönemde her yıl 34 şirket satın aldı.
Satın aldığı şirketlerden bazıları doğrudan rakipleriydi. Doubleclick
Google’ın reklam sektöründeki en büyük rakibiydi; AdMob da mobil reklam
sektöründeki önemli rakiplerden biriydi.
YouTube, Google Video’nun doğrudan rakibiydi. Waze ise Google Haritalar’ın
önemli rakiplerindendi. Google, mobil haritalar gibi kimi piyasalarda satın
almalar yoluyla hâkim pozisyona ulaştı, hatta monopol halini aldı.
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Google’ın 270 satın almasının sadece birine federal hükümetten itiraz geldi (Seyahat arama şirketi ITA’nın 2010 yılında satın
alınması) ve sonunda da bu satın alma koşullu bir şekilde onay
aldı. Hükümet Google’ın AdMob, DoubleClick ve Waze’i satın
almasını da incelemeye tabi tuttu ancak sonunda üçünü de koşulsuz bir şekilde onayladı.
Son yıllarda Google yapay zekâ, robot teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi alanlardaki birleşmeler yoluyla kuruluş sürecinde
yer aldığı arama sektöründen farklı alanlara da el attı.

Facebook
Toplam Satın Aldığı Şirket: 92: 46 rakibini satın aldı, 40 birleşme gerçekleştirdi.
Facebook 2007 yılından bu yana en az 92 şirketi satın aldı.
Bunların neredeyse tamamı son 9 yıl içerisinde gerçekleşti.
Satın alınan şirketlerin birçoğu hâlihazırda rakip olan ya da rakip olma potansiyeli taşıyan şirketlerden oluşuyordu. Bu satın
almaların hiçbiri federal hükümetin itirazıyla karşılaşmadı.
Facebook’un gerçekleştirdiği en önemli satın almaların bazıları 2012 yılında Instagram ve 2014 yılında WhatsApp’ın satın
alınmasıydı. Her iki şirket de Google’ın en önemli mevcut ve
potansiyel rakipleri arasında yer alıyordu. Facebook Nextstop,
Gowalla, Beluga ve Lightbox gibi sosyal ağları da satın alarak
kapatma yoluna gitti.
Facebook en az 39 şirketi satın aldıktan sonra kapattı -gerçekleştirdiği satın almaların yaklaşık yarısı. Bu şirketlerin birçoğunun kapatılması yeteneklerin transfer edilmesi amacını taşıyordu. Ancak bazıları ise müstakbel rakipleri ortadan kaldırmaya
yönelikti. Kimilerinde ise her iki amaç da sözkonusuydu.
Facebook 2013 yılında milyonlarca kullanıcının kullanım alışkanlıklarını araştıran VPN Onavo adlı mobil teknoloji şirketini
satın aldı. Onavo verileri Facebook tarafından satın alma programına yol göstermek amacıyla kullanıldı. WhatsApp bu doğrultuda satın alındı. Eleştirmenler bu uygulamaya “casus yazılım” adını takmıştı.
Son dönemde, Facebook da, tıpkı Google gibi, temel faaliyet
alanıyla doğrudan bağlantılı olmayan, sanal gerçeklik şirketi
Oculus gibi teknoloji şirketlerini satın almaya başladı.
1950 tarihli haksız rekabet yasasına göre, federal kurumların
“rekabeti zayıflatma, tekel oluşturma potansiyeli taşıyan” her
türlü birleşmeyi engellemesi gerekiyor. Bununla birlikte, federal
yetkililere göre, Google ve Facebook tarafından gerçekleştirilen
350 birleşmenin hiçbiri rekabeti engelleme ya da ortadan kaldırma potansiyeli taşımıyordu. Hiç faul çalmayan bir basketbol
hakemi düşünün. Sizce oyuncular mı hiç faul yapmadı yoksa hakem mi bir şeyleri gözden kaçırıyor?
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