DİJİTAL
BÜLTEN
20 ŞUBAT 2019

01
05
08
10

Küreselleşmenin
Durumu 2019
Küresel Düzenin Yeniden Kurulması
-Peki, Ama Nasıl?
Politikleşen Endeksler
Robot Muhabirlerin Yükselişi

Küreselleşmenin
Durumu 2019
New York Üniversitesi Stern İşletme Okulu işletme ve
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Üniversitesi Stern Eğitim ve Yönetimin Küreselleşmesi
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yollarını bulmaları için Harvard Business Review’da
önemli önerilerde bulundular.
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Küreselleşme, 2016 yılındaki Brexit ve Trump şoklarından bu
yana temel ekonomik ilkeler ile politik tehditler arasındaki
savaş tarafından şekillendiriliyor. Ancak korumacı ekonomik
politikalar nedeniyle küreselleşmenin çökeceği öngörüleri de
10 yıl önce yaygınlık kazanan küresel ticaretin hâkim olacağı düz bir dünya söylemi kadar isabetsiz çıkmış gibi görünüyor. Yeni DHL Küresel Bağlanmışlık Endeksi (Philip Bastian ile
birlikte hazırladık) dünyanın 2017 yılını her zamankinden çok

Küreselleşme Yayılıyor (Şimdilik)
Bilgi akışının tarihteki en yüksek düzeye ulaştığı 2016-2017 döneminde, ticaret, sermaye ve insan akışı düzeyinde de artış
yaşandı.
2011 Yılına Oranla,
Küresel Bağlanmışlık Düzeyi’nin Derinliği

küreselleşmiş halde tamamladığını ortaya koyuyor. 2018 yılı
yeni engeller çıkarmasına rağmen -gümrük vergilerinden saBilgi

tın almaların engellenmesine dek- bunun sonucu küresel ticari rekabetin son bulması değil, oyun alanının değişmesi oldu.
Bu karmaşa içerisinde yöneticiler şirketlerinin geleceğini nasıl
planlamalı? Akıllı ticari kararlar ortamın isabetli bir şekilde algılanmasına bağlı olduğuna göre, yöneticilerin işe küreselleşme ölçütlerinin gelişimini gözlemleyerek başlaması gerekiyor.
2017 yılında, dünyanın büyük kısmında gerçekleşen güçlü

Sermaye
İnsan
Ticaret

büyüme, DHL Bağlanmışlık Endeksi’nin yeni bir rekor kırmasını sağladı. Sınır ötesi ticaret, sermaye, bilgi ve insan akışı
belirgin düzeyde artış gösterdi. Bu artış en son 2007 yılında
gerçekleşmişti.
Ancak 2018 yılında siyasi tehditler söylem olmaktan çıkarak
gerçeğe dönüştü. ABD ile en büyük ticari ortakları arasındaki
anlaşmazlıklar, karşılıklı gümrük vergisi artışlarını ortaya çıkardı. Ülkeler bir yandan da yabancı şirketler tarafından gerçekleştirilen satın almalar üzerindeki kontrolü sıkılaştırdı, veri
yerelleştirme politikalarına ağırlık verdi ve mültecilere göz
açtırmamaya başladı. 2018 verileri henüz elimizde olmamakla birlikte, bu gelişmelerin uluslararası akışı etkilediğine dair

Not: Bilgi akışı internet trafiğinin uluslararası payından, ulus-

kanıtlar söz konusu. Ticaret artmaya devam ederken artış hızı
dana geldi.

lararası telefon görüşmelerinin süresinden, kişi başına düşen
basılı yayınların ticaretinden oluşur. 2005 öncesinde bilgi akışı
konusunda sadece son iki ölçüt hesaplanıyordu.

Küreselleşmenin güçlü ivmesinin ters rüzgârlara göğüs gerdi-

Kaynak: DHL Küresel Bağlanmışlık Endeksi 2018

düştü. Doğrudan yabancı yatırım miktarında ise azalma mey-

ği bu ortamda piyasaların entegrasyonunun da sınırlı düzeyde kaldığını belirtmek gerekiyor. Çokuluslu şirketlerin yurtdışı
operasyonları küresel üretimin sadece yüzde 9’unu gerçekleş-

fırsatları göz önüne seriyor. Yurtdışında ve uzak coğrafyalara

tiriyor. Ürün ve hizmetlerin ihracı dünyadaki GSYH’ye yüzde 29

başarılı olmak hâlâ iç piyasalarda kazanmaktan çok daha güç

oranında katkıda bulunuyor. Ancak birden fazla kez sınır aşan

halde. Ancak uluslararası akışı kısıtlayan bu engellerin bazıları,

ürünleri hesaba katmadığımızda bu oranda yüzde 20’ye iniyor.

aynı zamanda da bunları aşmanın yollarını bulan şirketler açı-

Şaşırdınız mı? Bu konuda yalnız değilsiniz. 2017 yılında gerçek-

sından büyük kazançlar vadediyor.

leştirdiğimiz ankete katılan altı ülkedeki yöneticiler uluslara-

Şirket yöneticilerinin küreselleşmenin yol açtığı dalgalanma-

rası üretim ve ticaretin sırasıyla yüzde 37 ve yüzde 41 paya sahip olduğu tahmininde bulunmuştu.

da yollarını bulmalarına -hatta kâr etmelerine yardımcı olmak
amacıyla, strateji (rekabet yolları), rekabet alanı (nerede re-

Küresel akışın tarihin en yüksek düzeyine ulaşmasına rağmen

kabete girmeli), mimari (organize olma yolları) ve piyasa dışı

yöneticilerin tahminlerinin altında kalması gerçeği, küre-

stratejiler (toplumla kaynaşma yolları) konularında öneriler

selleşmenin çokuluslu şirketler açısından yarattığı tehdit ve

getiriyoruz:
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Rekabet Yolları
Küreselleşmeye yönelik tehditlerin artması, yurtdışında marjinal rekabetçi pozisyona sahip şirketler açısından risk teşkil
ediyor. Warren Buffet’in söylediği gibi, “Kimin çıplak yüzdüğünü ancak sular çekildiğinde anlayabilirsiniz.” Politik koşulların
gerginleşmeye devam ettiği bir ortamda kısa vadeli tüm gelişmelere tepki vermekten kaçınmalısınız. Ancak, şirketinizin
rakipleriniz karşısında uzun vadede oyunda kalmanızı sağlayacak avantajları olup olmadığını da titizlikle değerlendirmelisiniz. Eğer yoksa stratejik bir şekilde geri çekilmek daha garantili
bir yol olabilir.
Daha spesifik bir şekilde ifade etmek gerekirse, şirketinizin
zaman içerisinde test edilmiş uluslararası kümelenme stratejileri (Farklı ülkelerdeki ölçeklendirilebilir varlıklardan yararlanmak), arbitraj (işgücü maliyetleri arasındaki farklardan
yararlanmak) ve adaptasyon (farklılıklara ayak uydurmak)
arasında yeni bir denge kurmanıza ihtiyaç olup olmadığını değerlendirin. Kümelenme ve arbitraj yurtdışında doğrudan de-

yüzde 60’ını sadece dört ülkeden elde ettiğini (kendi ülkeleri

ğer yaratabilir. Bu yüzden öncelikle bu iki strateji konusundaki

ve en büyük üç yabancı piyasa) görüyoruz. Dolayısıyla, nere-

yaklaşımınızı gözden geçirmelisiniz. Mevcut trendler birçok

de rekabete girilmesi gerektiği, hangi büyüklükte olurlarsa

şirketin kümelenmeye yönelmesi, en azından arbitraj strate-

olsunlar, tüm çokuluslu şirketler açısından önemli bir soru

jilerine bağımlılıklarını sorgulaması gerektiği gösteriyor. “Yeni

niteliğinde.

NAFTA”nın (ABD-Meksika-Kanada anlaşması), saatte 16 do-

Yaygın politik trendler ülkelerin uluslararası ticarete açık-

lardan az ücret alan işgücünün kullanımını sınırlandırarak,

lık düzeylerinde belirgin farklılıklar olduğunu gösteriyor.

otomotiv üretimindeki arbitraj fırsatlarını azalttığını aklınızda

Tüm dünyanın ilgisi ABD ile Çin arasındaki ticaret ve yatı-

bulundurun.

rıma yönelmiş olsa da, diğer birçok ülke de aralarındaki en-

Uyum, kümelenme ve arbitraj stratejiklerinin coğrafi erişim

gelleri kaldırıyor. 2018 yılında, 11 ülkenin yer aldığı “Trans-

alanını genişletebilir ancak bunun da ölçek ekonomisi fırsatla-

Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerlemeye Açık Anlaşma”,

rının kaçması ve yurtdışı girdilere erişim olanaklarının azalma-

Afrika Kıtası Serbest Ticaret Anlaşması ve AB-Japonya

sı gibi bir bedeli olduğunu bilmelisiniz. Küreselleşme önündeki

Ekonomik Ortaklık Anlaşması gibi önemli ticaret anlaşma-

engeller yükseldikçe, uyum yoluyla yerelleşme mantıklı -ancak

ları imzalandı.

sınırlı faydalar sağlayan- bir karar gibi görünebilir. Yerel rakip-

Bu trendler şirketlerin, öncelik verecekleri piyasaları belirler-

lerinin karşısındaki rekabet avantajınızı yitirecek kadar yerel-

ken belirli ülkelerdeki fırsatları kültürel, idari/politik, coğrafi

leşmeniz gerekecekse, bazı piyasalardan çıkma seçeneğini

ve ekonomik farkları göze alarak tartması gerektiğini göste-

gözden geçirebilirsiniz.

riyor. İşin yeni boyutu idari/politik mesafelerin her zamankinden hızlı bir şekilde değişiyor olması. Şirketlerin, kırılgan bir

Rekabet Alanı

coğrafi ortamdaki her değişim doğrultusunda operasyonlarını yeniden şekillendirmesi mümkün değil. Ancak daha çe-

Kusursuz bir entegrasyonun gerçekleşemediği bir dünyada

vik tedarik zincirlerine yatırım yapmakta, beklenmedik du-

hangi pazarlara girmeniz gerektiği, nereden geldiğinize bağlı-

rumlara yönelik planları gözden geçirmekte fayda olabilir.

dır. 2018 DHL Küresel Bağlanmışlık Endeksi çerçevesinde takip

Ticari gerilimlerin uluslararası büyümeyi sekteye uğrattığı bu

ettiğimiz akışın yaklaşık yarısı kaynak ülke ile genellikle kom-

ortam kimi şirketlerin ve ülkelerin işine yarayabilir. Örneğin,

şularından oluşan ilk üç varış noktası arasında gerçekleşiyor.

Uluslararası Para Fonu, Kanada, Meksika, Euro Bölgesi ve

Yurtışındaki varlıkları bakımından dünyanın en büyük çoku-

Japonya’nın, belirli senaryolar çerçevesinde, kısa vadede ABD

luslu şirketleri arasında yer alan şirketlere baktığımızda bile,

ile Çin arasındaki ticaret savaşlarından kârlı çıkabileceğini

ülkeler bazında satış verilerini açıklayan şirketlerin gelirlerinin

öngörüyor.
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Organize Olma Yolları

Çin’deki çokuluslu ABD şirketleri açısından bu durum farklı

Şirketinizin rekabet stratejisini ya da coğrafi ayak izini değiştirmesi durumunda, organizasyonel yapısının da bu değişime
uygun şekilde değişmesi gerekir. Kümelenme stratejisine yö-

ulusal çıkarlar arasında bulunan ip üzerinde dikkatle yürümeleri gerektiği anlamına geliyor. Ülkelerin farklı çıkarları da bu
güçlüğü daha da artırıyor.

nelmeniz teknolojik avantajınızı pekiştirmeniz amacıyla Ar-Ge

Dengeyi koruyabilmek istiyorsanız, şirketinizin faaliyet göster-

fonksiyonunuzu güçlendirmenizi gerektirebilir. Öte yandan

diği tüm piyasalarda yerli bir şirket olarak görüldüğü yanılgısı-

uyuma ağılık vermeniz ise yurtdışındaki yöneticilerinizin yetkilerinin artırılması gerektiği anlamına gelir. Şirketin coğrafi
ayak izindeki belirgin bir değişim de raporlama ve karar mekanizmalarını etkileyecektir.
Organizasyon yapısındaki potansiyel değişiklikleri gözden geçirmenin en kolay yolu şu üç soruya yanıt vermektir: Hangi
yapı? Kim yönetiyor? Birlikte nasıl işlev gösteriyor? Yapısal
değişimler en ezber bozan, en karmaşık, örneğin kümelenme ve uyum stratejilerini bir araya getirmeyi gerektiren, daha

na kapılmamanız gerekir. Şirketinizin faaliyet gösterdiği ülkeye
katkılarını vurgulamanız, ancak o ülkenin vatandaşı numarası
yapmaktan kaçınmanız gerekir. Halkın kendi vatandaşlarına
yabancılardan daha fazla değer verdiğini aklınızdan çıkarmayın. Yapılan bir araştırmaya göre, ABD’liler, yurtdışındaki 1.000
kişinin işsiz kalması pahasına da olsa, ülkedeki bir kişiye istihdam sağlayacak politikaları, ülkedeki bir kişinin işsiz kalması
pahasına yurtdışında 1000 kişiye istihdam sağlayacak politikalara tercih ediyor. Bu açıdan bakıldığında,” dünya vatandaşı” olma gayretindeki liderler, İngiltere

karmaşık bir organizasyon ya-

Başbakanı Theresa May’in de ifa-

pısı gerektiren değişimlerdir.
Şirketler genellikle bölgesel
düzeyde yapılanmaya gider ya
da matris yapılanmasını benimser. Birçok çokuluslu şirket, yönetim kademelerinde
ulusal çeşitlilik konusunda
sıkıntı yaşıyor. Üst düzey yöneticiler, hedef ülkelerden çok
merkezden seçiliyor. Uyum
stratejisine öncelik verilmesi
durumunda, hedef ülkelerden

“Şirket yöneticilerinin
küreselleşmenin yol açtığı
dalgalanmada yollarını
bulmalarına -hatta kâr
etmelerine yardımcı olmak
amacıyla, strateji, rekabet
alanı, mimari ve piyasa dışı
stratejiler konularında öneriler
getiriyoruz.”

insanların temsil edildiği bir

çalışma şeklinin gözden geçirilmesi de organizasyon şemasındaki kutulara gereğinden fazla odaklanılmasına engel olur.
Farklı coğrafyalardaki ve fonksiyonlardaki insanları bir araya
getirmek istiyorsanız, ilişkileri, teşvikleri ve bilgi akışını artırmanın yollarını değerlendirin.

Toplumla Kaynaşma Yolları

görülüyor.
Dahası, birçok şirket hâlâ
ağırlıklı olarak iç piyasalarda
faaliyet

gösterdiğine

toplumdaki

göre,

küreselleşmeye

yönelik öfkenin kökeni de iç
meselelerden kaynaklanıyor
-ve sadece iç politikadaki tavizlerle çözülebilir- demektir.
Örneğin, ABD’deki gelir adaletsizliğine yönelik kaygılar
ithalatı azaltarak çözülemez.

yönetim bir zorunluluk halini alır.
Farklı birimlerdeki insanların bir arada

de ettiği gibi” vatansız” olarak

Çünkü ABD zengin ülkeler arasında ekonominin büyüklüğüne oranla ithalat miktarı en düşük ülke konumunda olmasına rağmen, gelir eşitsizliğinde en
üst sıralarda yer alıyor. Teknolojik değişim, vergi politikaları,
işgücü piyasalarındaki düzenlemeler gibi iç politika meselelerine odaklanmak en iyi niyetli liderler açısından bile sıkıntılı
olabilir. Ancak liderlerin bu alanlarda ilerleme kaydedebilmesi için hazırlıklı olması gerekiyor.
Önümüzdeki yılın küreselleşme düzeyini artıracağını mı yoksa

Küreselleşmeye yönelik tepki aynı zamanda büyük şirket-

azaltacağını mı öngöremeyiz. Ancak uluslarası akışın ve bunu

lere yönelik tepki anlamına geliyor. 2018 Edelman Güven

kısıtlamaya yönelik önlemlerin de önem taşımaya devam ede-

Barometresi’ne göre, insanlar hâlâ şirketlere devletlerden

ceğini kesinlikle söyleyebiliriz. Dolayısıyla, küreselleşme hız-

daha fazla güvenmeye devam ediyor ve katılımcıların çoğun-

lansa da yavaşlasa da, bundan en kazançlı çıkacak olanlar, iş

luğu CEO’ların devletin harekete geçmesini beklememesi,

ortamını tamamen yerel ya da küresel bir vizyonla değerlen-

değişime öncülük etmesi gerektiğini düşünüyor. Politik sorun-

dirmek yerine, küreselleşmenin karmaşık yapısını anlayabilen-

ların yaşandığı bölgelerde faaliyet gösteren şirketler, örneğin

ler olacaktır.
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Küresel Düzenin
Yeniden Kurulması

-Peki, Ama Nasıl?
Uluslararası ilişkiler sisteminin giderek derinleşen bir kriz içinde olduğu
epeydir konuşuluyor. Son Davos zirvesinin de başlıca konusu buydu.
Zirvenin ardından Forum başkanı Klaus Schwab, Global Agenda sitesinde
küresel düzenin yeniden dengelenmesine ilişkin bir dizi öneri gündeme
getirdi. Buna karşılık Avrupa’da Demokrasi 2025 Hareketinden (DiEM25)
David Adler ve Yanis Varoufakis, The Guardian’da yayınlanan yazılarında
uluslararası düzen konusunda yeni radikal bir vizyonu savundular.
Her iki öneriye de karşı çıkan Colombia Üniversitesinden iktisatçı
Adam Tootze’nin, Foreign Policy dergisinde yayınlanan yazısı ise
“Küresel düzen hakkında tüm bildikleriniz yanlış” başlığını taşıyordu.
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Dünya Ekonomik Forumunun Ocak ayında yapılan 2019 top-

artık geçti. Mutlak egemenliğin olduğu bir politik sistem her-

lantısının ana konusunu Küreselleşme 4.0 oluşturmuştu.

hangi bir zamanda olmuş olsa bile, artık olamaz. Dijital ve

günü Global Agenda sitesinde yayınlanan yazısında küresel

gelemeyiz.

Forumun başkanı Klaus Schwab toplantının ardından 5 Şubat

sistemin yeniden düzenlenmesine ilişkin önerilerini açıkladı. “Küresel sistemimiz kontrolden çıkmıştır” diye başlayan
yazı sistemin yeniden dengelenmesinin mümkün olduğunu
belirtiyordu.

Schwab, sistemin kontrol dışına çıkmasını başlıca dört nedene bağlıyor:

çevresel olarak bağlantılı dünyanın gerçekliğini görmezden
Bu olguya iki türlü; olumsuz ya da yapıcı bir şekilde yaklaşabi-

liriz. Olumsuz yaklaşım, ulusal liderlerin sadece kendi ulusal
çıkarlarına, ulusal sosyal bütünlüğü korumanın yegâne öncelikleri olduğu anlayışına odaklanmaları demektir. Böyle bir
tutum sadece küresel sistemin daha da dağılmasını getirir.

Yapıcı yaklaşım, küresel sistemin pekiştirilebileceğini ve ye-

1 Sistemdeki geçmişte benzeri görülmedik karmaşıklık;

niden inşa edilebileceğini ileri sürer. Kuşkusuz bu eskiden ol-

2 Değişimin hızında Dördüncü Sanayi Devrimi’nin yol açtığı
olağanüstü ivme;

3 Küresel yönetişim sisteminin yönlendirme mekanizmasının eskimiş olması;

duğu gibi yukarıdan aşağı yapılamaz. Tersine, sistemin unsur-

ları aşağıdan yukarı güçlendirilmelidir. Bu unsurları yeniden
biçimlendirmek ve aralarındaki çarpıklık ve dengesizlikleri
gidermek için birçok çaba gerekeceği açıktır.

4 Birçok ülkede görülen toplumun kontrolünü yeniden ele
almayı amaçlayan geniş tabanlı başkaldırılar.

Uluslararası Bir Yeşil New Deal

Bu koşullarda küresel sistemin birbirlerine bağımlı altsis-

temlerinin dengesi de bozuluyor. Bunlar ekolojik altsistem,
ekonomik altsistem, teknolojik altsistem, sosyal altsistem ve
küresel politik altsistemdir.

David Adler ve Yanis Varoufakis The Guardian’daki yazıların-

da, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim’in görev süresinin
sona ermesine daha üç buçuk yıl varken istifa ederek ayrıl-

masının aslında bir uyan borusu olarak alınması gerektiğini

Eğer küresel sistem değişimi için normatif bir çerçeve getire-

bilirsek yeni bir refah ve görece barış dönemi başlatabiliriz.
Klaus Schwab küresel sistem değişimi için yedi norm öneriyor:

vurguluyorlar.

Bu istifa IMF ve Dünya Bankası’nın bütünüyle yeni bir vizyon
çevresinde harekete geçmesi için mükemmel bir fırsat olarak

1 Çok kutupluluğa ve çeşitliliğe saygı gösteren işbirlikçi bir

değerlendirilmelidir. Yeni vizyon, bu iki kurumun fonlarının

2 Yeni

yerine çoğunluğun çıkarları için kullanmasını sağlayacak ra-

küresel yönetişim yaklaşımı.
küresel

dayanmalıdır.

sistem

sosyal

paydaşlara

daha

çok

3 Sistemimiz daha sürdürülebilir olmalıdır.
4 Sistemimiz daha kapsayıcı olmalıdır.
5 Sistemimiz toplumsal cinsiyet dengesini daha çok dikkate
almalıdır.

6 Daha insan merkezli olmalıdır.
7 Etik temeli daha güçlü olmalıdır.

global finansın çarklarını küçük bir azınlık yararına yağlamak
dikal reformlar içermelidir.

Dünya Bankası ve IMF, kurucularının niyetlerinin tersine
hükümetleri ve dünya refahını desteklemek yerine Bretton
Woods’un çökmesinin ardından, özünde koordineli bir top-

lu özelleştirme, kemer sıkma ve finansal deregülasyon kam-

panyasından başka bir şey olmayan Washington Mutabakatı
denilen şeyin öncülüğünü yaptılar. Şimdi bir özel yatırım fir-

masında görev almak üzere istifa eden başkan Kim’in 2015’te

Yukarıda sayılan altsistemlere bu normları tutarlı bir şekil-

benimsediği “Kalkınma İçin Finansı Büyütmek” stratejisi ise,

kadar sağlam ve geniş tabanlı refah ve istikrar getirecek bir

deki Dünya Bankasının rolünü özel finansın bir kolaylaştırıcı-

Elbette her bir altsistemi yeniden dengelemek için ayrı diya-

Şimdi bu istifa IMF ile Dünya Bankasının rolünü gözden ge-

olarak dünya için ne anlama gelecektir? Bunun anlamı en

sırasında dile getirdiği görüşü hatırlamak için bir fırsat olarak

de uygularsak, Küreselleşme 4.0’ı tarihte hiç görmediğimiz

gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yatırımcı olmak şeklin-

küreselleşme dalgası olarak biçimlendirebiliriz.

sına dönüştürdü.

loglar gerekecektir. Bütün bu sistemik değişimler bir bütün

başta küresel sistemde hiçbir aktörün kendi başına düzeni
yeniden tesis edecek yetenekte olmadığıdır. Dünya herhangi
bir zamanda tek kutuplu bir dünya olmuş olsa bile o günler
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çirmek üzere, Keynes’in 1994’te Bretton Woods müzakereleri
görülmelidir. Keynes bu müzakerelerde savaş sonrası kurula-

cak yeni sistemin dolar üzerinde inşa edilmemesi gerektiğini

savunmuştu. Bunun yerine, önde gelen bütün ekonomiler çok
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taraflı bir Uluslararası Takas
Birliğine (ICU) üye olmalıydı. Kendi para birimlerini ve
merkez bankalarını korurken
ülkeler

bütün

uluslararası

ödemeleri, Keynes’in bancor
olarak adlandırdığı, ortak bir
muhasebe birimine göre yapmayı ve ICU üzerinden takas
etmeyi taahhüt etmeliydi.

“Kriz Derin”

“Bir öneri: Atıl duran
tasarrufları yeniden
düzenlenmiş bir Dünya
Bankası ve IMF aracılığıyla
harekete geçirerek Uluslararası
Bir Yeşil New Deal’i finanse
edebilirsiniz.”

Böylece ICU’nun düzenli fazla-

lebi ve üretkenliği dengelemesi mümkün olabilirdi. Ancak o
tarihte ABD’nin sistemin temeli olarak doların kabul edilmesinde ısrar etmesi yüzünden İngiltere sözcüsü olan Keynes’in
önerileri reddedilmişti.
Bugün dünya tıpkı İkinci Dünya Savaşı sonrasında kapsamlı bir yeniden yapılanma için yoğun bir uluslararası yatırım
programına ihtiyaç duyduğu gibi, yıllık maliyeti 8 trilyon do-

iktisatçı Adam Tootze ise hem

Klaus Schwab’a hem de David
Adler ile Yanis Varoufakis’e

eleştiri olarak kaleme aldığını
söylediği yazısında uluslararası
düzenin biçimlenmesinin dönüm noktasının 1995’te Dünya

Ticaret Örgütü’nün kurulması
olduğunu ileri sürüyor. Bu kritik

ları ve açıkları simetrik olarak vergilendirerek sermaye akışlarını, oynaklığı, küresel toplam ta-

Chrash kitabının yazarı tanınmış

noktayı da örgütlü işçi hareketi-

nin yenilgiye uğradığı koşullarda ABD’nin tek kutuplu bir jeopolitik güç haline gelmesine bağlıyor:

“Şimdi ise durum değişmiştir, Çin yükselişe geçmiştir. Bugün
yeni uluslararası düzen konusundaki tartışmalar her şeyden

önce Çin-ABD ilişkileri çevresinde dönüyor. Bu ikisinin rıza-

sı olmadan herhangi bir uluslararası düzen ortaya çıkamaz.
Mevcut aşırı tekelci kapitalizm ise, 2008 krizinde görüldüğü
gibi, uluslararası bir düzenden çok esnek ve keyfi çözümlere

lar tutacak bir yeşil dönüşüm için feryat eder durumda.

ihtiyaç duyar.”

Bu kaynak nereden gelecek? Herhalde zaten sıkışık olan ulu-

Foreign Policy dergisinde yayınlanan yazısında Tootze, “Kriz

sal bütçelerimizden değil. Bir öneri: Atıl duran tasarrufları
yeniden düzenlenmiş bir Dünya Bankası ve IMF aracılığıyla
harekete geçirerek Uluslararası Bir Yeşil New Deal’i finanse
edebilirsiniz.
Bütün uluslararası ödemeler IMF’nin çıkaracağı dijital para
birimi ile yapılabilir. Ulusal para birimleri varlığını sürdürür ve
IMF parası karşısında serbestçe dalgalanır. Para birimlerinin
her ülkenin ticaret fazla ve açıklarıyla orantılı olarak yatırılacağı bir zenginlik fonu oluşturulabilir.
Dünya Bankası, IMF’nin para birimi çıkarma yetkisini arkasına alarak dünyanın çeşitli ülkelerinde atıl duran tasarrufları
yeşil yatırımlara sevk edebilir.
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derindir” diyor. “Bu koşullarda yeni bir kurumsal tasarım için

çağrılar olması şaşırtıcı değildir. Ancak dilekte bulunmak

konusunda dikkatli olmalıyız. Eğer tarihten çıkarılacak bir

sonuç varsa, o da yeni düzenin kolektif bir liderliğin bilinçli
bir eyleminden çıkmayacağıdır. Fikirler ve liderlik önemlidir.
Ancak bunların kendi başlarına uluslararası düzen kurabileceğini düşünmek arabayı atların önüne koşmak demektir.

Mevcut gerilimi çözecek olan kendi yolunu getirmeye kararlı
yeni bir paydaşın gücü yakalaması olacaktır. Şu andaki mer-

kezi sorun Batı’nın buna hazır olup olmadığıdır. Eğer değilse,
yeni düzensizlikle yetinmemiz gerekecek. Yoksa Hindistan’ın
demokrasisinin ya da Çin’in otoriter liderliğinin küresel kurumsal değişim gündemine yazılacağını umanlar mı var?
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Politikleşen
Endeksler
Felix Salmon, Axios’taki yazısında ekonominin
nabzını tutan endekslerin iç yüzüne odaklanıyor.
Salmon, şayet politika endekslere karıştığında
ekonomide olanlara göz atıyor…
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F

Finans dünyasının en güçlü aktörleri endeks kuruluşları olabilir.
Esas olarak, tüm pasif yatırımcılar, varlıklarını nereye yatıracakları konusunda bu şirketlere güveniyor. Aynı zamanda, neredeyse
tüm aktif yatırımcıların hesaba katıldığı benchmark’ları da onlar
yaratıyor.

• Endeksler değiştiğinde, milyarlarca dolar yer değiştirebilir. Gelişmekte olan piyasalara gelince, endeks dünyasının iki
devi hisse senetleri için Morgan Stanley Capital International
(MSCI) ve bonolar için JP Morgan Gelişen Piyasa Bono
Endeksi’dir (EMBI). Bu endeksler değiştiğinde, gelişmekte
olan piyasalardaki fon yöneticileri (aktif ya da pasif olsun) bu
değişimin sonuçlarıyla yüzleşir.

• Endeks kuruluşları hükümet baskılarına karşı duyarlıdır.
Çin, hisse senetlerini gelişmekte olan piyasalar endeksine sokması için MSCI’ı zorladı. Bu sırada, Juan Guaido’nun yanında
yer alan Venezüellalı politikacılar, EMBI endeksini yöneten JP
Morgan’ın, ülkeyi endekste tutmasını istedi. Oysa ABD’lilerin
Venezüella bonosu alması yasaktı.

Sonuç olarak: Endekslerin objektif olduğu düşünülse de, her şey
insanların önyargısı karşısında kırılgandır. S&P 500’ün ABD’deki
en büyük 500 hisse senedini gösterdiğine inanılır ama gerçek
bu değildir. Tesla hiçbir zaman bu endekse dahil edilmemiştir.
Endekse kimin dahil edilip edilmeyeceğine karar verenleri etkiyebilirseniz, işte gerçek güç budur.

“S&P 500’ün ABD’deki en
büyük 500 hisse senedini
gösterdiğine inanılır ama
gerçek bu değildir. Tesla hiçbir
zaman bu endekse dahil
edilmemiştir. Endekse kimin
dahil edilip edilmeyeceğine
karar verenleri etkiyebilirseniz,
işte gerçek güç budur.”
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Robot
Muhabirlerin
Yükselişi
Jaclyn Peiser, New York
Times’ta yayınlanan
yazısında hem dijital
yayınlarda hem de
geleneksel gazetelerde
muhabir ve editörlerin
işten çıkarmaların kurbanı
olduğunu hatırlatarak
şimdi bilgisayar
gazeteciliğinin yükselişte
olduğuna dikkat çekiyor.
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Bloomberg News, yayınladığı içeriğin yaklaşık üçte biri için, bir çeşit otomatik teknoloji kullanıyor. Şirketin kullandığı sistemin adı Cyborg… Bu sistem
gazetecilerin, yılın her çeyreğinde şirketlerin gelir kayıtlarıyla ilgili binlerce
makale üretmelerine yardım ediyor.
Program; bir finansal raporu görür görmez tarıyor, en uygun bulgu ve rakamları bulup bunlardan bir güncel haber konusu çıkarıyor. Üstelik bunu,
böyle bir şey üzerinde çalışmayı sıkıcı bulan ekonomi muhabirlerinin aksine,
şikâyet etmeden yapıyor.
Yorulmak nedir bilmeyen, doğru ve eksiksiz Cyborg; Bloomberg’in, hızın çok
önemli olduğu ekonomi gazeteciliğinde, ana rakibi Reuters’a kafa tutmasına yardım ediyor. Bu ona, yüksek riskli yatırım fonlarına karşı enformasyon
yarışında başarı şansı veriyor. Bloomberg, yapay zekâyı bu konuda en son
haberleri sunmak için kullanıyor. Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John
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Micklethwait, “Bu yeni teknolojide finans piyasaları diğerlerinin

teknoloji şirketi Automated Insights ile anlaştı ve bu alandaki

önünde” diyor.

ilk uygulayıcılardan oldu.

Robot muhabirler sadece Bloomberg’e şirket gelirleriyle ilgili

Bloomberg gibi Associated Press de bu yazılımı, ikinci lig ve ko-

haber üretmekle kalmıyor aynı zamanda Associated Press için

lej takımları hakkındaki yazıların yanı sıra şirket gelir kayıtlarını

beyzbol ikinci ligi; Washington Post için lise futbol takımları ve

incelemek için kullandı. Associated Press, Automated Insights

Los Angeles Times için depremlerle ilgili makaleler de üretiyor.

ile çalışmaya başladığından beri, her çeyrek yılda şirket gelirle-

Geçtiğimiz hafta Guardian’ın Avustralya baskısı, siyasi partilere

riyle ilgili hazırladığı makale sayısını 300’den 3700’e çıkardı.

yapılan yıllık bağışları hesaplayan bilgisayar yardımlı ilk makalesini yayınladı. Forbes ise kısa süre önce gazetecilere ön taslak ve
hikâye şablonu hazırlayacak Bertie’yi kullanmaya başladı.

“Heliograf” Ödülünü Pulitzer Hall’da Aldı
Post; 2016 Yaz Olimpiyatları ve 2016 seçimlerinde çok faydalandığı Heliograf isimli robot muhabiri kullanıyor. Gazete geç-

Yapay Zekâ Gazeteciler İçin Tehdit mi?
Yapay zekâ, sektörün araçlarından biri haline gelmeye başladı
ama gazete yöneticileri bunun, insan çalışanlar için bir tehdit
olmadığını söylüyor. Aksine hedef; gazetecilerin asli işlerine
daha fazla zaman ayırabilmesini sağlamak…
Associated Press direktörlerinden Lisa Gibbs, “Gazetecilik yaratıcılıkla, meraklı olmakla, hikâyeler anlatmakla, hükümetlerin sorumlu oldukları işleri kurcalamakla, eleştirel düşünmeyle ilgili bir
iş. Biz, gazetecilerin enerjisini bunlara harcamasını isteriz” diyor.

tiğimiz yıl Heliograf ile, büyük veri ve yapay zekâ alanındaki
başarıları değerlendiren Global Biggies Awards’da ödül aldı.
Ödül töreni, sanki gazetecileri delirtmek istercesine, Columbia
Üniversitesi Pulitzer Hall’da yapıldı.
Post’un stratejik girişimler direktörü Jeremy Gilbert, şirketin yapay zekâyı; coğrafi hedefleme olarak bilinen ve örneğin spesifik
bir bölgedeki siyasi çekişmeler gibi, yerele odaklı makaleler hazırlamak için de kullandığını söylüyor: “Kitlesel medyadan söz
ediyorsanız, ulusal ya da uluslararası sahada, kendi küçük topluluğundaki ilginç hikâyelerle ilgilenen okuyucunun ilgisini kay-

Associated Press, 2014’te, yılda milyarlarca bilgisayar-üretimi

betmeyi göze alırsınız. Bu durumda biz de kendimize, uzmanlı-

öykü ortaya çıkarabilen dil yazılımı konusunda uzmanlaşmış

ğımızı nasıl genişletebiliriz diye sorduk” diye ekliyor.
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“Haber merkezinde yapay
zekâ kullanımı size daha fazla
erişim olanağı sağlıyor, daha fazla
enformasyon alıyorsunuz. Bugün
yapay zekâ, yarın blockchain,
10 yıl sonra ise bambaşka bir
şey olacak. Değişmeyen şey
gazetecilik standartlarıdır.”
A.P., Post ve Bloomberg, sıradışı veriler için dahili bir bildirim sistemi kullanır. Bildirimi alan gazeteciler, bu verilere bakarak içlerinde bir insan tarafından yazılabilecek bir haber olup olmadığına
bakabilir. Olimpiyatlar sırasında Post, yarış sonuçlarının içinde
olimpiyat dünya rekorunun yüzde 10 altında ve üstünde olanları
ayırarak editörlere bildiren Slack diye bir sistem kullanmıştı.
Yapay zekâ gazeteciği parlak bir robotun bir makaleyi hazır edivermesi gibi basit bir şey değildir. Bu işin başlangıcında pek çok
aşama vardır; editör ve yazarlar bir haberin, olayın farklı sonuçlanması ihtimaline karşı, birkaç farklı versiyonunu yazar ve bunları ana metinle birlikte hazır ederler. Hava durumu, beyzbol
maçı ya da borsa olsun; veriler geldiğinde, sistem bu veriler doğrultusunda önceden editörlerin hazırlamış olduğu metinlerden
bir makale oluşturur.
Cloudera’nın yapay zekâ ile öğrenme birimi genel müdürü Hilary
Mason; “Umarım ki yapay zekânın uygulamada da habercilikte ve ipucu bulmada üretken bir araç haline geldiğini görürüz.
Ama şu an için yapay zekâ ile veri analizi yaparken kalıpları ve
meydana gelen aykırılıkları görebiliyoruz. İnsan bir gazeteci de
bunları anlayıp çözümlüyor” diyor.

“Yapay Zekâ Gazetecilikte de
Zorunluluk Haline Geliyor”
Wall Street Journal ve Dow Jones, röportaj deşifresi veya sahte
haberlerle gerçek olanları ayırt etmek gibi çeşitli görevler için
bu teknolojiden yardım alıyor.
Journal’ın araştırma ve geliştirme şefi Francesco Marconi; “Belki
birkaç yıl önce yapay zekâ sadece ileri teknoloji şirketleri tarafından kullanılan bir teknolojiydi ama artık bir zorunluluk haline geliyor. Yakında gazetecilikte kullanılan araçların çoğunun,
yapay zekâyla destekleneceğini düşünüyorum” diyor.
New York Times, bilgisayar üretimi haber makaleleriyle ilgili
bir planı olmadığını söylüyor. Ancak şirket; haber bültenlerini
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kişiselleştirmek, yorumların moderasyonuna yardımcı olmak
ve arşivini dijitalleştirirken görselleri isimlendirmek için yapay zekâyı kullanıyor. New York Gazete Birliği Organizasyon
Direktörü Nastaran Mohit; “İşlerin nasıl hazırlandığına, yazdırıldığına ve üretilip dağıtıldığına baktığımızda; pek çok aşamanın
teknoloji ile halledildiğini görüyoruz” diyor. Yapay zekâyı, haber
merkezindeki çalışanlar için bir tehdit olarak görmediğini, bununla birlikte bu varsayımın geçerliliğinden emin olmak için birliğin yeni çıkan teknolojileri yakından izlediğini de ekliyor.

“Değişmeyen Şey
Gazetecilik Standartlarıdır”
Journal’dan Marconi de bu görüşe katılıyor. “Haber merkezinde yapay zekâ kullanımı size daha fazla erişim olanağı sağlıyor,
daha fazla enformasyon alıyorsunuz. Bu yeni bir alan ama teknoloji sürekli değişiyor. Bugün yapay zekâ, yarın blockchain, 10
yıl sonra ise bambaşka bir şey olacak. Değişmeyen şey gazetecilik standartlarıdır.”
Automated Insights’ın CEO’su Marc Zionts; bilgisayarların,
etten ve kemikten gazetecilerin ve editörlerin yerini almaktan
çok uzak olduğunu söylüyor. Kendi kızının da Güney Dakota’da
gazeteci olduğunu ve ona da yeni teknolojiye yakın durmasını
tavsiye etiğini ekliyor. Zoints; “Eğer öğrenmeye açık değilseniz
ve kolay adapte olamayan biriyseniz, hangi işi yaparsanız yapın,
kariyerinizde zorlanırsınız” diyor.
Kendini yerel haberciliğe adamış, ülke çapında bir haber kuruluşu olan Patch; özellikle hava durumu yayınlarında, 110 gazetecisi ve 800 kadar topluluktan 100’e yakın serbest çalışanına
yardımcı olması için yapay zekâdan yararlanıyor. Genel Yayın
Yönetmeni Warren St. John; bilgisayar gazeteciliğinin, muhabirlere ilgi alanlarının peşinden gidebilmek için daha fazla zaman
bıraktığını ve editörler için de ek bir fayda sağladığını söylüyor:
“Dikkatimi çeken şey şu ki yapay zekâ tarafından hazırlanan haberlerde hiç yazım hatası olmuyor.”
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