21. YÜZYILDA KÜRESEL EKONOMİYİ ŞEKİLLENDİRECEK
TEMEL EĞİLİMLER
1.

Giriş:
Oxford Üniversitesi bünyesindeki Martin School Enstitüsü ile dünyanın önde gelen bankası

Citi GPS işbirliği tarafından “Gelecek Fırsatları, Gelecek Şokları: Küresel Ekonomiyi ve Toplumu
Şekillendirecek Temel Eğilimler” başlıklı bir rapor hazırlanmıştır.1 Dünya Bankası eski Başkan
Yardımcısı, Nelson Mandela'nın eski danışmanı ve halihazırda Oxford Üniversitesi Martin School
Enstitüsü’nün yöneticisi Profesör Ian Goldin tarafından hazırlanan bahsekonu raporda; 21. yüzyılın
hızlı bir değişim çağı olacağı ve bütün insanlığın bu değişimden etkileneceği öngörülmekte ve
anılan değişimin temel dinamikleri incelenmektedir. Bu kapsamda raporda dile getirilen hususlar,
özetle aşağıdaki başlıklar altında sunulmuştur:
2.

Küreselleşme:
1989 yılında ülkelerin %41’i (69 ülke) demokrasi ile yönetilirken, 1999 yılında bu oran %63’e

(120 ülke) çıkmıştır. Demokrasi ile yönetilen ülkelerin sayısı arttıkça, ülke sınırları daha geçirgen
olmaya başlamıştır. Nitekim, son yirmi yılda 5 bin milden fazla kara sınırları açılmış ve 400 milyon
insan serbest dolaşım imkanına kavuşmuştur. Ülke sınırlarının daha geçirgen olmasının yanı sıra,
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün liderliğindeki yönetim standartları ile Ekonomik Kalkınma ve
İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından geliştirilen kurallar da, küresel bütünleşmeye hizmet etmiştir.
Öte yandan; 1980’lerden itibaren gümrük tarifeleri önemli ölçüde azalmış; örneğin Hindistan, 1990
yılında sanayi ürünlerine ilişkin %200 olan gümrük vergilerini, 2009 yılında %10’a kadar
indirmiştir.
1970 yılında küresel hava trafiğinde yılda 300 milyon yolcu taşınırken, 2012 yılında bu rakam
3 milyara çıkmıştır. Günümüzde Katar, Quebec, Connecticut, Singapur, Madrid ve Pekin’de idare
merkezleri bulunan şirketlerin, dünyanın en büyük üçüncü havaalanı olan Heathrow Havaalanı’nda
hisse sahibi olması, küresel ticaretin mali yapısını da göstermektedir. DTÖ ticaret istatistiklerine
göre; dünya mal ihracat değeri 1980-2012 yılları arasında 2,03 trilyon dolardan, 18,3 trilyon dolara
yükselmiş ve dünya ticaretinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin payları önemli ölçüde
değişmiştir. Bu kapsamda; 1980’lerde dünya mal ihracatının %34’ünü gelişmekte olan ülkeler
gerçekleştirirken, 2011 yılında gelişmekte olan ülkelerin payı %47’e çıkmıştır.

Bu değişimin

başlıca sebebi, Çin’in küresel ticaretteki payının 1980-2011 arasında %1’den %11’e çıkmış
olmasıdır. Gelişmiş ekonomilerden gelişmekte olan ülkelere doğru olan bu dalgalanma, gelecekte
daha fazla hız kazanacaktır.

1
Bahse konu rapora, Ian Goldin, Future Opportunities Future Shocks Key Trends Shaping the Global Economy and Society, https://ir.citi.
com/3nNOPWHV1bNy4 MsaneY%2BfiG03ynL7K7As3rpM%2BhSSf3mUZW4Iu2ZN61i6uUJ3MSOjRZ85971bQI%3D adresinden ulaşılabilir.
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Küresel ticaretin artmasının sebeplerinden biri de, iletişim ve ulaştırma maliyetlerinin azalması
sonucu küresel tedarik zincirlerinin ortaya çıkmasıdır. Örneğin “iPhone” isimli akıllı telefonun
hafıza ve ekran kartı Japonya’da Toshiba firması tarafından; işlemci parçası Güney Kore’de
Samsung firması tarafından; kamera ve GPS alıcısı (küresel konumlama sistemi) Almanya’da
Infineon şirketi tarafından ve Bluetooth özelliği ise, ABD’de Broadcom firması tarafından
üretilmekte; bütün bu parçalar bir Tayvan şirketi olan Foxconn tarafından toplanarak Çin’de
biraraya getirilmektedir. Dolayısıyla toplam altı ülkeden on şirket bir iPhone üretiminde yer
almaktadır. Konteynır taşımacılığındaki gelişmeler de bu tedarik zincirlerinin oluşmasını mümkün
kılmaktadır. 2001-2011 yılları arasında gemi konteynır trafiği, 235 milyon konteynırdan 572 milyon
konteynıra çıkarak %142 oranında artmıştır.
Küreselleşme siyasi dönüşüme ve ekonomik büyümeye yol açarken, aynı zamanda sosyal ve
kültürel manzarayı da değiştirmektedir. İnternet ortamında yılda 124 milyardan fazla mesaj
atılmaktadır. Bu kapsamda küreselleşme eş zamanlı olarak bir yandan kültürel tekbiçimliliğe, diğer
taraftan yerel özellikleri koruyarak küreselleşmeye (Glocalization) yol açmaktadır. Küresel
standartlaşma ve yerel adaptasyon şeklinde yarışan söz konusu eğilim, 21. yüzyılda küresel
piyasanın manzarasını değiştirecek başlıca eğilim olacaktır.
3.

Demografi:
Küresel nüfus giderek yaşlanmaktadır. Nüfusun yaşlanmasının başlıca sebepleri; doğurganlık

oranının ve sağlık imkanları sayesinde ölüm oranlarının düşmesidir. 1950 yılından günümüze kadar
60 yaş ve üzeri küresel nüfus, 200 milyondan 760 milyona ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler (BM)
verilerine göre bu rakam, 2050 yılında 2 milyara ulaşacaktır. Bu demografik değişim en çok
gelişmiş ülkelerde yaşanacaktır. 2013 yılında Avrupa’da 60 yaş ve üzeri nüfus, genel nüfusun
%22’si ve Asya’da ise, %10’u iken, bu oranın 2050 yılında Avrupa’da %42 ve Asya’da %22
olacağı öngörülmektedir. Sahraaltı Afrika ve Ortadoğu’nun bir bölümü hariç, bu gelişme bütün
dünyayı etkileyecektir. BM’ye göre; 21. yüzyılda gelişmiş ülkelerin özellikle Avrupa, Japonya ve
kısmen ABD’nin “Demografik Pencere2”si kapanacaktır. Brezilya için 2015, Türkiye için 2030,
Endonezya için 2035, Malezya için 2035 ve Hindistan için 2045 yılına kadar sürecek olan
demografik pencere; her toplumun kendi işgücünü ekonomik büyümede kullanma yeteneklerine
bağlı olacaktır. Bu kapsamda gelişmiş ekonomiler kendi demografik pencerelerini genişletmek için
emeklilik yaşını yükseltmek yönünde girişimlerde bulunmaktadır. Ancak, emeklilik reformu, yaşlı
insanların seçmen oyları yüzünden gerçekleşememektedir.
Ülkeler arasındaki demografik çeşitlilik, küresel ekonomi ve yatırım beklentileri üzerinde
önemli sonuçlar doğuracaktır. AB, Japonya ve kısmen ABD’de çalışan nüfusun azalması, buna
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karşın bağımlı nüfusun artması yüzünden mevcut makroekonomik dengeler kötüleşecektir. Nüfusun
yaşlanması ile birlikte yükselen sağlık harcamaları ise, bir diğer sorunu oluşturmaktadır. ABD’de
devletin toplam sağlık harcamalarının %64’ünü, yaşlılar için olan sağlık sigortasına tabi hastaların
%10’u harcamaktadır. Ayrıca önümüzdeki 20 yıl içinde Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların
sağlık harcamaları sistemine önemli bir yük getireceği öngörülmektedir.
Nüfus yaşlandıkça işgücü dinamikleri de değişmektedir. 21. yüzyılda kalifiye eleman açığı
artacağı için nitelikli işçileri daha uzun süre işgücü içinde tutmaya çalışmak rekabetin kilit unsuru
olacaktır. Bu kapsamda; yaşlanan nüfusun beşeri sermayesini ortaya çıkaracak şekilde firmaları
destekleyen hükümet politikalarına ihtiyaç olacaktır. Gelişmiş ekonomilerdeki demografik
değişiklikler işgücü kıtlığına yol açacağı için göçmen işçi ihtiyacı kaçınılmaz hale gelecektir. Son
on yılda sınır ötesi göçlerde %42 oranında (2000 yılında 150 milyon iken, 2011 yılında bu rakam
214 milyona çıkmıştır) bir artış olmuştur. Mevcut demografik temeller gelecekte göçe yönelik daha
açık politikalar oluşturulmasını gerekli kılacak görünmektedir. Ayrıca göçler, ekonomileri daha
dinamik yapmakta, yeni işler meydana getirmekte ve uzun vadeli büyümeyi teşvik etmektedir.
ABD’de Google, Intel, PayPal, eBay ve Yahoo gibi şirketlerin kurucuları göçmendir ve her yıl
Amerikan patent başvurusunun %25’i göçmenler tarafından yapılmaktadır. Dünya Bankası
verilerine göre, gelişmiş ülkelerde toplam işgücünün %3’ünü oluşturan göçmen işçiler, 2005-2025
arasında 356 milyar dolar ekonomik kazanç üretecektir. Son çalışmalar, son on yılda ABD, İngiltere
ve Avro bölgesindeki ekonomik büyümenin üçte birinin göçmenlerden kaynaklandığını ortaya
koymuştur.
Öte yandan; dışarıya işçi akışı “Beyin göçü” riskini gündeme getirse de, göçmenler tarafından
ülkelerine gönderilen dövizler sayesinde göç aynı zamanda gelişmekte olan piyasaların ilerlemesine
sebep olmaktadır. Bu kapsamda; dünya çapında işgücü akışkanlığı sağlanırsa istenmeyen
demografik dönüşümün olduğu yerlerde göç sadece ekonomik tampon olmaya yardımcı olmayacak,
aynı zamanda dinamizm ve büyümeyi de teşvik edecektir.
4.

Teknoloji:
(a) Artan Mobil İnternet Kullanımı:
21. yüzyılda ileri teknoloji sanayilerinden vasıfsız işlere, gelişmiş ekonomilerden en fakir

toplumlara kadar bütün ekonomiler teknolojik devrimden etkilenecektir. Önümüzdeki on yıl içinde
gelişmekte olan ülkelerden 2 ila 3 milyar ilave insanın küresel piyasaya mobil bağlantı ile gireceği
tahmin edilmektedir. McKinsey Global Enstitüsü tarafından hazırlanan bir rapora göre; mobil
teknolojinin gelişmesi verimliliği %25 oranında artırmakta olup, 2025 yılına kadar 3,7 trilyon dolar
ila 10,8 trilyon dolar arasında ekonomik etki yapması beklenmektedir. Mobil teknoloji, mobil reçete
ve uzaktan hasta görüntüleme sayesinde şimdiden sağlık hizmet dağıtımını iyileştirmiştir. 2007
2
Demografik pencere, bir ülkede nüfus artış hızının yavaşlamasına rağmen, çalışabilir yaştaki nüfusun (15-64 yaş aralığı) toplam nüfus içindeki
oranının artmasıdır.
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yılında Kenya’nın en büyük mobil şebeke operatörü olan Safaricom tarafından piyasaya sürülen MPesa, Kenya’yı mobil para transferi konusunda dünya lideri haline getirmiştir. İnsanların telefondan
telefona para transfer etmesini sağlayan M-Pesa sayesinde günümüzde 17 milyon Kenyalı gayrisafi
milli hasılanın yaklaşık %25’ini bu yolla transfer etmektedir. Bu ürün sayesinde Kenya’da taksi
ücretini telefonla ödemek, Newyork’tan daha kolay hale gelmiştir. Gelecekte her türlü ödeme ve
satın alma hizmetlerinde mobil teknolojinin kullanılacağı öngörülmektedir.
(b) Bilgi Ekonomisinde İşgücü Otomasyonu ve Yapay Zeka:
Robotlar, imalat sektöründe giderek merkezi bir role sahip olmaktadır. Şimdiden
milyonlarca robot fabrikalarda üretim yapmaktadır. Gelecek yıllarda Çin’de sadece iPhone adlı
akıllı telefonun üretiminde bir milyondan fazla robotun yer alacağı tahmin edilmektedir. 7 gün 24
saat çalışan robotlar, maliyetleri düşürerek verimliliği inanılmaz ölçüde artırmaktadır. 15 yıl ömürlü
250 bin dolarlık bir robotun,

yıllık 100 bin dolar maliyeti olan iki işçinin yerine istihdam

edildiğinde, işçi ücretlerinde 3,5 milyon dolar tasarruf sağlayacağı belirtilmektedir. Küresel robot
piyasasının hali hazırdaki değerinin 26 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. En büyük robot
piyasası sırasıyla Japonya, Kuzey Amerika ve Çin’dedir. Robot üretim tesislerinin 2014-2016
arasında her yıl %6 oranında büyüyeceği varsayılmaktadır. Diğer taraftan; yapay zeka sistemleri de
sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine önemli destek sağlamaktadır. Newyork Memorial SloanKettering Kanser Merkezi’ndeki onkologlar, hasta verileri için IBM şirketinin ürettiği bir yapay
zeka programı olan Watson süper bilgisayarından yararlanmaktadır. Bu program, tıbbi hatalardan
kaynaklanan maliyeti önemli ölçüde azaltmaktadır.
(c) Akıllı Şebekeler ve İnsansız Sürüş: Sensörlerin Gücü
Dijital sensörler 21. yüzyılın veri sağlayıcıları olmaya hazırdır. Elektrik sistemlerinde
sensörlerin kullanımı, elektrik israfını azaltmakta ve elektrik kesintilerinin etkisini en aza
indirmektedir. Benzer şekilde Radyo Frekansı Tanımlama (RFID)3 sistemleri sayesinde, hastaların
bakım ve tedavileri ve kişisel güvenlik sağlanabilmektedir. Bu kapsamda; çocuk ve yaşlıların ev
dışında, parklarda ve şehirde takibi, kaza veya doğal afet olaylarında acil elektronik posta tabanlı
bilgilerle okul idaresi ve ailelerin zamanında uyarılabilmesi, ürün dağıtım zincirinde yer alan
ürünlerin doğrudan izlenmesi, yasal yollarla üretilmemiş ilaçların ürün tedarik zincirine girmesinin
engellenmesi, kullanım süresi dolmuş ilaçların raflardan alınması, evsizlerin takibi, şehirde
3
Radyo Frekans Tanımlama (RFID) sistemleri, radyo frekanslarını kullanarak durağan ya da hareket halinde bulunan canlılar ve nesneleri tekil veya
çoğul halde tanımlamakta kullanılmaktadır. Radyo Frekans Tanımlama sistemleri, radyo frekansı ile yapılan sorguları almaya ve cevaplamaya olanak
tanıyan etiket (transponder), okuyucu (alıcı-verici) ve alınan bilgilerin depolandığı veri tabanından oluşmaktadır. RFID sistemlerinin uygulama
alanlarına örnek olarak; ürün dağıtım zinciri uygulamaları, üretim, envanter muhasebesi ve kontrolü, hastane, hasta tanımlama, tedavi ve tıbbi
kayıtların kontrolü, kütüphane, müze, sanat galerisi ürün tanımlama, kontrol ve güvenlik uygulamaları, otomotiv endüstrisinde ürün özellikleri ve
bakım bilgi kayıtlarının takibi, akıllı kart uygulamaları, ürün satın alma, seyahat kartları uygulamaları, polis ve emniyet uygulamaları (delillerin ve
delil noktalarının kayıtları), taşımacılık (konteynır ve bagaj bilgileri takibinde), kamu taşımacılığı, spor karşılaşmaları, kayak pist kullanımı gibi bilet
gerektiren uygulamalar, karayolları geçiş ücretleri toplanması, gıda ve ilaç sanayinde son kullanım tarihlerinin izlenmesi ve sahte ilaçların takibi, ilaç
tanımlama, hayvanların kimlik ve aşı bilgilerinin izlenmesi ve pasaport uygulamaları verilebilir. Yrdc.Doç Dr. Aktül Kavas, Radyo Frekans
Tanımlama Sistemleri, http://www.emo.org.tr/ekler/ec9ec4937546363_ek.Pdf? dergi=457
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yaşayanlarla şehre dışarıdan gelenlerin izlenmesi suretiyle terörizmin önlenmesi, paraların üzerine
konacak etiketlerle çalıntı ve tahribatın önlenmesi, araba yarışlarında arabalara yerleştirilen
etiketler, maraton yarışlarında sporcunun ayakkabısına monte edilen etiketler ile yarışı kazananın
hassas olarak belirlenebilmesi mümkün olabilmektedir. Yakın gelecekte söz konusu sistemin
alışveriş merkezlerinde ve spor karşılaşmalarında kullanılması söz konusu olacaktır. ABD’de
Cleveland şehrinde çöp ve geri dönüşüm kutularına yerleştirilen radyo frekans tanımlama etiketi
sayesinde, gereksiz toplama güzergahları belirlenerek işletme masrafları önemli ölçüde azaltılmıştır.
Londra, Houston ve Singapur’da trafiği düzenlemek için kullanılan akıllı şebeke teknolojisi
sayesinde trafikte geçen sürede %10-20 oranında bir tasarruf sağlanmıştır. Diğer taraftan; akıllı
şebeke ve sensörler vasıtasıyla insansız araba sürüşü hayal olmaktan çıkmıştır. İnternet devi Google
tarafından tasarlanan tamamen otomatik (insansız) arabalar, şimdiden ABD yollarında kaza
yapmaksızın yol almaktadır.
(d) Üç Boyutlu Yazıcılar: Kolay Ürün Uyarlaması
Üç boyutlu yazıcılar; dijital üç boyutlu bir dosyadan üç boyutlu katı bir nesne yapma
sürecidir. Üç boyutlu nesneyi oluşturmak için dijital dosya ince dilimlenmiş katmanlar halinde
kesitlere dönüştürülmekte ve baskı aşamasında üç boyutlu yazıcı ince katmanları üst üste ekleyerek
nihai nesneyi oluşturmaktadır.4 Hollanda menşeli Dutch firması, bütün bir evi yapmak için özel bir
üç boyutlu yazıcı kullanma sürecindedir. 2010 yılında mühendis Jim Kor, motor ve şase dışındaki
tüm plastik parçaları 3 boyutlu yazıcı teknolojisi kullanarak “Urbee 2” adlı bir araba üretmiştir. Bu
kapsamda üç boyutlu yazıcı teknolojisi geliştikçe, ürün tasarımı ve imalat süreçleri de dönüşecektir.
Yeni aletlerin proto-tiplerini üretmek hem mevcut şirketler, hem de yeni girişimciler açısından
giderek kolaylaşacaktır. Bu durum ürün tasarımı, test ve ürün kişiselleştirilmesini geliştirecektir.
Örneğin ABD menşeli kargo ve lojistik şirketi UPS, müşterilerine kendi objelerini tasarlamaları için
üç boyutlu yazıcı hizmetini ABD’deki mağazalarında sunmaktadır. Üç boyutlu yazıcılar sağlık
hizmetlerinde de kullanılmaktadır. Şimdiden bu aletle hasarlı dizler için kıkırdak üretilmektedir.
İşitme cihazları ve ortodentik tedavi ürünleri üreten şirketler, bütün imalat süreçlerini bu teknolojiye
dayandırmış durumdadır. Gelecekte üç boyutlu yazıcılar ile kişiselleştirilmiş organlar
yapılabilecektir. Dünyanın en büyük motor imalatçılarından biri olan General Electric şirketi, LEAP
adı verilen yeni kuşak uçak motorunun parçalarını üç boyutlu yazıcı ile üretmeye başlamıştır. İleri
üretim uygulamaları şimdilik toplam satışların %10-15’ini oluşturmasına rağmen, uzun vadede

4

Üç boyutlu yazıcılar, her şeyi üretebilen mini fabrikalar olarak yorumlanmaktadır. Bu aletin yaptıkları şeylerin yelpazesi elbiseden motora, arabadan
insan organlarına kadar uzanmaktadır. 2013 yılında Princeton Üniversitesi’nde üç boyutlu yazıcı kullanılarak biyolojik kulak üretilmiştir. Ford şirketi
silindir kapağı, vantilatör, vites kutusu gibi birçok şeyi üç boyutlu yazıcılarla üretmektedir. ABD Uzay Kurumu NASA, Uluslararası Uzay
İstasyonu’ndaki tüm parçaları üç boyutlu yazıcılarla üretmeyi hedeflemektedir. Bu aletin yaygınlaşması ve ucuzlaması halinde, bütün üretim ve
tedarik sistemlerinin değişmesi öngörülmektedir. http://blog.milliyet.com.tr/3-boyutlu-yazicilarin-yaratacagi-sinirsiz-dunya/Blog/?BlogNo=432431
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doğrudan dijital imalatın (direct digital manufacturing)5 üç boyutlu yazıcı piyasasının en büyük
payını oluşturacağı düşünülmektedir. Üç boyutlu ve Stratasys6 denilen sistemler, piyasada en fazla
paya (her iki piyasanın payı %75 civarındadır) sahip sistemler olup, şu anda her bir sistem üreticisi
kendine özgü baskı yeteneği ve materyalleri sunmaktadır.
Ancak bu teknoloji, tehlikeli sonuçlar da üretebilmektedir. Üretimin kolayca tüketicinin
eline geçmesiyle sahte üretim, kalite kontrol eksikliği ve güvenlik konuları gibi durumlar ortaya
çıkmaktadır. Şimdiden üç boyutlu yazıcı ile silah üretimi ve korsanlık ayrı bir kaygı kaynağı haline
gelmiştir.
(e) Nanoteknoloji: Makro Düzeyde Ekonomik Etkileri Olan Mikroskobik Ürünler
Nano teknoloji, 1-100 nanometre7 boyutlarındaki maddelerin anlaşılması, kontrol edilmesi
ve atomsal seviyede değiştirilip işlevsel hale getirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Gelecekte nano
teknolojinin ekonomik etkilerinin çok kapsamlı olacağını gösteren pek çok örnek bulunmaktadır.
Bu kapsamda; sağlık alanında altın nano parçacıkları kullanılarak vücuttaki kanserli hücrenin
yerinin tam olarak tespitini sağlayan yöntemler geliştirilmiştir. IBM şirketi, salgın hastalıklarla
mücadelede bir dönüm noktası oluşturan antibiyotiklere dirençli bakterileri öldüren nano
parçacıklar üretmiştir. Son zamanlarda keşfedilen nano düzeydeki soğurma özellikleri de önemli
uygulama imkanları sunmaktadır. Örneğin düşük maliyetli nanokarbon yazıbirimleri (grapheme),
tuzlu suyu tuzundan arındırmak için bir filtre olarak kullanılabilecektir. Bu yöntem sayesinde deniz
suyu tuzdan arındırılarak, temiz su kıtlığının üstesinden gelinebilecektir. Benzer şekilde bir bilim
adamı, patlayıcı maddeleri algılayabilecek bir nano malzeme geliştirmek için çalışırken tesadüfen
sudan bütün kirli maddeleri özellikle yağ ve fosfatı içine çekebilecek bir alaşım keşfetmiştir.
“Osorb” denilen bu malzeme sayesinde, denizlerdeki petrol kirliliği ya da gübre akıntılarının su
kaynaklarına karışması engellenebilecektir.
Nano teknoloji, aynı zamanda geleceğin dayanıklı kaplamalarını yapmak için de
kullanılabilecektir. Nano parçacıklı yüzey kaplamaları sayesinde güneş ışığını deriden uzak
tutabilmek mümkün hale gelmektedir. Böylece su geçirmeyen, magnetik ve hijyenik kağıt
yapılabilir ki bu ürünün duvar kağıdından gıda ambalajlanmasına kadar pek çok muhtemel
kullanımı söz konusu olabilecektir. Mevcut gelişmeler güneş enerjisi tertibatları ve diz üstü
bilgisayarların atomik kesinlik noktasında üretilebileceğini ve bir gün bunların bir karton parçası

5

Doğrudan dijital imalat, az adetli parça imalat taleplerinde doğrudan üretim olanağı tanıyan, malzeme, hız ve hassasiyet gibi konularda farklılık
gösteren, katman yığma prensibiyle çalışan teknolojilere verilen genel isimdir.
6
ABD’de halka açık bir şirket olan Stratasys’ın merkezi Minnesota’dadır. Stratasys, üç boyutlu yazıcı ve katmanlı imalat sistemleri konusunda
yenilikçi, öncü ve lider bir firmadır. Stratasys, 3 boyutlu bilgilerden fonksiyonel termoplastik parçalar üretilmesini sağlayan “Erimiş Tortu
Modelleme (Fused Deposition Modeling-FDM)” teknolojisinin yaratıcısı ve sahibidir. Stratasys, 2010 yılında %41 pazar payı ile hızlı prototipleme
sistemleri satışı konusunda 9 sene üst üste dünya lideri olmuştur. Stratasys’in 15,000’den fazla sistemi birçok değişik sektördeki müşterileri
tarafından kullanılmaktadır.
7
Bir nanometre (nm), metrenin milyarda biridir. Ortalama bir insan saçı, 100 bin nanometre genişliğindedir.
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kadar ucuzlayabileceğini hayal etmemizi sağlamaktadır. Nano teknolojinin kanser tedavisinden
günlük hayatımıza kadar devrim niteliğinde etkileri olacağı tahmin edilmektedir.
(f) Biyo Teknoloji: Gen ve İnsan Vucudunun Geleceği
2003 yılında insanın gen haritası çıkarıldıktan sonra bu alandaki gelişmeler hızlanmıştır.
Günümüzde artık hastanın genetik hastalıklara yatkın olup olmadığını belirlemek sıradan ve
ekonomik olmaya başlamıştır. Gen terapisiyle hemofili hastalığı iyileştirilebilmektedir. Ebeveynler
yakın bir gelecekte genetik tarama yöntemini kullanarak, istenilen özelliklere sahip tüp bebek sahibi
olabilecektir. Kanserde bağışıklık sistemi terapisi (immunotherapeutic) yaklaşımları, kanser
hücrelerinin yayılmasını önlemek için hastanın bağışıklık sistemini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Gen teknolojisi kullanılarak bağışıklık yetmezliği (HIV) bulunan hastalardan akyuvarlar alınıp,
bunlar HIV’e karşı dirençli hale getirilerek tekrar hastaların vücutlarına enjekte edilmekte ve
böylece bağışıklık sistemi güçlendirilmektedir. Önümüzdeki yıllarda teknolojik atılımlar ilerlemeyi
sağlasa dahi, bu teknolojilerin yeni hastalık mikropları üretmek için suiistimali de mümkün
olabilecektir.
(g) Yeni Doğal Gaz ve Petrol Çıkarma Teknolojileri: Elektrik Nakli ve Yenilenebilir
Enerji İhtimalinin Artması
Küresel ekonomik büyüme arttıkça, enerji ihtiyacı da artmaktadır. Yeni teknolojiler
sayesinde ekonomik olmayan kaynakların çıkarılması, karbon emisyonunun azaltılması ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması kolaylaşmaktadır. Mevcut sondaj yöntemleriyle
çıkarılması ekonomik olmayan doğal gaz ve petrol kaynaklarına ulaşmak, yatay sondaj ve hidrolik
çatlama bileşimi sayesinde mümkün hale gelmektedir. Öte yandan; metan kömürü, metan gazı ve
geçirgenliği az olan sıkı kumtaşı gibi yeni tip enerji kaynakları, gelecekte yeni bir enerji devrimini
başlatacak gelişmelerdir. Ancak, yenilenebilir enerji için küresel politikalara rağmen, güneş
fotoelektrik sistemleri ve kara rüzgar türbinlerine olan yatırımlar oldukça azalmıştır. Sürdürülebilir
bir gelecek için yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapmak gerekmektedir.
5.

Ekonomi:
OECD, dünya ekonomisinin her yıl %3 ortalama büyüme ile 2050 yılında bugüne göre 4 kat

daha büyük olacağı öngörüsünde bulunmaktadır. Kişi başına düşen gayri safi milli hasıla
bakımından büyüme oranları en fazla Asya ve Afrika ülkelerinde olacaktır. OECD üyesi olmayan
ülkeler, OECD üyesi olan ülkelerden daha fazla büyüyecek ve Çin gibi gelişmekte olan ülkeler,
muhtemelen 21. yüzyılın ekonomik güç merkezleri olacaktır. Önümüzdeki on yıl içinde Çin’in,
ABD ve Almanya’yı; 2050 yılında ise, Hindistan’ın, ABD ve AB ekonomilerini geçeceği; böylece,
Çin ve Hindistan’ın ekonomide 1. ve 2. sıraya yerleşeceği tahmin edilmektedir. Bu kapsamda;
küresel ekonominin ağırlık merkezi doğu ve güneye kaymaya başlamıştır.
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Ekonomik büyümedeki bu coğrafi kaymanın önemli sonuçları olmaktadır. Gelişmiş ekonomiler
ve Çin, önümüzdeki dönemde önemli demografik sorunlarla karşılaşırken, Avrupa ekonomisi yavaş
toparlanma sürecinden geçecektir. Çin ve Hindistan, G-20 dışında olduğu halde büyümeye devam
edecek, öte yandan Malezya, Vietnam ve Nijerya büyümenin sıradışı motorları olacaktır. Bu
eğilimler iş ortamını da değiştirecektir. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere

gelişmiş

ekonomilerde yıllık büyümenin %2’nin üstüne çıkmadığı bir dönemde, büyümek isteyen şirketler
Çin, Hindistan ve Endonezya gibi yükselen piyasalara yönelmek ihtiyacı hissedecektir.
Büyüme
Oranları
2012-

2018-

2031-

Ülkeler

2017

2030

2060

Hindistan

%6,90

%6,80

%4,30

Çin

%8,40

%5,40

%2,10

OECD Üyesi Olmayan Ülkeler

%6,80

%5,30

%2,80

Endonezya

%6,30

%5,20

%3,40

Güney Afrika

%4,60

%4,90

%2,30

Brezilya

%3,70

%3,60

%2,00

Meksika

%3,20

%3,60

%2,70

Dünya

%3,70

%3,60

%2,20

Rusya Federasyonu

%3,30

%2,80

%1,30

İngiltere

%1,70

%2,60

%2,00

Kanada

%2,00

%2,20

%1,90

ABD

%2,00

%2,10

%1,70

Avro Bölgesi

%1,00

%2,00

%1,30

Japonya

%0,80

%1,10

%1,10

Kaynak: OECD Ekonomik Outlook, No:93 (2013)
(a) Demografik Değişim Çağında Avrupa’da Ilımlı Büyüme:
Avrupa Birliği, Avrupa’nın kalkınması ve büyümesine olumlu katkıda bulunmuştur.
Ancak, Avrupa ulusal borç ve mali krizin etkilerinden çıkmaya çalışan bir kavşakta durmaktadır.
Yaşanan krizlerin AB bütünleşmesini çözmesi veya zayıflatması beklenmemektedir, ancak bu
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krizler AB’yi çok sert testlere tabi tutmaktadır. Mali krizlerin bir sonucu olarak; bazı Avrupa
ülkeleri büyümenin temel belirleyicileri olan eğitim, araştırma, sağlık ve fiziksel altyapıya daha az
yatırım yapmaktadır. İngiltere, Hollanda, Fransa, İtalya ve Almanya gibi ülkelerde kemer sıkma
politikaları göçmenlere yönelik protestoları artırmıştır. Öte yandan; 2014 Avrupa Parlamentosu
seçimleri ana akımların dışında yer alan AB karşıtı partilerin şimdiye kadar en fazla oy aldığı seçim
olmuştur. Bu aşırı ve alternatif partilerin oylarındaki yükseliş önem arz etmektedir. Radikal
nitelikteki bu partiler, 2011 yılında AB Parlamentosu’nun sadece %4’ünü temsil ederken, 2014
yılında %10’unu temsil etmeye başlamıştır. Böyle bir ortamda Avrupa’daki hükümetler,
bölgeselcilik, ayrılıkçılık ve ulusal egemenliğe dönüş çabalarına karşı mücadele etmektedir.
Nitekim, İskoçya, 2014 yılında bağımsızlık referandumuna gitmiştir. İspanya’da Katalon Özerk
Yönetimi bağımsızlık referandumuna gitmeyi ve İngiltere, 2017 yılında AB üyeliğini referanduma
götürmeyi planlamaktadır.
Diğer taraftan yaşlanan nüfusu ve değişen işgücü yapısı ile birlikte, Avrupa demografisi
olumlu bir görünüm vermemektedir. 1980 yılında Fransa’da 65 yaş ve üstü nüfus, toplam nüfusun
%14 (7,5 milyon)’ünü oluştururken, 2030 yılında bu oranın iki katına çıkacağı (15 milyon)
öngörülmektedir. Mutlak verilere göre 2011-2030 arasında AB içinde çalışan insan nüfusu 12,5
milyon azalacaktır. Bu durum ileride ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturacaktır.
Avrupa’nın önünde üç muhtemel yol görünmektedir. Bunlar; (1) Mevcut durumu idare
etmek, (2) Çok vitesli bir yola girmek ve (3) Federal Avrupa’ya doğru yol almaktır. Mevcut durumu
idare etme senaryosunda ya başarısızlık ya da Avro Bölgesi’nin yapısal reformlar yapması
beklenmektedir. Bu senaryoya göre; 2010-2030 yılları arasında Avrupa’da yıllık büyüme oranı
%0,8 olacaktır. “Çok vitesli Avrupa” senaryosuna göre; bazı ülkeler gerekli reformları yapar ve
ortak pazardan fayda sağlarken, diğerleri geri kalacak ve borç yapılandırması zorunlu olacaktır. Bu
senaryoya göre 2010-2030 yılları arasında yıllık büyüme oranı %2’nin üzerinde olacaktır. “Federal
Avrupa” senaryosuna göre ise, hükümetlerin Brüksel’e daha fazla yetki devretmesi gerekmektedir.
Muhtemel olmayan bu senaryoya göre, yıllık büyüme oranı 2010-2030 yılları arasında %2 civarında
olacaktır. En iyi durum senaryoları dahi, Avrupa’nın, Çin ve Hindistan gibi yükselen piyasalar için
öngörülen büyüme oranlarının ancak yarısı kadar büyüyebileceğini göstermektedir. Bu durumda,
yatırım yapmak isteyen şirketler Avrupa’yı kritik bir piyasa olarak değerlendirebilecek ve
muhtemelen Polonya gibi yıllık %3 oranında büyüme gösteren ülkelere yönelebilecektir.
Bu kapsamda Avrupa’da Bankacılık Birliği (Banking Union) projesi büyük önem arz
etmektedir. Mali istikrarı artırmak, kredi almayı kolaylaştırmak ve mali parçalanmayı azaltmayı
hedefleyen Bankalar Birliği, Avrupa Merkez Bankası’nın 2012 yılında başlattığı Doğrudan Parasal
İşlemler (OMT) programının en önemli unsurudur. Hali hazırda Bankalar Birliği gayretlerinin en
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görünen parçası Avrupa Merkez Bankası’nın Avro bölgesinde faaliyet gösteren ve bankacılık
sisteminin %85’ini kapsayan 128 bankaya uyguladığı “Kapsamlı Değerlendirme” adı verilen stres
testidir. Bankalar Birliği gayreti, Avrupa Merkez Bankası’nın olumsuz durumlara karşı teminat ve
güncel teşvik politikalarını mümkün kılabilecektir.
(b) ABD: Çok Hızlı Yaşlanmayan Fakat Daha Az Dinamik Bir Ülke
Gelişmiş ülkeler arasında kısa dönem için en olumlu ekonomik görünüme sahip olan ülke
ABD’dir. Avrupa’nın aksine, ABD çok hızlı yaşlanmamaktadır. Önümüzdeki yirmi yılda ABD’de
büyüme oranlarının %2,2 civarında olması beklenmektedir. Ancak göçmenlere ve ticarete açıklık
gibi rekabetin başlıca unsurlarının tersine çevrilmesi, düzenlemelerin karmaşıklığı, yasal labirentler,
düşen eğitim standartları, kronik hastalıkların artan yükü ve yaşlı altyapı gelecekteki dinamizmi
zayıflatmaktadır. Kaya gazı gibi yeni enerji kaynakları enerji dengesini iyileştirmeye yardımcı
olmasına rağmen, ekonominin bütün dinamiklerini esasen değiştirmemektedir.
ABD’nin gelecekteki dinamizmi, pek çok önemli sorunu ele almasını gerektirmektedir.
Altyapı, eğitim ve diğer verimlilik değişkenleri ele alındığında ABD’nin araştırma ve geliştirme
alanındaki azalan kamu kaynaklarını tersine çevirmesi gerekmektedir. ABD tarihinde göçmenler
yeniliklerde önemli bir rol oynamıştır ve ABD’nin, düşen küresel patent payını tersine çevirmesi
için sadece başarılı öğrencileri üniversiteye çekmesi değil, aynı zamanda bunların mezun olduktan
sonra da ABD’de kalmasını teşvik etmesi gerekmektedir. ABD’de kişi başına düşen sağlık
harcaması, gelişmiş bir OECD ülkesinden %50 daha fazladır. ABD’de 15 yaş grubundaki
öğrenciler, 65 ülke arasında matematik alanında 31, bilim alanında ise, 22’nci sıraya düşmüştür.
Ayrıca ABD’de, gelir grupları arasındaki eşitsizlik giderek artmaktadır. 1993-2012 yılları arasında
%1 oranındaki en üst gelir grubunun geliri %86 oranında artarken, en alt gelir grubundakilerin geliri
sadece %6,6 oranında artmıştır. Gelir eşitsizliği borç yüküyle birlikte ABD ekonomisindeki fay
hatlarının göstergelerinden sadece birisidir. Öte yandan; siyasi alanda ABD hükümeti ve
kongresinin kutuplaşması ile birlikte, ABD’de etkili bir siyasi felç söz konusudur. Bu kapsamda;
federal düzeyde reformları yapacak siyasi kapasiteye ihtiyaç bulunmaktadır.
(c) Asya: Çin’in Yavaşlayan Büyümesi, Hindistan’ın Yükselişi ve Endonezya’daki
İhtimaller
Ekonomik büyüme açısından 21. yüzyıl, Asya’nın yüzyılı olacaktır. Asya Yüzyılı’nın
başlıca lokomotif ülkelerinin Japonya, Güney Kore, Çin, Hindistan, Endonezya, Tayland ve
Malezya olacağı öngörülmektedir. Bu ekonomiler şimdiden Asya’nın gayri safi milli hasılasının
%87’sini oluşturmaktadır. Uluslararası Para Fonu (IMF) öngörülerine göre; bu yedi ekonomi 2050
yılında gayrisafi milli hasılayı 14,8 trilyon dolardan 132,4 trilyon dolara çıkarabilir ki bu miktar,
küresel gayri safi milli hasılanın %45’i demektir. Ancak bu seviyedeki bir büyümeyi
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gerçekleştirmenin önünde gelir eşitsizliği, sınırlı kaynaklar üzerindeki rekabet, küresel ısınma ve
kurumsal kapasite yetersizliği gibi bazı engeller bulunmaktadır.
OECD verilerine göre; Çin’in yıllık gayri safi milli hasıla büyümesi 2014-2030 yılları
arasında %5 civarında olacaktır. Çin’in öngörülenden daha yavaş büyümesi halinde; küresel
ekonominin önemli sorunlar yaşayabileceği belirtilmektedir. IMF, Çin’in reel gayri safi mili hasıla
büyümesinde %1’lik bir düşüşün, küresel ekonomiyi %10 oranında azaltacağını öngörmektedir. Bu
durumdan kaçınmak için Çin’in, ihracata dayalı, yatırım odaklı, enerji ve emtia yoğun ve fiziksel
randımana dayalı ekonomisini, iç tüketime ve hizmet sektörüne yönelmiş, sürdürülebilir üretim ve
talebe dayalı bir ekonomiyle dengelemesi gerekmektedir. Çin, yatırım etkinliğini de artırmalıdır.
Çin ekonomisinde reform yapılamadığı takdirde, yatırımlarda, kurumsal kredilerde keskin bir
düşüş, borç krizleri ve orta gelir tuzağı riski bulunmaktadır. Tüm bu risklere rağmen, Çin’in,
demografik sorunlarla birlikte 2030 yılına kadar ABD ekonomisinin önüne geçme ihtimali
yüksektir. Ekonomide bu yükselişin başlıca sebebi, 2030 yılına kadar ortalama olarak %1-2
oranında artması beklenen işgücü verimliliğidir.
2030 yılından sonra Çin ekonomisi daha yavaş büyüme dönemine girdiğinde, Hindistan
ekonomisinin yükselişe geçmesi beklenmektedir. OECD, Hindistan’ın 2011-2030 yılları arasında
%6,7 ve 2030-2060 yılları arasında ise, %4 civarında büyüyeceğini tahmin etmektedir. 2045 yılına
kadar Hindistan’ın 1 milyar işgücüne sahip olacağı öngörülmektedir. Çin ve Hindistan, Asya’daki
büyümenin başlıca faktörleri olmasına rağmen, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)’ne üye
Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland’ın gayri safi milli hasılası 2000’lerin başından
itibaren ikiye katlanmıştır. Bu kapsamda; Endonezya’nın 2025 yılında dünyanın en büyük sekizinci
ekonomisi olması beklenmektedir.
(d) Latin Amerika: Brezilya Büyüyor, Ancak Bölge Küçülüyor
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi (G-20) arasında üç Latin Amerika ülkesi bulunmaktadır.
Bunlar; Brezilya, Meksika ve Arjantin’dir. OECD verilerine göre; 2040 yılına kadar Brezilya,
Almanya ve İngiltere’nin önüne geçecektir. Süreç içinde Brezilya ekonomisi, 2030 yılına kadar
ikiye katlanarak 5,28 trilyon dolar olacaktır. Ancak Brezilya’da düşük doğum oranları nedeniyle
genç nüfusun 2030 yılına kadar 5 milyon kadar düşmesi beklenmektedir. 1914 yılında dünyanın ilk
on ekonomisi içinde yer alan Arjantin ise, önümüzdeki 100 yıl boyunca bir gelişme
gösteremeyecektir. Çin’in Asya’daki ticari ortaklarının aksine, bazı Latin Amerika ülkeleri Çin’in
ekonomisini dengeleme politikalarından zarar görebilecektir. Maden ihracatı toplam ihracatının
%15 ve %2,6’sını oluşturan Şili ve Peru ekonomileri, kısmen Çin’in metal ithalatına
güvenmektedir. Çin’in metal ithalatında azalma olması halinde, bu ülkeler bir uyum sürecine
girmek zorunda kalacaktır. Meksika, Çin’in 2011 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne katılmasından
- 11 -

sonra eşya imalatı piyasasındaki payını artırma şansına sahiptir. Brezilya ve Meksika liderliğinde
Latin Amerika ekonomileri büyürken, 2030 yılında bölgenin, dünya gayri safi milli hasılasının
%6,3’ünü oluşturması beklenmektedir.
(e) Afrika: Büyüme Potansiyeli İstikrarsızlığın Üstesinden Gelebilecek mi?
Afrika, son yirmi yıldır %4 civarında büyümektedir. 54 Afrika ülkesi arasında Angola,
petrol kazançlarının etkisiyle en hızlı büyüyen ülkelerden biridir. Botsvana elmas, Etiyopya ise,
tarım ve hizmet sektörü sayesinde etkileyici bir büyüme yakalamıştır. Buna karşın Somali, Kongo
Demokratik Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nin ekonomileri, savaş ve kötü yönetimler
nedeniyle gelişme gösterememektedir. Afrika’daki büyümenin %30’u emtia kaynaklı olup,
Sahraaltı Afrika esasen sadece petrol, altın ve bakır madenlerine dayanan bir ekonomiye sahiptir.
Ancak Sahraaltı Afrika’daki kötü sağlık sistemleri ve salgın hastalıklar büyümenin önündeki
engelleri oluşturmaktadır.
2050 yılına kadar Nijerya dışındaki hiçbir Afrika ülkesinin dünyanın ilk otuz ekonomisi
içinde yer alamayacağı tahmin edilmektedir. Son on yıldır Nijerya ekonomisi petrol üretimi sabit
kalmasına rağmen, yıllık %6 düzeyinde büyümüştür. Nijerya, olumlu demografisi, geniş ve yaygın
ekonomisi, yapısal reformlar ve siyasi zemini ile geleceğin yükselen bir gücü olacaktır. Nijerya’da
son yıllarda gerçekleşen ekonomik büyümenin sebebi, Nijerya Hükümeti’nin reform gayretleridir.
Mevcut yönetim, tarım, elektrik ve ulaşım gibi altyapı iyileştirmeleriyle dikkati çekmektedir.
Bununla birlikte, ülkenin kuzeyindeki güvenlik sorunu ve yolsuzluk olayları durumu
karmaşıklaştırmaktadır. Bu kapsamda; Afrika kıtasında artan nüfusundan ve doğal kaynaklarından
önemli bir iç piyasa oluşturmak için yararlanan ülkeler, bölgedeki büyümeden kazançlı çıkacaktır.
(f) Küresel Resim: Yeni Ekonomilerin Yükselişi, Eski Ekonomilerin Silikleşmesi
Küresel ekonomik güç dengesi hızla değişmekte ve şimdiden dünya gayri safi milli
hasılasının yarısından fazlası, gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmektedir. 2030 yılına kadar bu
oranın %70’e çıkması beklenmektedir. Gelişmiş ekonomilerin önemli bir kısmı nüfusları yaşlandığı
için demografik sorunlarla karşılaşacak, gelişmekte olan ekonomiler ise demografik fırsat
penceresinden faydalanacaktır. Gelecekteki büyümeyi hükümetlerin doğru makroekonomik
politikaları belirleyecektir. Nitekim, Afrika’daki yüksek büyüme böyle şekillenmiştir. Ancak; dış
tehditler ekonomileri raydan çıkarabilme potansiyeline sahiptir. Dış askeri tehditler ile birlikte,
küresel sistemin bütünleşmesinden kaynaklanan yeni sistemik riskler söz konusudur. Bu kapsamda
herhangi bir yerdeki küçük bir olay, başka bir ekonomide yıkıcı şok etkiler oluşturabilmektedir.
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6.

Kelebek Arızası8: Küresel Köyde Sistemik Riskler
Tarihte hiç olmadığı kadar insanlar birbirine bağlanmış ve insanlar birbirine bağlandığı için

sistemler de bütünleşmiştir. Kıtalar arasında ürünlerin montajı yapılmakta ve elektronik akış sınır
tanımamaktadır. Küresel bağlantı ve işbirliği, öngörülmemiş bir büyümeye, azalan yoksulluğa,
yeniliklere ve hızlı ilerlemeye yol açmıştır. Ancak, aynı zamanda sistemik riskler de üretmiştir.
Küreselleşmeye karşı dirençli ve hazırlıklı olabilmek için sistemik riskleri anlamak hayati önem arz
etmektedir. Çünkü sistemik risk, küreselleşen sistemlere özgüdür ve karşılıklı bağımlılık yüzünden
dalga dalga yayılabilmekte ve olağanüstü kırılganlıklara maruz kalabilmektedir. Bu risklerin
örnekleri mali alan, ürün tedarik zincirleri, altyapı, siber uzay, çevre bilim, halk sağlığı ve siyasette
bulunabilir.
(a) Mali Alan: Ekonomik İflastan Kaçınmak
Mali alandaki sistemik risklerin kaynağı, gelişmiş ürünler ve ağlar arası bağlanabilirliktir.
Yapılandırılmış mali ürünler, krizlere doğru gidişte mali sektörün göze çarpan özelliklerinden
biridir. Bu durum, ekonomide finansal istikrarı zayıflatan mali aracılık zincirlerini artırmıştır.
Ayrıca bankalar, varlığa dayalı menkul kıymetleri piyasaya çıkardığında, yüksek bedelli varlıkların
payını artıran ve ellerinde tuttukları sermaye miktarını azaltan bir yol açmışlardır. Bu durum,
borcun özsermayeye oranının artmasını kolaylaştırmıştır. Mali alandaki riskler, mali ağlar ve henüz
düzenleme yapılmayan yeniliklerden kaynaklandığına göre, mali sistem aynı zamanda coğrafi
yoğunlaşma nedeniyle de risk altındadır. Son mali krizler, bir kriz halinde birçok mali kurumun
birden eşzamanlı olarak yükümlülüğünü yerine getirememesine sebep olduğunu ve bir banka
hakkında kötü bir haberin yayılması halinde, diğer bütün bankaların finansman maliyetinin arttığını
göstermiştir.
(b) Tedarik Zinciri Riski: Tayland’daki Su Taşkınlarından Silikon Vadisindeki
Milyarlarca Dolar Kaybına
Coğrafyadan kaynaklanan riskler, modern ürün tedarik zincirlerine özgü risklerdir.
Uluslararası şirketlerin çoğu, farklı yerlerde ürettikleri ürün parçalarını biraraya getirmektedir. Bu
durum, avantajları kadar coğrafi risklere de yol açmaktadır. Bir üretim merkezi kapandığında, ürün
tedarik zincirinin tamamı tehlikeye girmekte ve küresel ekonomi bundan olumsuz etkilenmektedir.
2011’de Tayland’da bunun bir örneği yaşanmıştır. Tayland sabit disk sürücü (hard disk drive)
üretiminde bir merkez konumundadır. 2011 yılındaki aşırı yağmurlar, Tayland’daki ileri teknoloji
8
Raporun yazarı olan Prof. Ian Goldin, “Kelebek Arızası” kavramı ile, 1972 yılında Edward Lorenz tarafından öne sürülen “Kelebek Etkisi” teorisine
gönderme yapmaktadır. Kelebek Etkisi, bir sistemin başlangıç verilerindeki ufak değişikliklerin, büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine
verilen ve Edward N. Lorenz tarafından geliştirilen kaos teorisinin ismidir. Kelebek Etkisi ismi, Edward N. Lorenz'in hava durumuyla ilgili verdiği
“Amazon Ormanları'nda bir kelebeğin kanat çırpması, Avrupa'da fırtına kopmasına sebep olabilir” örneğinden gelmektedir. Prof. Ian Goldin, 21.
yüzyıldaki sistemik riskleri anlatabilmek için kelebek etkisi (butterfly effect) kavramını, kelebek arızası (butterfly defect) olarak uyarlamıştır. Bu
kapsamda Ian Goldin, Mıke Mariathasan ile birlikte “Kelebek Arızası: Küreselleşme Nasıl Sistemik Riskler Oluşturuyor ve Ne Yapılabilir (The
Butterfly Defect, How Globalization Creates Systemic Risks, And What To Do About It)” adlı bir kitap yazmış ve söz konusu kitap, Mayıs 2014
ayında yayımlanmıştır.
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imalatını çökertmiş ve dünya çapındaki üretim %28 oranında azalmıştır. Zincirleme etki Notebook,
dijital video kaydedicisi ve diğer aletlerin üretimini durdurmuş ve piyasa fiyatlarını küresel olarak
şişirmiştir. Bu dönemde ABD merkezli dünyanın en büyük bilgi işlem cihazlarını üreten Intel
şirketinin toplam iktisadi kaybı 45,7 milyar dolar olarak ölçülmüştür. Dolayısıyla üretim
katmanlaştıkça, üretim ağı içinde yer alan bir noktadaki bozulma bütün sistemi tehlikeye atmakta ve
böylece küçük krizler büyüyebilmektedir. Küresel tedarik zincirinin gelişmesi gelecekte birçok
sistemik risk ve fırsatı beraberinde getirecektir. Tedarik zincirleri, düşük işgücünden kazanç
sağlamak, müşteriye ulaşmada zaman ve maliyetten tasarruf etmek istediği sürece gelecekte de
sistemik riskler devam edecektir.
(c) Altyapı: Elektrik, Ulaşım ve İletişim Alanlarındaki Sistemik Riskler
Sektörler içinde tedarik zinciri riski izole edilse bile, hiçbir sektör altyapı çökmesine karşı
bağışıklık sahibi değildir. Nitekim, 2010 yılında İzlanda’da bir yanardağın (Eyjafjallajökull)
patlaması sonucu yayılan kül bulutu, küresel hava trafiğinin aksamasına yol açmış, dünyanın en
büyük havayollarından bazıları kapanmış ve söz konusu kül bulutunun toplam ekonomik maliyeti 5
milyar dolar olarak ölçülmüştür. 2003 yılında ABD’nin Ohio eyaletindeki bir ağacın devrilmesi 50
milyon Amerikalının elektriğinin kesilmesine sebep olmuş ve 9300 kilometre kareye yayılan bir
etki meydana getirmiştir. Dolayısıyla küresel ağ içindeki kritik bir nokta arızalandığında, bunun
kalıntıları çok yaygın olabilmektedir. Altyapı arızaları hemen yankılanabilmekte ve olumsuz bir
döngüye sebep olmaktadır.
Bu nedenle birçok ABD kuruluşu şebeke hata riskini ve toplum üzerindeki etkilerini
azaltmak için kapsamlı planlar ve tatbikatlar yapmaktadır. ABD menşeli elektrik şirketi Southern,
akıllı şebeke ve akıllı aktarım (transmission) teknolojisi, siber güvenlik önlemleri, aktarım/dağıtım
güncellemesi, planlama, kendi kendini onaran aktarım hatları ve güvenlik personeli kullanarak
elektrik emniyetini geliştirecek adımlar atmaktadır. Şirket, süreci ve kesinti frekanslarını aktif
şekilde gözlemleyerek, elektrik kesintilerine ve şebeke hatalarına yanıt verecek kapsamlı planlar
geliştirmiştir. ABD menşeli Exelon şirketi ise, hava ve diğer riskleri en aza indirmek ve alt yapı
emniyetini güçlendirmek için şimdiden akıllı şebeke ve akıllı sayaçlar için malzeme yatırımları
üzerinde çalışmaktadır. Exelon şirketi, büyük elektrik kesintilerine hazırlıklı olmak için, iş arızası
sonucu ortaya çıkabilecek tüm zararları ele alan iş planlaması programları geliştirmiştir. Şirket aynı
zamanda şebeke emniyetini geliştirmek için akıllı şebeke, VirtuWatt (Otomatik şarj kontrolü
faydasını artırmak için akıllı şebeke teknolojilerine bağlanan kontrol paneli) ve şarj müdahalesi gibi
yan hizmetler de sağlamaktadır.
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(d) Siber Güvenlik: Dijital Dünyada Sanal Sistem Riski
Siber alan da, sistemik arızalara karşı savunmasızdır. 2008 yılında Süveyş Kanalı’nda bir
geminin çapasının kazara fiber optik kablolarını kesmesi üzerine, bütün Ortadoğu ve Güney
Asya’nın internet bağlantısı kesilmiştir. Öte yandan; bazı bilgisayar korsanları (hacker) çeşitli
yazılım programları yoluyla kaoslara sebep olmaktadır. 2007 yılında Estonya’da meydana gelen
siber saldırılar, Devlet Başkanı dahil üst düzey hükümet organlarının internet sitelerine ulaşmış ve
ciddi kayıplara yol açmıştır. Bu olay, bütün güç kaynakları, trafik, santral ve petrol boru hatlarını
bilgisayar ağlarıyla yöneten hükümetler için bir uyarı ikazı olmuştur. Sadece hükümetler değil,
şirketler ve bireyler de bu saldırılara karşı savunmasızdır. Waledac9 denilen kurtçuk, 2010 yılında
tüm dünyaya yayılabilmiştir. Bu risk, sistemik olmamasına rağmen, ödeme işlemlerine sabotaj
yapılması veya hassas tüketici bilgilerinin sızması uzun vadede şirketlere büyük zararlar
verebilmektedir. Hükümetler de düşmanları aleyhine dijital sabotaj yoluna başvurabilmektedir.
Örneğin Stuxnet adlı bilgisayar virüsü, İran’ın uranyum zenginleştirme tesislerine zarar vermek için
yabancı hükümetler tarafından oluşturulmuştur.
Siber alandaki saldırgan davranışları caydırmada geleneksel araçlar etkili değildir. İnternet
ortamı, isimsiz saldırılara izin vermektedir. Güvenlik ihlalini yapan kaynağın izini sürmek oldukça
zordur, çünkü saldırılar genellikle masum kişilere ait bilgisayarlar ile gerçekleştirilmektedir.
Saldırganın izi bulunsa bile, gelişmiş siber kriminal sayesinde kanıtlar yok edilmektedir. Üstelik
siber suçlarla mücadele edecek, veri koruma ve ağ bütünlüğünü destekleyecek küresel bir yönetim
henüz inşa edilmemiştir.
(e) Ekolojik Yayılma Etkisi: Yaşam Ağında Sistemik Risk
Mali alan, ürün tedarik zincirleri, altyapı ve siber alandan farklı olarak çevre, her zaman
küresel bir nitelik taşımıştır. Bir tek türün azalması, gıda ağında ve ekosistemde hemen etkisini
göstermektedir. İklim değişikliği devam ettiği ve küresel ısınma arttığı için okyanusların seviyesi
yükselmektedir. Buzullar erimeye devam ederse seller, yeraltı suları ve besinlerin kirlenmesi felaket
getirebilecektir. Dünya balık türlerininin %70’i tamamen tükenmiş durumdadır. İklimle ilgili
beklenmedik değişiklikler, gıda ve su kıtlığı ile enerji şebekesinin aşırı vergilendirilmesine sebep
olabilecektir.
Birçok şirket karşılaştıkları ekolojik riskleri azaltmak için çeşitli girişimler başlatmıştır.
Son yıllarda yağışlı havalar, kasırgalar ve su baskınları Avustralya menşeli Rio Tinto adlı şirketin
Avustralya’daki kömür, demir ve uranyum faaliyetlerini etkilemiş; bunun üzerine şirket, bu
koşullara uyum sağlamak için Kuzey Kutbu’nda rüzgar enerjisi üretimi, atık su sorunu için ise, özel
girişimler başlatmıştır. Bir başka örnek ise, ABD menşeli parakende şirketi Woolworths’un, bütün
9

Genellikle uygun olmayan mesajlar (spam) içeren büyük bir zombi kişisel bilgisayar ağı.
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balık ürünlerinin sürdürülebilir kaynaklardan gelmesini hedefleyen “Sürdürülebilir deniz ürünleri”
konulu girişimidir. Şirketin uzun vadedeki amacı, doğal olarak avladıkları bütün balıkların Deniz
Koruma Konseyi (Marine Stewardship Council-MSC) sertifikasına ve sürdürülebilir tarım
uygulamaları için işlenmiş deniz ürünleri sertifikasına sahip olmaktır.
(f) Kamu Sağlığı: Küresel Köyde Salgın Risk
Salgın hastalıklar da işletmeler için büyük bir tehdittir. 2002 yılında Çin’in Guangdong
eyaletinde ilk kez SARS (Ağır solunum yetersizliği sendromu) virüsü ortaya çıktığında, hastalık
virüsü kısa zamanda bütün dünyaya yayılmış; 2003 yılında bütün kıtalarda 8400 adet SARS hastası
olduğu rapor edilmiştir. Günümüzde küresel seyahatin kolaylaşması, kentleşme ve nüfus
yoğunluğunun artması hastalık mikrobunun geçişini hızlandırmıştır. Salgın hastalık riski
azaltılmadıkça, SARS gibi hadiseler geleceğin sağlık krizlerine ilişkin bir test işlevi görecektir.
(g) Sistemik Risk ve Eşitsizlik: Bozulma Çağında Siyasi İstikrar
Küreselleşme sosyal, kültürel ve siyasi sistemleri değiştirmekte ve etkileri de eşitsiz olarak
gelişmektedir. Zengin veya fakir bütün ülkelerde eşitsizlik artmaktadır. Küresel sistem eşitsizliği
artırdıkça, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık ihtimali artmaktadır. Bilgi

ağının

gücü,

kişisel

eylemlerin kitle hareketlerine dönüşmesinde katalizör işlevi görmektedir. Ayrıca insanlar birbirine
bağlandıkça, yaşam standartları ve fırsatlarına ilişkin küresel farklılıklar da görünür olmaktadır.
2011 yılında gerçekleşen antikapitalist içerikli “Wall Street’i İşgal Et Hareketi”, sisteme yönelik
tepkinin göstergesidir. Hayal kırıklıkları, risk ve dalgalanmalara sebep olmaktadır. Bir yerdeki
sosyal dokunun yıpranması, diğer yere kolayca yayılabilmektedir. İnsanlar arasındaki bağlantı
arttıkça, mali alanda, ürün tedarik zincirlerinde, siber alanda, ekolojide, salgın hastalıklarda ve
eşitsizlikten kaynaklanan siyasi karmaşanın yayılma etkisine karşı savunmasız kalınmaktadır.
(h) Önleme ve Hazırlık:
İşadamlarının sistemik riskleri anlamak ve önlemekte açık çıkarları bulunmaktadır.
İnsanlar birbirine daha çok bağlandıkça, mali alan, tedarik zincirleri, altyapı, siber alan, ekoloji,
salgın hastalıklar ve eşitsizlikten kaynaklanan siyasi kargaşaların sonuçları ve yayılma etkisine karşı
daha savunmasız hale gelmektedir. Uzun dönemde karlı çıkmak kısa dönemde yatırım yapmakla
mümkündür. Bu nedenle sistem hatalarını ortadan kaldırmak için önleme ve hazırlık yapma 21.
yüzyılın öncelikli konularını oluşturmaktadır.
7.

Küresel Yönetişim: Neden Başarılı Olmuyor ve Ne Yapılabilir?
2008 yılında başlayan küresel mali kriz, 21. yüzyılın ilk sistemik krizidir. Bu mali kriz

örneğinde görece küçük finansal erimelerin, sonuçta küresel felakete yol açtığı görülmüştür. Uçak
yolculuğunun

hacminin,

kapsamının

ve

sıklığının

artmasıyla

hastalıklar

daha

hızlı

yayılabilmektedir. Siber saldırılar artık sıradan hale gelmiştir. Veri tabanlarına aktarılan milyonlarca
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veri üretkenliği artırmış, ekonomik büyümeyi hızlandırmış ve gizli potansiyeli ortaya çıkarmıştır.
Fakat bu sistemler, aynı zamanda insanları savunmasız bırakmıştır.
Ulusal hükümetler bu derece büyük ulusaşırı riskleri tek başına çözme gücüne sahip değildir.
Ayrıca mevcut uluslararası kurumlar 21. yüzyıla ilişkin riskleri yönetmeye hazır değildir. 2. Dünya
Savaşı’ndan sonraki küresel ortama göre kurulmuş olan Dünya Bankası, IMF ve BM gibi kurumlar,
2030 yılında çağdışı kalmış olacaktır. O zamana kadar Çin, ABD, Hindistan, Japonya ve Brezilya
(veya Almanya) dünyanın en büyük ekonomik güçleri olacak ve bu durum BM Güvenlik
Konseyi’nin şu andaki beş daimi üyesi ile açıkça bir uyumsuzluk oluşturacaktır. 1945 yılında BM
kurulurken, dünya nüfusu 2,5 milyar iken, günümüzde 7 milyarı aşmıştır. Dünya gayri safi milli
hasılası o tarihte 7 trilyon dolarken, günümüzde 71 trilyon doların üzerindedir. Afrika’da o tarihte 4
bağımsız ülke varken, bugün sayı 54’e çıkmıştır. Dolayısıyla bir bilgisayar, nasıl ki daktilo tamircisi
tarafından onarılamaz ise, 21. yüzyılın sorunları 20. yüzyılın kurumları tarafından yönetilemez. Bu
kapsamda; aşırı bağlantısallık, aşırı koordinasyon ve işbirliği gerektirmektedir. Yeni sorunların
üstesinden gelebilmek ve 21. yüzyılın sunduğu imkanlardan yararlanabilmek için küresel
yönetişimin revizyondan geçirilmesi bir zorunluluktur.
Küresel sorunları çözmeye çalışmakla ilgili son yıllardaki gayretlerin büyük bölümü
başarısızlığa uğramıştır. 1992’den itibaren küresel ısınma sorununa çözüm bulmak için yapılan
görüşmeler ve Dünya Ticaret Örgütü ticaret müzakerelerinin sonuçları oldukça sınırlıdır ve riskler
devam etmektedir. Küresel yönetişim kurumlarına hali hazırda yol gösteren devletler ile 21.
yüzyılın küresel ekonomisini yönlendirecek devletler aynı değildir. Eski kurumlar siber güvenlik
veya uluslararası göç gibi yeni sorunlarla mücadele edemeyeceği için, ya reforma tabi tutulmalı ya
da kapatılmalıdır. Eski ya da yeni küresel yönetişim kurumlarının çabuk ve kararlı hareket
edebilmesi için güç, yetki ve bütçe ile donatılması gerekmektedir.
Basit reformların mevcut küresel tablo için yeterli olamayacağını öngören Prof. Ian Goldin ve
meslektaşı Ngaire Woods, küresel yönetişimin bütün reformlarına beş temel prensibin uygulanması
gerektiğini ileri sürmektedir. Birinci prensip; küresel sorunlara küresel eylemle karşılık verileceği
için sorunlara uygun çözümlerin bulunmasıdır. Her bir sorun için en uygun aktörü seçmek sadece
iyi bir yönetim için değil, aynı zamanda egemen devletlerin alanına girmemek için de kritik öneme
sahiptir. İkinci prensip; küresel bir sorundan etkilenen bütün kilit ülkelerin o soruna ilişkin
müzakere süreçlerine dahil edilmesidir. Üçüncü prensip; müzakere masasında konuyla ilgisi
olmayan devletlerin sayısının azaltılmasıdır. Dördüncü prensip; küresel yönetimin karar verme
sürecinde yasallığın öncelikli koşul olması; bu kapsamda üye devletlerin hakemin otoritesini kabul
etmesidir. Beşinci prensip; tenfiz kabiliyetinin diğer dört prensibin temelini oluşturmasıdır.

- 17 -

İşbirliğine dayalı müşterek uzun vadeli çıkar, 21. yüzyılı refah, büyüme ve yatırım yüzyılı yapabilir.
Ancak siyasi öngörüsüzlük, küresel güvensizlik ve mali yıkımlara sebep olabilir.
8.

Sonuç ve Öneriler:
Rapor’un Sonuç bölümünde; küresel toplum ve ekonomiyi gelecekte şekillendirecek yukarıda

bahse konu eğilimlerin, 5 ila 10 yıl içerisinde işadamları ve yatırımcılar için büyük fırsatlar
sunacağı gibi, aynı zamanda birçok riski de beraberinde getireceği ileri sürülmektedir. Bu kapsamda
yapılan tespitler şöyledir:
-

21. yüzyılda şirketler ve yatırımcılar için en önemli fırsat, dünya piyasalarının artan

bütünleşmesi ve küresel büyüme potansiyelidir. Hızla büyüyen orta sınıf, tüketim ürünlerinde
öngörülmemiş bir talebe yol açacaktır. Bu piyasalarda marka tanınmışlığı, şöhret ve özel kültürlerin
yerel bilgisi başarıyı belirlemede artan bir rol oynayacaktır. Büyüyen orta sınıf tüketimi
canlandıracak; sağlık, eğitim ve yenilebilir enerjiye yapılan yatırımlar, küresel büyüme dengesinde
itici bir unsur olacaktır.
-

Orta sınıfın gelirlerindeki büyüme, şehirleşmeyi hızlandıracaktır. 2025 yılına kadar

şehirlerde yaşayan dünya nüfusunun %70 seviyesine yükselmesi beklenmektedir. Bu durum, şehir
ekonomilerine uygun yeni mal ve hizmet talebine yol açacaktır. Şehirlerde gelirler arttığı için enerji,
su, kanalizasyon ve diğer hizmetlere yönelik talep hızla artacak ve bu durum kamu hizmetleri
üzerinde bir baskı oluşturacak, dolayısıyla altyapının güncellenmesi ihtiyacı kamu hizmetleri ve
proje finansmanı için büyük fırsatlar sunacaktır.
-

Daha yüksek gelir, artan eğitim ve beklenti seviyesi, lokanta, turizm ve perakende satış

sektörlerinin büyümesine yol açacaktır. Yaklaşık 4 milyon yeni orta sınıf tüketicinin gelirinin
artması, lüks mal ve hizmet talebinin de büyümesine yol açacak ki, bu talepteki büyümenin dörtte
üçü Asya kaynaklı olacaktır.
-

Ortalama yaşam süresinin artması ve doğurganlığın azalması, harcama bileşimini de

değiştirmektedir. Sağlık ve eğlence sektörleri yaşlı tüketicilerden büyük fayda sağlamaktadır. Artan
gelirle birlikte daha küçük aile tipleri özel eğitim, markalı giyecek ve evcil hayvanlara daha fazla
para harcayacaktır. Öte yandan sistemik riskleri olan bir dünyada daha uzun perspektif sahibi olan
insanlar, istikrarlı bir mali araç olan tahvil piyasalarına yönelebilecek ve bu piyasanın likiditesi
artabilecektir.
-

Zengin veri kaynaklarını kullanan bilgisayar uygulamaları, dağıtım hizmetleri ve yeni

ürünler için fırsatlar sunmaktadır. Ancak, sistemlerde daha fazla makine bileşimi, değer ortaya
çıkarmak için uzman bilgi ve yeteneğe olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu nedenle yatırımcılar ve
işletmelerin, çok hızlı değişen teknolojinin avantajlarından yararlanmak için yeterli sisteme ve
personele sahip olması gerekmektedir.
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-

Küresel sağlık ve ekonomik istikrar için salgın hastalıklar önemli bir risk oluşturmaktadır.

Salgın hastalıklar tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı yayılabilmektedir. Bir salgın
hastalık, bütünleşmiş tedarik zincirleri ve mali sistemler yüzünden dünya ekonomisini çökertme
riski taşımaktadır. Bu nedenle, şirketlerin, sistemik risklerin sonuçlarına göre önleyici eğitim ve
koruyucu tedbirler için kriz planları hazırlaması önem taşımaktadır.
-

Günlük mal ve hizmetlerin siber ataklara karşı savunmasızlığı hükümetler, iş çevresi ve

kişiler için yeni sorunlara işaret etmektedir. Bu nedenle, işletmelerin tam zamanlı izleme
sistemlerine ve dakikalar içinde bu saldırılara cevap verebilecek yeteneğe sahip olması
gerekmektedir. Üretim güvenliğinin korunması, acil durum planlamasını gerekli kılmaktadır.
-

Küresel piyasaların büyümesi, mali sektörün gelişmesine bağlıdır. Bu nedenle; gelecekte

küresel ekonomiyi işletecek kredi limitini açık tutmak hayati önem taşımaktadır.
-

Bütünleşmiş ürün tedarik zincirleriyle birlikte, bir yerel su baskını bile dünyanın diğer

tarafındaki ürün dağıtımını bozabilmektedir. Bu felaketlerin yerini ve zamanını tahmin etmek
imkansız olduğu için, şirketler kriz yönetim sistemleri oluşturmak ve üretim yerlerini seçerken
coğrafi çeşitlilik ve güvenlik aramak zorundadır. Bu riskleri dengelemek için sigorta piyasalarına
önemli bir rol düşebilecektir.
9.

Değerlendirme:
Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ian Goldin tarafından hazırlanan “Gelecek Fırsatları,

Gelecek Şokları: Küresel Ekonomiyi ve Toplumu Şekillendirecek Temel Eğilimler” başlıklı rapor,
temelde iktisadi liberalleşme, aşırı teknolojik yenilikler, iletişim ve ulaşım imkanlarının gelişmesi
ve küresel toplumun artan bütünleşmesi sonucunda 21. yüzyıldaki küresel değişimin derecesinin
tarihte hiç görülmemiş ölçüde hızlı olacağı tezi çerçevesinde ekonomi temelli tahlil ve öngörüler
üzerine inşa edilmiştir.
Dünya ekonomisinin 2050 yılına kadar bugüne göre 4 kat daha büyük olacağı ve OECD üyesi
olmayan ülkelerin, OECD üyesi olan ülkelerden daha hızlı büyüyeceği; Japonya, Güney Kore, Çin,
Hindistan, Endonezya, Tayland ve Malezya’nın söz konusu büyümenin başlıca lokomotif ülkeleri
olacağı belirtilen raporda, bu yedi ekonominin 2050 yılında küresel gayri safi milli hasılanın
%45’ini oluşturacağı ve dolayısıyla 21. yüzyılın ekonomik büyüme açısından Asya Yüzyılı olacağı
ileri sürülmektedir. Küresel ekonomik güç dengesinin batıdan doğuya doğru kaydığı belirtilen
raporda, önümüzde yıllarda gelişmiş ekonomilerin nüfuslarının yaşlanması sebebiyle önemli
demografik sorunlarla karşılaşacağı, buna karşılık gelişmekte olan ekonomilerin ise, demografik
fırsat penceresinden faydalanarak büyümeye devam edeceği; bu durumun gelecekteki yatırım
kararları ve iş ortamı üzerinde önemli sonuçları olacağı; büyümek isteyen şirketlerin düşük büyüme
oranlarına sahip Batı ülkeleri yerine, Asya ülkelerine yönelebileceği ifade edilmektedir.
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Bu kapsamda hızlı büyüyen ve zenginleşen ülkelerde ortaya çıkacak yeni orta sınıf tüketicinin
gelirlerindeki büyümenin, bir yandan şehirleşme oranını artırarak şehre özgü ekonomilerin
gelişmesini sağlayacağı, diğer yandan gelişmiş ülkelerde artan yaşlı nüfusun dünya harcama
bileşimini

etkileyerek

sağlık,

turizm,

eğlence

vb

sektörlerin

büyümesini

tetikleyeceği

öngörülmektedir.
Öte yandan; nanoteknoloji, biyoteknoloji ve üç boyutlu yazıcılar gibi aşırı teknolojik
yeniliklerin küresel ekonomiyi birçok açıdan dönüştüreceği, içinde bulunduğumuz dijital çağda yeni
çıkan teknolojilere yatırım yapan ve kullanan ülkeler ve şirketlerin gelişebileceği ve büyüyebileceği
belirtilmektedir. Bu kapsamda; ülkeler açısından, gelecekteki üretimin yapısı için nasıl bir altyapı
ve eğitime yatırım yapılması gerektiği hususu aciliyet kazanmış durumdadır. Öte yandan; teknolojik
ilerlemenin insanların bilgi sınırlarının ötesine geçtiği bir ortamda insanlık ve vatandaşlık haklarının
korunması da önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
Raporda, küresel sistemin bütünleşmesinin, bir yandan ekonomik zenginleşme imkanı
sunarken, diğer yandan yeni sistemik riskler ürettiği ve küreselleşen sistemlere özgü olan sistemik
risklerin (salgın hastalık, siber saldırı, doğal felaketler vb) karşılıklı bağımlılık yüzünden dalga
dalga yayılabildiği belirtilmektedir. İnsanlar arasındaki bağlantı arttıkça, mali alanda, ürün tedarik
zincirlerinde, siber alanda, ekolojide, salgın hastalıklarda ve gelir dağılımı eşitsizliğinden
kaynaklanan siyasi karmaşanın yayılma etkisine karşı savunmasız kalındığı; mevcut ulus devletlerin
ve 2. Dünya Savaşı sonrası uluslararası ortama göre şekillenmiş olan uluslararası yönetişim
kurumlarının küresel sistemin ürettiği yeni sistemik riskleri yönetemeyeceği belirtilen raporda;
Dünya Bankası, IMF ve BM gibi kurumların, 2030 yılında çağdışı kalacağı; o zamana kadar Çin,
ABD, Hindistan, Japonya ve Brezilya (veya Almanya)’nın, dünyanın en büyük ekonomik güçleri
olacağı ve bu durumun BM Güvenlik Konseyi’nin şu andaki beş daimi üyesi ile açıkça bir
uyumsuzluk oluşturacağı; başka bir ifadeyle, küresel yönetişim kurumlarına hali hazırda yol
gösteren devletler ile 21. yüzyılın küresel ekonomisini yönlendirecek devletlerin aynı olmayacağı;
yeni sorunların üstesinden gelebilmek ve 21. yüzyılın sunduğu imkanlardan yararlanabilmek için
küresel yönetişim kurumlarının revizyondan geçirilmesinin bir zorunluluk olduğu ifade
edilmektedir.
Raporda, temel olarak küresel düzeydeki ekonomik büyüme ve zenginlik üzerinde durulmakta;
ancak söz konusu zenginliğin paylaşımı hususu göz ardı edilmektedir. Büyüme ekonomiler,
zenginlik ise, ülkeler içindir. Dünyada yeni teknolojiler sayesinde robotlar istihdamın yerini
almakta, teknolojik gelişmeler maliyetleri düşürmekte, yeni zenginlik kaynakları öne çıkmakta;
dolayısıyla büyüme ve zenginlik sağlanabilmektedir. Ancak bu büyüme ve zenginlikten insanların
nasıl ve hangi yöntemle ve ne oranda pay alacağı geleceğin siyasal ve toplumsal şekillenmesinde
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esas noktayı oluşturmaktadır. Çünkü küreselleşmiş dünyanın herhangi bir yerindeki siyasal
değişikliğin tetikleyici “kelebek etkisi”nin, artık dünyanın herhangi ve/veya heryerinde fırtınalar
koparması çok daha olası ve gerçekçi bir senaryodur.
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