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ABD-Çin Ticaret Savaşında
Başa Dönüş
Akıllı Sanayi Politikası
İyi İşler Nasıl Ortaya Çıkar?
İyi İşlere Yönelik Bir
Sanayi Politikası
Yeni Geliştirilen Teknolojileri
Hâlâ Düzenleyebilir miyiz?

ABD-Çin
Ticaret Savaşında
Başa Dönüş
Tüm dünya bir
anlaşma haberi
beklerken ABD
Başkanı Trump’ın
yeni gümrük
vergileri getirdiğini
açıklamasıyla
ABD-Çin ticaret
savaşlarında başa
dönüldü. Dünya
basını yeni dönemin
olası senaryolarını
tartışıyor.
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ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin bir anlaşmayla sonuçlanacağı yolundaki beklentiler tam artmışken ABD Başkanı Trump ani bir adımla 200 milyar dolar tutarında Çin ihraç malına uygulanan gümrük vergisini yüzde 15’ten
yüzde 25’e çıkardı. Çin buna 60 milyar dolar tutarındaki ABD malına gümrük
vergisi getirerek yanıt verdi. Ardından Trump 300 milyar dolarlık Çin malına
daha Haziran başında gümrük vergisi uygulamaya başlanacağını açıkladı.
Bu koşullarda ticaret görüşmeleri devam etse bile Trump’ın Ocak 2018’te
başlattığı ticaret savaşının hem ABD’de hem de Çin’de şirketler ve tüketiciler için daha çok ekonomik sıkıntı yaratacağı görülüyor.

Conversation Global’da 10 Mayıs günü yayınlanan yazısında Kaliforniya
Üniversitesinden iktisatçı Greg White bu çatışmanın daha uzun bir süre devam edebilecek olmasının başlıca üç temel nedeni olduğunu belirtiyor.
Temeldeki anlaşmazlık Çin’in uzun süredir seçilmiş şirketleri ve sektörleri büyük ölçüde sübvanse etmesinden kaynaklanıyor. ABD, Çin’in
bu destek konusunda daha şeffaf olmasını ve bunun miktarını düşük
tutmasını talep ediyor. Bunun yanı sıra Çin hükümetinin Çin’de yabancı
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“İktisatçılar ticaret savaşlarını
kazanmanın Trump’ın ileri
sürdüğü gibi ‘kolay’ olmadığında
ısrar ediyorlar. Daha büyük
olasılık herkesin kaybetmesi.”

fikri mülkiyeti korumasını, ABD şirketlerini teknoloji transferine zorlamaya son verilmesini istiyor. Bunun ABD ekonomisine verdiği zararın 100 milyarlarca doları bulduğunu ileri
sürüyor.

Ticaret Savaşında Daha Büyük Olasılık
Herkesin Kaybetmesi

“ABD yönetiminin Çin’e karşı uzun vadede
nasıl bir strateji izleyeceği konusunda
temelde bir görüşü yok”
14 Mayıs günlü Axios World’de analistler, Trump’ın gümrük
oranlarını iddia ettiği gibi tüm Çin ithal ürünlerine yaygınlaştırması durumunda küresel bir resesyon olasılığının ortaya çıkacağını belirtiyordu.

Çin uzun vadede belki bu taleplere olumlu yanıt vermeye ikna

Yazıda, Trump yönetiminin Pekin ile görüşmeleri çıkmaza sürük-

edilebilir ancak bunu Trump’ın dayattığı şekilde kısa süre içinde

lemesiyle aynı günlerde İran’a yönelik tehdit ve baskıları artır-

yapması oldukça zor görünüyor. Ve iki tarafın da konumların-

masının, yeni bir savaşa yol açmasa bile en azından petrol fiyat-

dan geri adım atmasını beklemek zor.

larının artmasına yol açacağının altı çiziliyor.

İkinci neden ABD’nin müzakere pozisyonunun Çin’e “havuç”tan

Trump’ın nasıl müzakere ettiğini inceleyen yazısında Jonathan

çok “sopa” göstermeye dayanması. Ticaret savaşının başlama-

Swan şunları söylüyor: “Trump, güç gösterisi yapmanın, aske-

sının çok öncesinden beri “antidamping vergi” adı altında Çin

ri güç kullanma tehdidinde bulunmanın (Kuzey Kore’yi tehdit

mallarına uygulanmakta olan ve yeni getirilenlerden çok daha

etmenin, Basra Körfezi’ne uçak gemisi göndermenin vb.) ve ce-

yüksek oranlı olan gümrük vergilerinde ABD herhangi bir ödüne

zalandırıcı önlemler getirmenin (gümrükler ve yaptırımlar gibi)

yanaşmıyor.

etkili olduğuna inanıyor. İkinci olarak müzakerelerde sonuç al-

Üçüncü olarak, ticaret savaşının zaten yüksek olan maliyeti-

manın yolunun karşı tarafa boyun eğdirmekten geçtiğine ina-

nin daha da artacak olması. Çin mallarına uygulanan gümrük
vergilerinin şimdiye kadar yurttaş başına getirdiği aylık maliyet

nıyor. Ancak ne Çin ne de İran liderleri bu tutuma prim verecek
gibi görünüyor. Her iki ülke de sakin kalmaya ve Trump’ın yapıcı

yaklaşık 11 dolar ve bu hiç de az değil. Örneğin Trump yönetimi

olmasını sabırla beklemekten yana.”

geçenlerde çamaşır makinelerine uygulanan gümrük sayesinde

Buna karşılık Defence One’da büyük güçler arası rekabeti ince-

ABD’de 1.800 yeni çalışma yeri yaratıldığını, izlenen politikanın

leyen 14 Mayıs tarihli yazısında Katie Williams, eski Savunma

amacının da tam bu olduğunu söyledi. Ancak gümrükler yüzün-

Bakanı Robert Gates’in 12 Mayıs günü CBS televizyonundaki bir

den çamaşır makinelerinin ve kurutucuların fiyatlarının artmış

programda, “Yeni ABD yönetiminin Çin’e karşı uzun vadede na-

olmasının tüketicilere getirdiği maliyet 1,5 milyar doları buluyor.

sıl bir strateji izleyeceği konusunda temelde bir görüşü olduğu-

Bu ise her bir yeni çalışma yerinin maliyetinin 815.000 dolara

nu sanmıyorum” dediğini aktarıyor.

geldiği anlamına geliyor. Bu, istihdamı artırmanın çok pahalı ve
işlevsiz bir yolu olsa gerek.
bunların vereceği zararın tazmini için Çin’den çok daha büyük

ABD, Çin’in Önünü Japonya Gibi Kesmeyi
Başaramayacaktır

ödünler talep edilecek ama bunun kabul görebilmesi de o kadar

Latin Trade’de 13 Mayıs günü yayınlanan makalelerinde Alicia

zorlaşacak. İktisatçılar ticaret savaşlarını kazanmanın Trump’ın

Garcia-Herrero ile Kohei Wahara, “ABD ile Çin arasındaki ticaret

ileri sürdüğü gibi “kolay” olmadığında bunun için ısrar ediyorlar.

savaşı 1980’lerde Japonya ile olan savaş gibi sonuçlanabilir mi?”

Daha büyük olasılık herkesin kaybetmesi.

sorusunun cevabını arıyorlar.

Öte yandan üst üste yeni vergiler getirildikçe zaman içinde
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Dünyanın Çin’e İhtiyacı Var
Axios Future’da 10 Mayıs günü çıkan yazısında Dion Rabouin ise,
“Çin’in durumu bugün Ocak 2018’de olduğundan farklı” diyor.
“Çin, bir yıl boyunca, borç sorununu aşmaya ve hizmet ekonomisine dönüşümü gerçekleştirmeye uğraştıktan sonra şimdi
imalat ve ekonomide bir büyüme yaşıyor. Şimdi Trump baskıları
artırırken geçen yılki hastalıklı görünümünden kurtulmuş olan
Çin’in, küresel ekonominin sağlığı bakımından ABD’ye kıyasla
çok daha önemli olduğu görülüyor.
Çin bugün artan sayıda ülkenin başlıca ticaret partneri durumundadır. Küresel GSYH büyümesinin yüzde 60’ının gelişmekte
olan ülkelerde gerçekleştiği bir dünyada Çin dünya büyümesinin
motoru haline gelmektedir.
Euro Bölgesi’nde bu yıl ancak yüzde 1,1’lik bir büyüme bekleniyor. Güney Amerika’nın en büyük ekonomileri, imalatta iyileşme yaşasalar da başlarını zar zor suyun üstünde tutabiliyorlar.
Afrika’nın en büyük iki ekonomisi de tekliyor. Avustralya ise 30
yıldan sonra ilk resesyonundan kaçınmaya çabalıyor. Ticaret savaşı Çin’in ekonomisini bozmayı başaramıyor.

ABD Çin’i adil olmayan ticari uygulamaları ve döviz manipü-

“Kültürel Üstünlük İçin Mücadele
Aptallıktır ve Felaket Getirir”

lasyonu için eleştiriyor. Bunlar 1980 ve 90’lardaki ABD-Japonya

ABD ile Çin arasındaki çok yönlü anlaşmazlıklar derinleşme-

tartışmalarına çok benziyor. Şimdi geriye dönüp bakıldığında iki

ye devam ederken Pekin’de 15 Mayıs günü “Asya Uygarlıkları

ülke arasında uzun süren müzakerelerden sonra ABD’nin, çeşitli

Üzerine Diyalog” konulu uluslararası toplantıda yaptığı konuş-

ödünler alarak Japonya’nın yükseliş momentini durdurmayı ba-

mada Çin lideri Xi Jinping, “Kültürel üstünlük için çatışma aptal-

şardığı söylenebilir. Acaba şimdi Çin’i de Japonya’nın akıbeti mi

lıktır ve felaket getirir” dedi ve belli bir ad vermeden “Hiç kimse

bekliyor? Bizce, kesinlikle hayır.

kendi ırkını üstün görmemelidir” diye ekledi.

Çin teknoloji merdiveni tırmanmaya devam ettikçe küresel eko-

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, bu konuş-

nomideki varlığı artacak ve ABD’yi geriletmeye devam edecektir.

madan bir süre önce ABD Dışişleri Bakanlığı politika direktörü

Bu açıdan bakıldığında ABD-Çin ticaret görüşmelerinin sonuç-

Kiron Skinner, ABD ile Çin arasındaki stratejik rekabeti, “ger-

ları Japonya’nın yaşadığı deneyimden çok farklı olacaktır. Kaldı

çekten farklı iki uygarlık ve iki ideoloji arasındaki bir mücadele”

ki Japonya’nın o tarihte olduğuna kıyasla Çin bugün hem eko-

olarak tarif etmişti. “ABD’nin karşısında ilk kez beyaz ırktan ol-

nomik hem de politik bakımdan ABD’ye çok daha az bağımlıdır.

mayan bir büyük güç var” diye eklemişti.

Çin ekonomik gelişimin çok daha erken bir aşamasında bulun-

Xi Jinping ise 15 Mayıs günü yaptığı konuşmada, kültürlerin bir-

duğu için Amerikan hegemonyasına çok daha uzun bir süre

birlerinden farklı olduğunu ama hiçbir kültürün bir diğerinden

meydan okuması beklenir. O nedenle ABD-Çin müzakereleri

daha iyi ya da daha kötü olmadığını söyledi. “Kendi ırkının ve

Japonya ile olana kıyasla çok daha uzun sürebilir. Çin’in büyü-

uygarlığının üstün olduğunu ve başka uygarlıkları yenileyebi-

me perspektifleri hâlâ oldukça sağlam görünmektedir, kısa süre

leceğini ya da yerini alabileceğini düşünen varsa bu aptalca

içinde büyüklük bakımından ABD ekonomisini geride bırakacak-

bir fikirdir ve felaket getirir. Eşitlik ve saygıyı üstün tutmalı,

tır ve ABD’nin askeri gücüne bağımlı değildir. O nedenle mü-

gurur ve önyargıya izin vermemeli, kendi uygarlığımızın diğer

zakerelerde ABD’nin yapacağı baskılara direnecektir. Varılacak

uygarlıklarla olan farklarına ilişkin bilgilerimizi derinleştirme-

herhangi bir anlaşma da ancak geçici olacak; ABD, Çin’in önünü

li, uygarlıklar arası uyumlu diyaloğu ve yan yana var olmayı

Japonya gibi kesmeyi başaramayacaktır.

desteklemeliyiz.”
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Akıllı Sanayi
Politikası
Dalia Marin, Project
Syndicate sitesindeki
analizinde Alman
şirketlerini Çinli rakiplerine
karşı korumak amacıyla
açıklanan “Milli Sanayi
Stratejisi 2030” belgesinin
detaylarını inceleyerek
devlet destekli sanayinin
olumlu ve olumsuz
etkilerine dikkat çekiyor.
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Bu yılın başında, Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Alman şirketlerini
devlet destekli Çinli rakiplerine karşı korumak amacıyla, “Milli Sanayi Stratejisi
2030” belgesini açıkladı. Belgede kilit sanayi sektörlerinin özel devlet desteği
alacağı, elektrikli otomobil bataryalarının Avrupa’da üretilmesinin sağlanacağı ve ölçek ekonomisi için birleşmelerin destekleneceği açıklanıyor.
Planlanan önlemler tartışmaları da beraberinde getirdi. Almanya Ekonomik
Uzmanlar Konseyinden Lars Feld, bu stratejinin bir sapma olduğunu söyledi
ve Altmaier’i merkezi planlama yapmakla suçladı. Feld’in de belirttiği gibi,
bu bir ideoloji tartışması değil, böyle bir sanayi politikasının işe yarayıp yaramayacağına dair bir tartışma. Altmaier’in planının her boyutuyla ikna edici
olduğunu söyleyemesek de, hızla artan bir şekilde yapay zekâya dayanan
sektörlerde (buna otomotiv sanayii de dahil) devlet desteğini savunanların
sesi daha çok çıkmaya başladı.
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Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire

Doğru, milli sanayi politikaları ekonomistler arasında pek rağbet görmez. Çünkü devletin bu politikalarla “kaybedenleri” desteklediğini, rekabet edemeyecek şirketleri piyasada tuttuklarını
savunurlar. Bu politikaları, özellikle gelişmekte olan ülkelerde
destekleyen bir sav da, emekleme aşamasındaki sanayilerin büyümesi ve gelişmesi için yabancı rekabetten korunması gerektiğini söyler. Ancak Dünya Bankası, uzun zaman önce, bu politikaların başarısız olduğuna karar verdi.

değil, yeterince küçük ihracat gümrük vergisidir. Ancak Avrupalı
uçak imalatçısı Airbus ile ABD’li rakibi Boeing arasında olduğu
gibi, şirketlerin piyasa gücü varsa ve diğerleriyle stratejik olarak
rekabet ediyorsa durum değişir. Burada Airbus’ı desteklemek
şirketin Boeing’ten piyasa payı kazanmasına yol açabilir.
Altmaier ve Fransız mevkidaşı Bruno Le Maire, bu mantık yürütmeyi kullanarak Alstom ile Siemens arasında bir birleşmeyle
Franko-Alman demiryolu sanayii kurulması için bastırıyor. Bu
birleşmeyle Çin devi CRRC’ye karşı güçlü bir Avrupalı rakip çıka-

Çin’e Karşı Güçlü Bir Rakip

rabileceklerini savunuyorlar.

1980’lerde stratejik ticaret politikalarının ortaya çıkışı, aktif bir
sanayi politikası için teorik altyapıyı sağladı. İdeal bir rekabetçi dünya piyasasında, optimal ihracat politikası serbest ticaret

Ancak argümanları pek ikna edici değil. Airbus’ı desteklemek
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yeni bir rakip yaratmaya yaramışken, Alstrom-Siemens birleşmesi Avrupalı demiryolu şirketlerinin sayısını azaltacak. Dahası,

AB Rekabet Komisyonu üyesi Margrethe Vestager’in belirttiği

Avrupa’da kayda değer bir elektrikli araba sanayisi oluşması, iş-

gibi, birleşme engellenirse, Alstom ve Siemens üçüncü ülkeler-

gücü talebini ve GSYH’yi artıracaktır. Daha da önemlisi, batar-

de CRRC ile nadiren rekabete girecek. Çünkü Çinli şirket özel-

yaların elektrikli arabalar için değeri arttıkça kümelenme etkisi

likle kendi iç piyasasına odaklanıyor. Bu nedenle birleşmenin

de artacaktır.

CRRC’den piyasa payı alma olasılığı muhtemelen düşük olacak.

Bu tarihi bir değişim olurdu. Çin şu anda, batarya imalatının

Devlet müdahalesi, ölçek ekonomilerinde ve devlet desteği ke-

en temel hammaddelerinden kobaltın tedariki de dahil, tüm

sildikten sonra “yaparak öğrenme” sayesinde bilgi birikimine

elektrikli otomobil değer zincirinin kontrolünü elinde tutuyor.

sahip olan sektörlerde çok daha güçlüdür. Bu sektörlerden pek

Çin tüm elektrikli otomobil bataryalarının yüzde 69’unu, ABD

çoğunda yakında yapay zekâ kullanımı artacak. Bir şirket veya

(Tesla’nın “Giga fabrikası” sayesinde) yüzde 15’ini ve Avrupa ise

sektör ne kadar çok veri üretirse, o kadar çok öğrenir ve yapay

sadece yüzde 4’ünü üretiyor. Yine de Avrupa eski elektronik ci-

zekâ algoritmaları da o kadar iyileşir.

hazları geri dönüştürerek, yeni kobalt tasarruf sistemleri geliştirerek ve alternatif mineral kaynakları bularak batarya üretimi-

Sanayi Rönesansı
Geniş coğrafyası sayesinde Çin’in bu sektörlerde bir avantajı

ni artırabilir.

var. Çinli yetkililer bunun farkında ve devlet desteklerini zeki-

Akıllıca Bir Seçim

ce kullanarak yapay zekâyı ve yerli şirketleri desteklediler. Buna

Avrupa’nın otomobil sanayiini kademe kademe Çin’e kaydırma-

karşılık verebilmek için Almanya’nın ve Avrupa’nın bilgi temelli

sı gerektiğini söyleyenler de var. Ne de olsa orada çok daha ucu-

sektörlere kendi desteklerini vermesi gerekiyor.

za araba imal edilebilir. Tüketiciler de olabilecek en düşük fiyata

Avrupa’nın otomotiv sanayisi böylesi bir destek için en ba-

kaliteli araba almak istiyor. Çinliler bunu yapabiliyorsa o zaman

riz adaylardan. Bu nedenle Altmaier’in elektrikli arabalar için

bırakalım yapsınlar. Ancak bu bakış açısı işleri fazla basite indir-

Avrupalı batarya üretimini geliştirme planı mantıklı görünüyor.

giyor. Otomobil sektörünün geleceğinde yapay zekâ merkezi bir

Belki de kıta çapında bir “sanayi rönesansına” yol açabilecek bir

rol oynayacak ve bu alandaki gelişmeler diğer pek çok sektörde

gelişme.

de kendine yer bulacak.

Elektrikli araba bataryalarını Avrupa’da üretmek, daha fazla

Avrupa otomotiv sanayiinden vazgeçerse, bilgi birikimini ve ge-

otomotiv şirketini çekecek ve daha düşük araba fiyatlarına yol

lecekteki büyüme fırsatını kaybedecek. Bu nedenle Alman dev-

açacak. Çünkü imalatçılar Asya’dan çok daha az batarya ithal

letinin otomobil üreticilerini destekleme kararı yerindedir. Buna

etmek zorunda kalacak. Araba şirketleri, diğer şirketlerle ve te-

sosyalist merkezi planlamanın bir kalıntısı olarak değil, akıllıca

darikçilerle yakın olmak için üretimlerini Avrupa’ya kaydırabilir.

bir seçim olarak bakmak gerekiyor.
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İyi İşler
Nasıl Ortaya Çıkar?
Daron Acemoğlu

B

Project Syndicate | 26 Nisan 2019

Birçok kişi yüksek maaşlı
işlerin yaratılmasındaki
düşüşün, yapay zekâ
ve robot teknolojiler
alanlarındaki gelişmelerin
kaçınılmaz sonucu
olduğunu düşünüyor.
Oysa öyle değil. Teknoloji
işçileri işinden etmek için
kullanılabileceği gibi,
çalışanların verimliliğini
artırmak için de
kullanılabilir.
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Bu yıl 1 Mayıs’ta daha birkaç yıl önce çok radikal olarak değerlendirilebilecek birçok teklif gündeme geldi. Örneğin ABD’de yüksek marjinal vergi
oranları, refah vergisi ve tek ödeyenli sağlık sistemi gibi kavramlar popülerlik kazandı. Ancak politika yapıcıların önceliklerini doğru belirlememesi
durumunda anlamlı bir reform fırsatı kaçırılabilir ve bu da çok daha derin
toplumsal ve politik bölünmelere yol açabilir.
Aslına bakarsanız, asıl ihtiyaç duyulan radikal ve kapsamlı reformlar halen
gündeme taşınabilmiş değil. Önceliğimiz yüksek ücretli istihdam yaratmak olmalı ve bu hedef politikacılara, teknolojiden yasal düzenlemelere,
vergilerden eğitim ve sosyal programlara dek her alanda yol göstermelidir. Tarih boyunca bilinen hiçbir insan topluluğu sadece yeniden dağıtım
yoluyla genel bir refah yaratamadı. Refah, makul düzeyde gelir sağlayan
işlerin yaratılmasıyla doğar. İnsanların hayatına anlam katan, geleceğe
dair hedeflerinin oluşmasını sağlayan şey de yeniden dağıtım değil, bu iyi
işlerdir.
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“İyi işler yaratmak, teknolojik
inovasyonun işçilere yönelik
talebin artmasını sağlamaya
yöneltilmesini gerektirir.
İyi işler serbest piyasalarda
kendiliğinden ortaya çıkmaz.”

Bu tür işler yaratmak, teknolojik inovasyonun işçilere yönelik
talebin artmasını sağlamaya yöneltilmesini gerektirir. İyi işler
serbest piyasalarda kendiliğinden ortaya çıkmaz. İşçileri koruyan ve güçlendiren işgücü kurumlarının, cömert bir şekilde
finanse edilen eğitim sistemlerinin ve etkin sosyal güvenlik ağlarının bulunmasını gerektirir. İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD
ve diğer gelişmiş ekonomilerin gerçekleştirdiği güçlü ve kapsayıcı büyümeyi ortaya çıkaran kurumsal mimari budur.
Bu dönemde işgücüne yönelik büyük artışın üç temel dayanağı
vardı. İlki şirketlerin işgücü verimliliğini artıran teknolojiler kullanması, bu sayede maaş artışını ve işçilere yönelik talebi tetiklemesiydi. Aynı dönemde devletler de eğitim ve araştırmayı finanse ederek (kimi durumlarda), ileri teknoloji ekipmanlarının
en büyük müşterisi olarak bu sürece hayati bir destek sağladı.
Günümüzün belirleyici teknolojilerinin birçoğunu o dönemde
devlet tarafından finanse edilen inovasyonlara borçluyuz.
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İkincisi, savaş sonrası dönemde devletlerin asgari ücret uygulaması, işyeri güvenliği düzenlemeleri ve benzeri işgücü ve
üretim piyasası düzenlemeleri ile çalışma ortamını şekillendirmesiydi. Bu tür önlemler genellikle istihdamı engellemekle
suçlanır. Oysa, işgücü maliyetlerinin şirketlerin üretim süreçlerini rasyonalize etme ve geliştirmesini sağlaması, dolayısıyla verimliliği ve bunun sonucunda talebi artırması nedeniyle
verimli bir döngü yaratır. Benzer şekilde, devletler üretim piyasalarının rekabet gücünü korumasını sağlayarak şirketlerin
tekel oluşturmasını ve çok fazla işçi çalıştırmadan yüksek kârlar elde etmesini de önler.
Üçüncüsü, savaş sonrası dönemde devletler eğitime erişim
olanağını genişletti. Bu durum giderek daha fazla sayıda işçinin talep edilen becerilere sahip olması anlamına geliyordu.
Örneğin ABD’de federal hükümet askerlere yönelik yasalar,
Pell Bursları, araştırma desteği ve diğer düzenlemelerle milyonlarca vatandaşın yükseköğrenim görmesine ve meslek eğitimi almasına olanak tanıdı. Evet, inovasyon ve eğitime yapılan bu yatırımlar yüksek vergi gelirleri gerektirir. Ancak vergi
oranlarının biraz yükselmesi ve ekonomik büyüme, büyük fark
yaratmaya yeter.
1947-1987 arasında yılda ortalama yüzde 2,5 düzeyinde olan
özel sektör maaş artışı, 1987 yılından sonra keskin bir düşüş
gösterdi ve 2000 yılından sonra -finans krizi öncesindeki yedi
yıl boyunca- tamamen durdu. Bu durgunluk, verimlilik artışında düşüşle ve yatırımların insanlara yüksek verimlilik sağlayan işler yaratmaktan otomasyona yönelmesiyle aynı döne-
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me denk geldi. Bunun sonucunda yüksek maaşlı işler ortadan
kalktı, maaş artışı durdu yetişkin nüfusun önemli bir kesimi
işgücü piyasasından çıktı.
Daha genel anlamda bakıldığında, bir dönem istihdam artışını
ortaya çıkaran kurumsal mimarinin de çöktüğünü görüyoruz.
İşçilerin haklarını korumaya yönelik önlemler giderek zayıfladı,
birçok sektörde pazar satış yoğunluğu arttı ve devlet inovasyona geçmişte verdiği desteği durdurdu. 1960’larda GSYH’nin
yüzde 1,9’unu oluşturan federal hükümetin Ar-Ge çalışmalarına
yönelik desteği, 2015 yılı itibarıyla GSYH’nin yüzde 0,7’sine indi.

“Bir dönem istihdam artışını
ortaya çıkaran kurumsal
mimarinin çöktüğünü
görüyoruz. İşçilerin haklarını
korumaya yönelik önlemler
giderek zayıfladı.”

Birçok kişi yüksek maaşlı işlerin yaratılmasındaki düşüşün, yapay zekâ ve robot teknolojiler alanlarındaki gelişmelerin kaçınılmaz sonucu olduğunu düşünüyor. Oysa öyle değil. Teknoloji
işçileri işinden etmek için kullanılabileceği gibi, çalışanların
verimliliğini artırmak için de kullanılabilir. Bu seçim bize kalmış. Ancak, bu tür seçimlerin işçilere yarar getirmesini istiyorsa, devletin özel sektörü sadece otomasyona odaklanmaktan
vazgeçirmesi gerekir.
ABD için bu süreç, fazlasıyla sermaye geliri lehine olan vergi
politikalarını düzeltmekle başlayabilir. Ekipman alımı sayesinde vergi yükünden kurtulan şirketler, maaşlı işçilerin çok
daha verimli olabileceği alanlarda bile otomasyona yöneliyor.
Devletlerin de iş modelleri ağırlıklı olarak otomasyona yönelik
olan, istihdam artışını umursamayan büyük teknoloji şirketlerini dengeleyebilmek için teknolojik inovasyonu destekleme
görevini yeniden üstlenmesi gerekiyor. Elbette herkese yönelik
eğitim fırsatlarını artırmak da hayati bir önem taşıyor.
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Bu kurumsal yapı, savaş sonrası dönemde olduğu gibi vergi
gelirlerinin artmasını gerektiriyor. Özellikle de yıllık vergi gelirlerinin GSYH’nin yüzde 27’si düzeyinde, yani OECD ortalamasının (yüzde 34) epey altında kaldığı ABD’de. Vergi gelirlerini artırırken amaç zenginleri cezalandırmak değil, sermayeye
sağlanan avantajlar gibi çarpıklıkların düzeltilmesi olmalıdır.
Bu da vergi tabanının yaygınlaştırılması ve vergi oranlarında
makul (yatırımın ve inovasyonun azalmasını önleyecek düzeyde) bir artış gerçekleştirilmesi anlamına geliyor.
Refahın paylaşıldığı bir topluma ulaşmak olanaksız değil. Ancak bu noktaya ulaşmak, teknoloji ile işçilerin ihtiyaçları arasında bir denge sağlamaya, tekelleşmeyi önlemeye, vergi düzenlemelerindeki sorunları, ihtiyacımız olan yatırımları finanse
edebilecek şekilde çözmeye yönelik önlemlerin acilen alınmasını gerektiriyor. Savaş sonrası kurumsal mimarinin yeniden
kurulması sadece insanların gerçekleştirebileceği bir iştir.
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İyi İşlere Yönelik
Bir Sanayi Politikası
Dani Rodrik | Charles Sabbel
Project Syndicate | 8 Mayıs 2019
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Vergiler ve finansal yardımlar yoluyla yeniden
bölüşüm, üretim sistemini olduğu gibi kabul
etmek ve ortaya çıkan sonucu yardımlar
yoluyla düzeltmeye çalışmak anlamına
geliyor. Ancak bunların -uzun vadede- işe
yaraması için, reel ekonomiye doğrudan
müdahale edecek, verimli istihdamın
yaygınlaştırılmasını hedefleyecek,
“üretime yönelik” yeni önlemler gerekiyor.
10

H

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, bir dizi teknolojik ve ekonomik güç metropolitan bölgelerde yoğunlaşan,
nispeten daha az verimli faaliyetler ve topluluklarla bir arada
var olan bir ileri üretim segmenti yarattı. Güncel birçok sıkıntının ardında, üretimdeki bu ikililik yatıyor: Artan adaletsizlik ve
bazı kesimlerin dışlanması, yönetici elite duyulan güvenin azalması, otoriter politikacılara yönelik desteğin artması. Ancak
günümüzdeki politika tartışmaları büyük ölçüde sorunun asıl
kaynağını gözden kaçıran çözümlere odaklanıyor.

var. Ancak bunların -uzun vadede- işe yaraması için, reel ekonomiye doğrudan müdahale edecek, verimli istihdamın yaygınlaştırılmasını hedefleyecek, “üretime yönelik” yeni önlemler
gerekiyor.
Aklımızdaki strateji birbirini destekleyen üç unsurdan oluşuyor:
Teknolojinin gelişmesini sağlayacak yönetim ya da işbirliği programlarını geliştirmeye yönelik yayım hizmetleri sunarak mevcut
çalışanların becerilerinin ve verimliliklerinin artırılması; yerel
şirketleri ya da yabancı yatırımı teşvik ederek iyi işlerin sayısının
artırılması; özellikle risk altındaki çalışanların iyi işler bulmalarını sağlayacak beceriler konusunda kendilerini geliştirmesini
sağlayacak aktif işgücü piyasası politikaları ya da işgücü gelişim
programları.

Örneğin vergiler ve finansal yardımlar yoluyla yeniden bölüşüm,
üretim sistemini olduğu gibi kabul etmek ve ortaya çıkan sonucu yardımlar yoluyla düzeltmeye çalışmak anlamına geliyor.
Benzer şekilde, eğitime, evrensel temel gelire ve sosyal yardım fonlarına yatırım yapmak
“Önerdiğimiz iyi iş stratejisinin
da işgücüne destek sağlarken,
en cazip yanlarından biri
bu desteğin verimli bir şekilde
kullanılmasını güvence altına
de tarafların karşılaştıkları
almıyor. İş güvencesi ve Keyproblemleri belirlemesine ve
nesçi talep yönetimi ise iş kaçözmesine olanak tanıyan
rışımının gelişimine pek katkı
interaktif yönetişim anlayışının,
yapmıyor.
Yanlış anlaşılmasın; bu politikaların birçoğuna ihtiyacımız

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

aynı zamanda gereken
güven ve karşılıklı bağımlılık
ortamını geliştirmelerini de
sağlamasıdır.”

Bunların hiçbiri yeni değil.
Hükümet programlarında bu
unsurları bulabilirsiniz. Ancak mevcut politikalar yüksek
belirsizlik koşullarında pek işe
yaramayan yasal çerçeveler
üzerine kurulu. İyi iş nedir? Kaç
tane iyi iş yaratılması mümkündür? Teknolojik seçimler ve
şirketler düzeyindeki seçimler
istihdam yaratımını nasıl etki-

liyor? Ne tür tamamlayıcı politika araçlarına ihtiyaç duyuluyor?

farklı kurumları bir araya getiren bir ajans kurabilir. İkinci aşa-

Bu enstrümanlar nasıl yaygınlaştırılabilir?

mada, istihdam olanaklarını ve kalitesini doğrudan etkileyen

Bu soruların yanıtlanması ve periyodik olarak gözden geçiril-

alanları -mesleki eğitim, tarım ve imalat, standartların belir-

mesi sadece kamu kurumları ve özel şirketler arasındaki sürekli
bir stratejik etkileşimle mümkün olabilir. İşyeri temelli olarak

lenmesi vb.- denetleyen kurumlar, sadece inovasyonu teşvik
etmekle kalmayan, aynı zamanda da olumsuz etkilenecek

adlandırılan, bölgesel istihdam teşvikleri ve altyapı yatırımları

aktörlerin giderek zorlaşan gereksinimlerle baş etmesini sağ-

gibi politikalara dair araştırmalardan ortaya çıkan genel tema-

lamaya yönelik destek hizmetleri ihtiyacını da öngörebilen

lardan biri, başarıya ulaşmanın büyük ölçüde tesadüfi olduğu-

yönetişim mekanizmalarını devreye sokar. Bu gereksinimler,

dur. Farklı koşulların tamamında işe yarayan pek az politika söz

spesifik istihdam adedi hedefleri ve/veya standartları gibi

konusudur.

farklı formlarda olabilir.

Örneğin AB’de, düzenleyici kurumlar “iyi su” gibi iddialı ve açık

Üçüncüsü, devlet, mevcut düzenleyici kurumların yetişemedi-

uçlu bir hedef belirler. Düzenlenen kurumlar ve etkilenen taraf-

ği alanlara yönelik, teknoloji ve organizasyon yapısının gelişi-

lar -şirketler, çiftlikler, üye eyaletler, yerel yönetimler, sivi top-

mini sağlayacak, ya da –ve belki de daha da önemlisi- verimli-

lum örgütleri- bu hedefe ulaşmaya yönelik planlar yapmakla ve

liği düşük/beceri açığı bulunan şirketlerin gelişmiş sektörlere

düzenli olarak rapor vermekle yükümlü tutulur. Dürüst raporla-

geçmesini sağlayacak destek hizmetleri ve teşvikler sunacak

ma yapmayanlara ya da uygulanabilir (benzer konumdaki diğer

gönüllü kamu-özel sektör ortaklığı programları başlatır. Son

aktörlerin ortaya koyduğu) sonuçlara ulaşamayanlara ceza ve-

olarak, bu gönüllü düzenlemelerin başarısına bağlı olarak, bu

rilir. Bu yöntemler özdenetime bırakılmaz. Tüm kurumlar gibi,

uygulamaların kapsamı, istihdamı nicel ve nitel olarak geliştir-

bu kurumlar da yolsuzluk yapabilir, yanlış yollara sapabilir. An-

meye yönelik ikna edici planların teslim edilmesinden başla-

cak düzgün bir kamu denetimi sayesinde, geleneksel yöntemle-

yarak, aşamalı bir şekilde diğer şirketler açısından da zorunlu

rin işe yaramadığı durumlarda bile etkili olurlar.

hale getirilir.

Başarılı olmuş birkaç devlet üniversitesi eğitim programını bir

Önerdiğimiz iyi iş stratejisinin en cazip yanlarından biri de taraf-

yana bırakırsak, iyi iş arayışında bu tür yönetişim anlaşmalarının

ların karşılaştıkları problemleri belirlemesine ve çözmesine ola-

hayata geçirilmediğini görüyoruz. Ancak bu anlaşmalar, bu he-

nak tanıyan interaktif yönetişim anlayışının, aynı zamanda bu

defe de uyarlanabilir. “İyi iş” kavramı, tıpkı temiz su gibi, belirsiz

çabaların kapsamının ve derinliğinin artması için gereken güven

bir kavramdır. Bu yüzden zaman içerisinde değişecek ve kulla-

ve karşılıklı bağımlılık ortamını geliştirmelerini de sağlamasıdır.

nıldığı bağlama uyarlanacak şekilde yorumlanmalıdır.

Bu yaklaşımın başarıya ulaşması için ihtiyaç duyulan geniş çaplı

Bir iyi iş stratejisi dört aşamada hayata geçirilebilir. Öncelikle

koalisyonun hâlihazırda mevcut olması şart değildir; bu koalis-

devlet yasama organı ya da başka kurumlar aracılığıyla kötü

yon bu stratejiyi hayata geçirme çabası sayesinde de kurulabilir

iş sorununu çözme kararlılığını göstermek amacıyla, yasal dü-

ve muhtemelen kurulacaktır. Güven ve yeni ittifaklar, bu ortak-

zenlemeleri gözden geçirecek ve geliştirilecek yönleri tespit

laşa problem çözme sürecinin hem önkoşulu hem de sonuçla-

edecek gönüllü programlara finansman ve yetki sağlayacak,

rından biridir.
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Yeni Geliştirilen
Teknolojileri Hâlâ
Düzenleyebilir miyiz?
Düşünce kuruluşu Valdai Discussion Club’ta yer
alan analizinde Ulrich Kühn günümüzün gelişen
teknolojilerini başarılı şekilde düzenlemek için önce
bazı hatalı varsayımlardan kurtulmamız gerektiğine
işaret ediyor.
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1997’de IBM’in Deep Blue isimli süper bilgisayarı, dünya satranç
şampiyonu Garry Kasparov’u yenmiş ve dünya şaşkına dönmüştü. Bundan 20 yıl sonra, dünya şampiyonu satranç programı Stockish 8; 100 oyunluk maçta Google’ın yapay zekâ yazılımı AlphaZero’ya yenildi. Aradaki büyük fark; AlphaZero’nun
satranç oynamayı sadece dört saatte öğrenmesi… Ve ayrıca
AlphaZero, 100 oyunun tümünü ya kazandı ya da berabere bitirdi! 21’inci yüzyıl teknolojisindeki büyük sıçramalara bir başka
örnek ise, Boston Dynamic’in Atlas isimli robotunun, kutularla dolu bir parkuru bir kutudan diğerine atlayarak geçmesiydi
ki bu video hem inanılmaz hem de biraz kokutucuydu. Her iki
alanın da gelecekteki askeri uygulamalar için potansiyel taşıdığını söylemek için çok büyük bir hayal gücüne ihtiyaç yok.
Bu; “Yeni geliştirilen bu teknolojileri düzenlemek için çok mu
geç?” sorusunu sormayı gerektiriyor.
Şimdiye kadar uluslararası toplum, yeni geliştirilen
teknolojileri ve bunlarla uyumlu silah sistemlerini, üç genel amacı göz önünde bulundurarak düzenledi:
1. İnsanların yaşayacağı gereksiz
veya büyük acıları sınırlandırmak veya önlemek;

2. Bazı aktörlerin belirli
teknolojilere erişimini
engellemek;
3. Nükleer savaşı önlemek…
Tarihsel açıdan bakıldığında,
savaş teknolojilerini düzenlerken nükleer savaşı önlenmek, en yeni ve geniş kapsamlı
girişimdir. (Bu konuda bilinen
en eski girişimi, 1139 yılında Papa
II. İnnocentius’un, Hristiyan ve
Katoliklere karşı kullanılan arbaleti
yasakladığı Orta Çağ’da görüyoruz.)

Uluslararası Hukuk
Nereye Gider?
20’nci yüzyılda kitle imha silahları ve uluslararası insancıl hukukun ortaya çıkışıyla
birlikte teknolojik gelişmeleri düzenleme
girişimleri; nükleer, biyolojik, kimyasal silahlar, füzeler ve bunlar gibi yeni teknolojileri sınırlandıran düzinelerce uluslararası sözleşmede kendini göstererek norm
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haline geldi. İhracat denetimi, bu tür silahların yayılmasını
önlemek için kullanılan silah kontrolü ve silahsızlanma anlaşmaları gibi enstrümanlar, uluslararası toplumun askeri ve çift
kullanımlı teknolojileri düzenlemek adına kullandığı araçların
bir parçası haline geldi.
Yapay zekâ, drone veya genetik mühendisliği (CRISPR/Cas)
alanındaki teknolojik atılımlar insanlığın, kendi hayatta kalma
becerisini korumaya olan ilgisinin tekrar artmasına ve ortak
düzenleme yasalarına yönelinmesine neden oldu. Fakat günümüzün gelişen teknolojilerini başarılı şekilde düzenlemek
için önce bazı hatalı varsayımlardan kurtulmamız gerekiyor.
Aşağıda bu varsayımların üçünü irdelemeye çalıştım. Elbette
ki varsayımların bunlardan ibaret olmadığını eklemek isterim.

Varsayım I
Birleşmiş Milletler gibi kurumların çok
taraflı forumlarında sıklıkla dile getirilen varsayımlardan biri, günümüzün gelişen teknolojilerinin çok
farklı olduğu çünkü önceki buluşlara göre çok daha hızlı ortaya çıktıklarıdır. Buradaki örtük
endişe, uluslararası düzenleyici politikaların bu gelişimin
hızına ayak uyduramamasıdır.
İlk varsayım sorgulanabilir
olsa da son varsayım muhtemelen doğrudur. Asıl soru;
eskiden farklı mıydı? Nükleer
silahların yayılmasına karşı
uluslararası toplumun küresel düzenlemeler geliştirmesi
neredeyse çeyrek yüzyıl sürdü.
Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi, ilk
uzun menzilli roketin fırlatılmasından yaklaşık 50 yıl sonra ortaya çıktı.
Tartışılır olmakla birlikte muhtemelen, birtakım kurallar üzerinde anlaşabilmek için Soğuk Savaş’ın süper güçleri
arasında yaşanan Küba Füze Krizi ile bir
felaketin eşiğine kadar gelmek gerekti.
Bu
açıdan
bakıldığında
Birleşmiş
Milletlerin; Nükleer Tedarikçiler Grubunda
olduğu gibi, dünya siyaseti için tehlikeli bir
rol üstlenmeden önce katil robotlar da denilen ölümcül otonom silah sistemlerini, 3D
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baskının potansiyel yayılma etkisine de dikkat çekerek düzenleme girişimleri kesinlikle olumlu işaretlerdir. Düzenlemeye
artan bu ihtiyaç sırasında yaşanan endişe verici bir gelişme
ise İkinci Dünya Savaşı’nın sona erişinden bu yana uluslararası düzenleme girişimlerinin lideri gibi hareket eden ABD’nin
geri çekilmesidir. ABD, şu an çok taraflı diplomatik müzakerelerin büyük bölümünden geri çekilmiş durumda…

Varsayım III
Son olarak elimizdeki stratejik kavramların ve terminolojinin,
yeni geliştirilen teknolojilerin etkilerini ele almaya hâlâ uygun
olduğunu varsayıyoruz. Tipik bir örnek vermek gerekirse “siber”
her şeyi “caydırıcılık”/“silah kontrolü” altında sınıflandırmaktır. Başlangıçta pek çok siber silah, gizlilik içinde geliştirilir, saklanır ve kullanılır. Siber silahlar, açık şekilde konuşlandırılan ve
örneğin “sinyalizasyon” ya da “güvence” için kullanılan klasik

Varsayım II

askeri teçhizatın aksine, en azından “tırmandırma” için büyük

Diğer bir varsayım, yeni gelişen teknolojilerin mevcut silah

ve “tırmandırma yönetimi” ile ilgili klasik mevzuat, “yatay tır-

kontrolü ve silahsızlanma anlaşmalarına meydan okuduğu yönündedir. Yine örtük endişe, yeni teknolojik icatların on
yıllara dayanan anlaşmaların çökmesine yol açacağı yönündedir. Örnek olarak da sık sık hipersonik planör araçları hakkındaki tartışmalar ve bunların ABD ve Rusya arasındaki New
START anlaşmasının geleceği üzerindeki olası etkisi ya da
Rusya’nın drone geliştirme iddiasının Orta Menzilli Nükleer
Kuvvetler Antlaşmasının (INF) askıya alınmasına neden olması gösteriliyor.

bir potansiyel taşımadıkça böyle kullanılmaz. “Tırmandırma”
mandırma” terimiyle tanımlanamayacak ya da “ofansif çarpışma”nın önemine atıf yapılamayacak bir ortamda çalışmaz.
Aynısı gelecekte katil robotların rol aldığı bir savaş alanındaki
“tırmandırma yönetimi” için de söylenebilir. Eğer insanın acı
çekmesiyle ilgili değilse ya da en azından başlangıçta değilse
hangi eylemler bu alanda değerlendirilecek kadar önem arz
eder? Thomas C. Schelling veya Herman Kahn’ın klasik eserlerinin bazılarını siber uzay, katil robotlar ya da drone sürülerini
hayal ederek okumayı deneyin, hemen bazı ciddi kavramsal

Sorun teknolojik dünyadan çok politik alandadır. Yeni silah

problemle karşılaşırsınız. Yine de bu, tüm bu kavramları ortadan

sistemleri ya da yeni teknolojik imkânlar konusundaki anlaş-

kaldırmak gerektiği anlamına gelmez; eski moda nükleer cay-

mazlıklar hiç de yeni değildir. Geçmişte silah kontrolünü elin-

dırıcılığa güvenmeye devam etmediğimiz sürece… Tüm bunlar

de bulunduran ülkeler genellikle ilgili kuralları düzeltmek veya

birlikte değerlendirildiğinde yeni geliştirilen teknolojilerin dü-

modernize etmek ve bu tür sorunları çözmek için teknik çalış-

zenlenmesi hâlâ mümkündür ve çok sayıda devlet de her gün ve

ma grupları kurdular. Ne yazık ki silah kontrolüne olan ilginin

çeşitli alanlarda bu tür girişimlere katılıyor. Ama işin önemi dü-

azalması ve daha da önemlisi bazı ülkelere getirilen askeri kı-

şünüldüğünde biraz daha yeni ve kesinlikle daha yaratıcı fikirler

sıtlamalar nedeniyle ortak sorunlara ortak çözüm bulma iste-

geliştirmemiz gerekiyor. Belki de işe günümüzün gelişen tekno-

ği ortadan kalktı. Bu yüzden değişen siyasi çıkarlar için tekno-

lojilerinin doğasını ve 21’inci yüzyılda barışı ve güvenliği sağlama

lojiyi günah keçisi ilan etmemeliyiz.

konusundaki temel varsayımlarımızı sorgulayarak başlamalıyız.

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

15

Asmalı Mescit Mahallesi, Meşrutiyet Cd.
No: 63, 34430 Beyoğlu/İstanbul
+90 (212) 252 29 00
info@iso.org.tr
www.iso.org.tr

