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Davos 2018’de Öne Çıkanlar
23-26 Ocak tarihleri arasında Davos’ta düzenlenen Dünya 

Ekonomik Forumu’nun yıllık toplantısında, bu yıl 400’ün 

üzerinde oturum düzenlendi. Dünya liderleri ve etkili isim-

lerin bir araya geldikleri bu oturumlarda öne çıkan bazı ko-

nular, yakın gelecekte dünya gündemini oluşturacak. 

Narendra Modi’ye göre medeniyetin karşısındaki  
üç büyük tehdit
Davos’un ilk günü, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 

medeniyetin karşısındaki üç büyük tehdidi şöyle sıraladı: 

İklim değişikliği, terörizm ve küreselleşmeye karşı tepkiler…

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi ve en büyük nü-

fusa sahip demokratik ülkesi olan Hindistan’ın lideri Modi, 

teknolojinin getirdiği fırsatlar ve tehlikeler, Hindistan’ın 

gelir eşitsizliğiyle mücadele planı, istihdam yaratma ve 

ülkenin uluslararası ticaret ve yatırım önündeki engelleri 

nasıl kaldırdığı konularına odaklandı. 

RoSS ChaINEy
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“Ülkeler, birlikte çalışmakta ve çevresel taahhütlerini 

yerine getirmekte başarısız oldular. Sınırlı hareket alanla-

rımızın ötesine geçmeli, dayanışma sergilemeliyiz. Her-

kes karbon salınımını düşürmekten bahsediyor ama çok 

az ülke sözünün arkasında durup gelişmekte olan ülkelere 

yardımcı olmak için kaynaklarını kullanıyor. Yardım eli uza-

tanların sayısı çok yetersiz.” 

Dünyanın bazı bölgelerinde küreselleşmeye karşı tep-

kiler de Modi’nin gündemindeydi: “Pek çok ülke ve toplum 

gittikçe kendilerine daha çok odaklanıyor. Sanki küresel-

leşmenin tam tersi yaşanıyor. Bu zihniyetin ve yanlış önce-

liklerin olumsuz etkisi, iklim değişikliği ve terörizm kadar 

ilgiyi hak ediyor. Herkes bağlantılı bir dünyadan bahsedi-

yor ama hepimiz kabul etmeliyiz ki, küreselleşme ışıltısını 

kaybetti ve yavaşlıyor.”

Jack Ma “sevginin IQ’suna” inanıyor
Alibaba’nın kurucusu Jack Ma daha önceki yıllarda liderlik 

tavsiyeleriyle herkesi etkilemişti, bu yıl da şaşırtmadı ve 

otomasyon çağıyla baş etmenin sırrını açıkladı. “Hızla kay-

betmek istemiyorsanız yüksek bir IQ’ya ihtiyacınız var, say-

gı görmek istiyorsanız ise yüksek bir LQ’ya (sevginin IQ’su).”

Ma, yapay zekânın etkileri üzerine şunları söyledi: 

«Yapay zekâ ve büyük veri insanlık için bir tehdit. Bence 

yapay zekâ insanlığı desteklemeli. Teknoloji daima insan-

ları aradan çıkaran değil, insanları becerikli kılan bir şey 

olmuştur. Bilgisayarlar her zaman bizden daha zeki olacak; 

asla unutmazlar, asla sinirlenmezler. Ama bilgisayarlardan 

bilgelik beklenmez. Yapay zekâ ve robotlar pek çok işi or-

tadan kaldıracak, bu işleri makineler yapacak. Hizmet sek-

törü umut veriyor ama onlar da işlerini özgün bir şekilde 

yapmalı.”

Merkel, Macron, May - üç AB lideri
Angela Merkel sözlerine şöyle başladı: “Gerçekten de ta-

rihten ders çıkarıyor muyuz? Hiç sanmıyorum. Günümü-

zün sorunları ancak ve ancak işbirliği ve açıklıkla çözülebi-

lir, duvarlar örerek değil. Kendimizi dış dünyaya kapatmak, 

yalnızlaşmak, bizi güzel bir geleceğe taşımaz. Korumacılık 

çözüm değil.”
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Fransa başkanı Macron, konuşmasına «Fransa geri 

döndü» diyerek başladı. “Fransa, Avrupa’nın kalbindeki ye-

rine geri döndü.” Angela Merkel’le benzer bir konuşma ya-

pan Macron, uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptı. 

“Küresel kapitalizmin yarattığı eşitsizliklerle mücadele et-

mek için küresel bir işbirliğine ihtiyaç var.”     

İngiltere başbakanı Theresa May, herkesin küresel ti-

caretten faydalanabilmesi için İngiltere’nin çabalarını iki 

katına çıkardığını söyledi. “İngiltere, AB’den ayrılmasına 

rağmen, küresel ticareti ve her ülkeyle yeni ticari anlaşma-

lar yapılmasını savunmaya devam edecek.” 

Justin Trudeau iş, cinsiyet, iklim değişikliği ve ticaret 
hakkında konuştu
Kanada başbakanı Justin Trudeau konuşmasına bir duyuruy-

la başladı: “Bugün, Kanada’nın ve Trans-Pasifik Ortaklığı’nın 

diğer 10 üyesinin Tokyo’da bir anlaşmaya vardığını, Trans-

Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerici bir anlaşmayı haya-

ta geçireceğimizi açıklamaktan memnuniyet duyuyorum.” 

Trudeau’nun konuşmasında ticaret önemli bir yer kapladı. 

Trudeau hem geçen hafta düzenlenen NAFTA’da hem de 

Davos’ta Kanada’daki yatırım fırsatlarına dikkat çekti. 

Ardından cinsiyet eşitliği konusuna eğilen Trudeau, 

mevcut çabaların yeterli olmadığını savundu. “Kadın ça-

lışana erkek çalışanla eşit ücret vermek, aile planlaması, 

terfi ya da iş güvenliği sorunlarını çözmek için çok yeter-

siz. Kadınlar erkeklerden daha çok yarı zamanlı ve ücretsiz 

işlerde çalışıyorlar. Bunu nasıl çözeceğiz?”

Trudeau konuşmasını bir uyarıyla bitirdi: “Bu salonda-

ki insanların hepsi ayrıcalıklı. Bu ayrıcalığı toplum yararına 

kullanmalıyız. Kendimize şunu sormalıyız: Etraftaki herkes 

acı çekerken, zenginlerin kale kapılarının arkasına saklan-

dığı bir dünyada mı yaşamak istiyoruz? Yoksa adalet teme-

li üzerinde yükselen bir dünya mı yaratmak istiyoruz?”

IMF 2018 için küresel büyüme tahminini yükseltti
Uluslararası Para Fonu, 2018 ve 2019 için küresel büyüme 

tahminini yüzde 3,9 oranında yükseltti. Küresel ekonomi-

nin hareketli ticaret ve yatırım sayesinde iyileşmeye devam 

edeceği tahmin ediliyor. ABD’deki yeni vergi reformları da 

bunda etkili oluyor.

IMF yöneticisi Christine Lagarde şunları söyledi: “Son 

tahminlerimiz geçtiğimiz sonbahara oranla yüzde 0,2 art-

tı. Küresel etkinin neredeyse yarısı ABD vergi paketinden 

kaynaklanıyor. Bu paketin 2020’ye kadar ABD ekonomisini 

büyütmesi bekleniyor. Tabii bunun diğer ticaret ortakları-

na da olumlu bir etkisi olacak. Hindistan 2018’de dünyanın 

en hızlı büyüyen ekonomisi olmaya devam edecek. Yakla-

şık yüzde 7,4’lük bir büyüme göreceğiz.”

Bir ticaret savaşı olacak mı?

Donald Trump’ın ithal edilen çamaşır makineleri ve güneş 

panellerine gümrük vergisi uygulama kararı, Çin’in ABD ile 

olan ticaret çıkarları açısından Davos’ta dikkat çekti. ABD 

Ticaret Bakanı Wilbur Ross’a bu hamlenin bir ticaret sava-

şını tetikleyebileceği hatırladığında yanıtı şöyle oldu: “Ti-

caret savaşları hep olmuştur. Bu savaşın farkı, Amerikan 

birliklerinin de siperlere gelmiş olması.”

Herkes bu kadar savaşçı hissetmiyor. Jack Ma, ticare-

ti bir silah olarak görmekten kaçınıyor: “Bir ticaret savaşı 

başlatmak çok kolay. Ancak bu savaşın yaratacağı felaketi 

durdurmak çok zor. Korkuyorum ve endişeliyim. Bir ülke-
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ye yaptırım uyguladığınızda, küçük işletmelere yaptırım 

uyguluyorsunuz, gençlere yaptırım uyguluyorsunuz. Bu 

yaptırımları uygulamakla bomba atmak arasında bir fark 

yok. Her iki durumda da ölüyorlar. Ticaret durursa, savaş 

başlar.”

Google CEO’su: “Yapay zekâ ateşten daha önemli”
Google CEO’su Sundar Pichai, insanlık için yapay zekânın 

ateşten veya elektrikten daha önemli olduğunu söylüyor. 

Yapay zekâyla ilgili çekincelere karşın, potansiyel faydala-

rının göz ardı edilemeyeceğini savunuyor. “Riskleri azım-

sayamayız ama bu riskleri ortadan kaldırmanın yolu ileriye 

bakmak, yapay zekâ güvenliği hakkında düşünmek, şeffaf 

ve açık olmaktır.” 

Oxfam’a göre gelir eşitsizliği artıyor 
Oxfam raporuna göre, geçen yıl yaratılan zenginliğin yüz-

de 82’si, dünya nüfusunun en zengin yüzde 1’lik kesimine 

gitti. 3,7 milyar kişi dünyanın en yoksul kısmını oluşturuyor 

ve gelirlerinde herhangi bir artış olmadı. 

Milyarderlerin servetleri, 2010’dan bu yana yılda yüzde 

13 oranında arttı. Bu oran, sıradan işçilerin oranının 6 katı. 

Milyarderlerin sayısı, Mart 2016-Mart 2017 tarihleri arasın-

da iki günde bir kişi arttı. Bu muazzam artış, dünyadaki aşı-

rı yoksulluğu yedi kez ortadan kaldırabilecek oranda. 

Çin’in “üç kritik savaşı”
Geçen yıl Davos’ta, Çin devlet başkanı Xi Jinping, küresel-

leşmeyi savunarak bir heyecan yaratmıştı. Bu yıl sağ kolu 

Liu He sahneye çıktı ve Çin’in dünya ekonomisini nasıl şe-

killendirmeyi planladığını anlattı. 

Liu He, Çin’in geçen yıl finansal piyasalarını açmayı ve 

küreselleşmeyi yaymayı denediğini söyledi. Çin önümüz-

deki üç yılda üç kritik savaş verecek: Büyük finansal riskleri 

önlemek, yoksulluğu ve kirliliği azaltmak. 

Norveç dünyanın en kapsayıcı ülkesi
2018 Kapsayıcı Gelişme Endeksi, Davos başladığında ya-

yınlandı. Bu raporda kullanılan ölçütler, GSYİH’nın ötesine 

geçip yaşam standardı ve ulusların ekonomilerini nasıl ge-

leceğe uyumlu hale getireceklerine uzanıyor. Sonuç mu? 

Küçük Avrupa ülkeleri öne çıkarken dünyanın geri kalanı-

nın daha yapacak çok işi var. 

Kapsayıcılık konusunu açmışken, Arjantin devlet baş-

kanı Mauricio Macri’nin konuşması da dikkat çekiciydi. 

2018’de G20’ye ev sahipliği yapacak Latin Amerika ülkesi-

nin birinci hedefi yoksulluğu azaltmak olacak. 
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Aristoteles demokrasinin kalitesini politikanın ekonomik 

bakımdan güçlü olanları ne kadar sınırladığına, toprak sa-

hibi olmayanların tercihlerinin kamusal politikaya yansıma-

sına ne kadar izin verdiğine göre ölçerdi. Yeni bir analize 

göre, Amerikan demokrasisi Aristoteles’in testinde geçer 

not alamazken Kuzey Avrupa ülkeleri en iyi notları alıyor. 

Söz konusu araştırmada Northwestern Üniversitesin-

den Benjamin Page ile Princeton Üniversitesinden Martin 

Gilens 20 yıllık süre içinde Kongre’de oylanan 1779 yasa 

teklifini kamuoyu araştırmalarıyla karşılaştırarak test et-

mişler. Araştırma sonuçları elit kazanç sahiplerinin tercih-

leriyle yasalaşan politika teklifleri arasında nedensellik iliş-

kilerine işaret ediyor. Araştırma sonuçlarında, orta düzey 

gelir sahipilerinin Kongre’deki politika tercihleri üzerinde 

tamamen etkisiz kaldığı görülüyor. 

Amerikan demokrasisi en 
yüksek teklifi verene satıldı

GEoRGE TyLER
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Bu sonuçlar üzerine yaptığı yorumda Oxford’dan Stein 

Ringen, “Atina’da zenginler süper zengin hale gelip kural-

lara göre oynamaktan vazgeçtiklerinde yerleşik devlet sis-

teminin altını oymuşlar ve  demokrasi çözülüp dağılmıştı” 

diyor. 

Amerika’nın düşük kaliteli demokrasisinin merkezin-

de “oynamak için ödeme yap” patolojisi yatıyor. Ülkedeki 

muhafazakâr politik bağışçıların gelir dağılımını daha da 

eşitsizleştirme gündemine (gelir vergilerinin düşürülmesi, 

ücretlerin baskılanması ve kamusal hizmetlerin azaltılma-

sı) özellikle Cumhuriyetçiler boyun eğmiş bulunuyorlar.

Son seçimlerde Koch Kardeşler’in dokuz haneli bağış-

ları muhaliflere yönelik kişisel saldırılara ve ana akım med-

yadaki olgusal haberlere yönelik temelsiz ataklara yönlen-

dirildi. Milyarder Mercer ailesi kışkırtıcı Breitbart internet 

sitesinin ortaya çıkmasının başlıca finansörüydü. Rupert 

Murdoch’un Fox News’ü ile aşırı sağcı 173 televizyon kana-

lının dev yığışımı Sinclair, Cumhuriyetçileri göklere çıka-

ran ve muhalifleri şeytanlaştıran masallara cömertce mil-

yarlarca dolar harcadılar.  

Seçimlerin sonucu, Amerikan kamuoyunun İç Sa-

vaş’tan bu yana beş kuşaktır hiç olmadığı kadar kutuplaş-

ması oldu. Bugün ana akım medyayı düşmanı olarak gö-

renler ona güvenenlerden daha fazla. Uluslararası Şeffalık 

Derneğinin araştırmaları Amerikalıların yasama ve yargı 

kurumlarına Avrupalılara kıyasla daha az güven duyduğu-

nu gösteriyor. Daha da kötüsü, “bir demokraside yaşamak 

mutlaka önemlidir” tespitine bugün Amerikalıların ancak 

yarısından azı katılıyor. Demokrasiyi reddedenlerin oranı 

Kuzey Avrupa’da olduğunun tam iki katı. Ayrıca Amerikalı-

ların üçte biri artık, “Kongre ya da seçimlere fazla aldırma-

yan güçlü bir lideri” savunduğunu söylüyor.

Kuzey Avrupa’daki durumu ABD ile karşılaştırdığımız-

da ekonomik mobilitenin daha yüksek, eğitimin (yüksek-

öğrenim de dahil) daha ucuz, yıllık izinlerin daha uzun, 

sağlık hizmetlerinin daha az pahalı ve iş güvenliğinin daha  

büyük olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerde ortalama yurt-

taşın sesinin yetkililer tarafından dinlendiğini ve dikkate 

alındığını söyleyebiliyoruz. Örneğin, ABD İşgücü İstatistik-

leri Bürosunun verilerine göre, imalat sektöründeki satın 

alma gücüyle ölçülen ücretler, yönetime katılma ve toplu 

sözleşme imkânları sayesinde, 13 Avrupa ülkesinde Ame-

rika’daki ücretlerden saat başına 10 dolar daha yüksek. Ya 

da Almanya’da gerçek ücretler sadece 2014-2016 arasın-

da, gerçek ücretlerin Amerikalıların çoğu için 1979’dan bu 

yana gösterdiği toplam artışa denk bir artış sağladı.
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Benzer kanıtları devletin vergiler ve kamu harcamala-

rı yoluyla gerçekleştirdiği yeniden dağıtım çabalarında da 

bulabiliriz. Gelir dağılımına ilişkin Gini katsayısı bunu gös-

terir. Piyasaların yarattığı gelir dağılımı eşitsizliğinin kamu-

sal politikalarla azaltılma miktarı, örneğin Belçika, Fransa 

ve Almanya’da ABD’de olduğundan iki kat daha büyük. 

Bunda şaşılacak bir şey yok, çünkü ABD federal vergi ve 

kamu harcaması politikaları, nüfusun en alt yüzde 20’sine 

giden her 1 dolar başına, en üst yüzde 20’sine 1,35 dolar 

sağlıyor. O nedenle Amerika’daki vergi ve transferler son-

rası gelir eşitsizliğinin Türkiye’dekine benzemesinde fazla 

şaşılacak bir şey yok.

Son olarak, 2017’deki seçimlerde Hollanda’da Geert 

Wilders, Fransa’da Marine Le Pen ve Almanya’da Alternatif 

Partinin başarısız kalması, Trumpçı kabilecilik ve ırkçılığın 

Avrupa’da yeterince yankı bulmadığını gösteriyor. Bunun, 

olumsuz politik reklamlara imkân tanımayan seçim sistemi 

gibi çok çeşitli nedenleri olmakla birlikte, seçmenlere po-

litikalar ve adaylarla ilgili kesin enformasyon sağlanması 

önemli olmaktadır. Kuşkusuz kıtanın faşizmle yaşadıkları-

nın çok da uzak olmayan anıları da hâlâ canlı. Ayrıca sosyal 

medyadaki sahte haber ve içeriklerin zehirleyici etkisine 

batı Avrupalıların daha az kapıldığı da bir olgudur. Ama en 

önemlisi batı ve kuzey Avrupa ülkelerinin seçim sistem-

lerinin yüksek kalitesi, asıl özel para kaynaklarını büyük 

ölçüde politikanın dışında tutmayı başarmasında yatıyor. 

Gallup tarafından yapılan bir araştırmada, Almanya’nın gü-

nümüzün en çok onaylanan (%41) küresel gücü olarak gö-

rülmesinin nedeni de budur. (Buna karşılık ABD’nin aldığı 

onay %29, Çin’in %30 ve Rusya’nın %27’dir.) 

Kuzey Avrupa demokrasilerinin yüksek kalitesi, sosyal 

medyayı zehirden arındırma ve Polonya, Macaristan, Rus-

ya ve Çin’deki hırslı otoritarizme karşı koyma gibi başa çık-

ması zor meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor. Gene 

de bu ülkelerin sunduğu görmüş geçirmiş pratik modeller 

Amerika’daki sistemin reformu için yararlı olabilir. 

Tarihin cilvesi çoktur, ama Kuzey Avrupa’nın dışarıda 

demokrasiyi yaygınlaştırırken içeride de refahı geniş alana 

dağıtarak başarısını sergilemekte tüm uluslara örnek ol-

mada, oligarşik bir Amerika’yı yerinden etmesi kadar çar-

pıcı olanı pek yoktur. 

George Tyler: 1993-1995 arasında Başkan Clinton’ın Hazi-

ne Bakan Yardımcısıydı, daha sonra  kidemli yetkili olarak 

Dünya Bankası’nda çalıştı. What Went Wrong: How the 1% 

Hijacked the American Middle Class and What Other Nati-

ons Got Right adlı kitabın yazarıdır.

Kaynak: www.socialeurope.eu
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Bilim Evrensel ve 
Birleştiricidir

FabIoLa GIaNoTTI 
Genel Direktör-CERN

İnsanlık tarihi çoğunlukla güçlü imparatorlukların destan-

sı yükseliş ve yıkılışları, medeniyetlerin çarpışmaları ve bir 

çağı kapatıp yenisini açan olaylar üzerinden anlatılır. An-

cak bu anlatıyı başka bir bakış açısıyla yapmak da müm-

kündür. Bu alternatif anlatıda insanlığın gelişimi herkes 

için refaha giden, pürüzsüz ve kesintisiz bir yol olarak öne 

çıkar. Bu da fikirlerin, bilhassa bilimsel fikirlerin anlatısıdır.

Bilim, evrensel ve birleştiricidir. Bir elma 17. yüzyılda 

bir İngiliz bahçesinde Isaac Newton’a yerçekimi kanununu 

geliştirmede ilham verirken de; dünyanın başka herhangi 

bir yerinde, herhangi bir zaman aralığında da yine aynı şe-

kilde düşer. Bilimin evrenselliği, tüm insanlığın paylaştığı 

bilme ve anlama aşkıyla birleşince bu bilime kültürel olan-

lar da dahil olmak üzere tüm farklılıkları aşmak için yeterli 

gücü verir.
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Modern dünyayı büyük ölçüde etkilemiş fikirlerin 

çoğu, Antik Yunan döneminde ortaya atılmıştır. Benim de 

ilgilendiğim parçacık fiziğinin çok önemli bir parçası olan 

Atomculuk, MÖ 5. yüzyılda Yunanlar tarafından geliştiril-

miştir. Platon ve Aristoteles gibi düşünürlere de, bilimsel 

muhakeme yetisine felsefi bir temel oluşturma konusunda 

çok şey borçluyuz. Orta Çağ dönemini ileri sarsak, fikirle-

rin gelişim sürecinde Ortadoğu’dan, savaş sebebiyle güç-

süz düşen Avrupa’ya yayıldığını görebiliriz. Ortadoğu’nun 

güçlü düşünürleri bize cebir gibi pek çok mefhumu kazan-

dırmış, çeviriler sayesinde de Antik Yunanların bilgisinin 

kaybolmamasını sağlamışlardır. Avrupa Orta Çağ’dan uya-

nırken, Ortadoğu’nun onların düşünce gelişimine katkıları, 

Avrupa’da bir bilim rönesansına temel sağlamıştır.

Fikirler zaman içinde kültürden kültüre geçer ve her 

ziyaretlerinde kendilerine biraz “insan bilgisi” katarlar. Bu 

katkılar da, tüm insanlığın hayat kalitesinde gelişimle so-

nuçlanır. Kültürler çarpışsa bile, bilimsel bilgi her zaman 

ilerlemeye devam eder.

Savaş sonrası Avrupa’da, 1940’lı yıllarda bilimin evren-

sel ve birleştirici bir unsur olduğu ve her sınırı aşabilece-

ği düşüncesi; küçük bir grup ileri görüşlü bilim insanı ve 

diplomatın, kıtaya huzurlu bir gelecek sunmak için seçtiği 

yoldu. Sonuç olarak Avrupa Nükleer Araştırma Kuruluşu 

(CERN), 1954 yılında Cenevre’de kuruldu. Amacı Avru-

pa’da fizik araştırmalarına tam teşekküllü bir merkez sun-

mak olan CERN’in ikinci hedefi ise kısa bir süre önce savaş 

halinde olan ülkeleri, barışçıl bir işbirliğine teşvik etmekti.

CERN’in kuruluşunda imzalanan anlaşma, dâhicey-

di. Aldatıcı sadeliği ona uluslararası işbirliği için güçlü, 

sağlam ama aynı zamanda esnek bir çerçeve sağlıyordu. 

CERN’in faaliyete başlamasının üzerinden 60 yıldan uzun 

süre geçmiş olsa da bu anlaşma pek çok kez teste tabi 

tutulmuş ve diğer bilimsel kuruluşlar tarafından da benim-

senmiştir. Uluslararası işbirliği için CERN modeli şu üç te-

mel öğeye dayanır: Farklılıklardan doğan kuvveti tanıma, 

paylaşmanın gücüne inanma ve ortak hedeflere ulaşmak 

için komşularınızla beraber çalışarak faydayı artırma.

Bunların bir sonucu olarak CERN başarılı oldu ve Par-

çacık Fiziği araştırmaları konusunda dünyanın en önde 

gelen kuruluşu olarak yerini sağlamlaştırdı. Bugün CERN, 

dünyanın dört bir yanından bilime yeteneği olan kişileri 

kendine çekiyor. 12 ülkenin kurucu üyeliğini yaptığı CERN 

bugün 22 üye ülkeye ve 8 ortak üyeye sahip. 100’den faz-

la ülkeden sayısı 17.000’i aşkın bilim insanı araştırmalarını 

sürdürmek için yine CERN’e geliyor.

1960’larda CERN hem ABD hem de Sovyetler Birliği ile 

işbirliği halindeydi. Bunun bir sonucu olarak laboratuvar, 

1970’lerde Cenevre’de düzenlenen, silahlanmaya sınır ge-

tirme müzakerelerinde şaşırtıcı bir şekilde ufak ama önem-

li bir rol üstlenmişti. CERN, görüşmeler için tarafsız bir 

bölge sağlamıştı. CERN modeli aynı zamanda öngörülen  

Aydınlanma: Perseid meteor yağmurundan bir görüntü. Görsel: REUTERS / Paul Hanna. 18 Ocak 2018.
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süresi uzun ve devamlılığın esas olduğu projelerin ger-

çekleştirilmesinde de kendini kanıtladı. Daha da önemlisi 

CERN modeli, parçalanmış dünyada işbirliği için bir şablon 

haline gelmişti.

1940’larda Avrupa’da bilim, CERN aracılığıyla barışı 

getirecek bir araç olarak görülüyordu. Aynısı bugün Or-

tadoğu’da uygulanıyor. Temel fark ise şu ki CERN henüz 

kurulmadan, yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında taraflar 

silahlarını zaten bırakmıştı. SESAME projesi ise hâlâ çatış-

ma bölgesinde. SESAME, Ürdün’ün ev sahipliğinde; Kıb-

rıs, Mısır, İran, İsrail, Ürdün, Filistin Yönetimi ve Pakistan 

üyeliğinde bir laboratuvar. Ortadoğu’da yeniden yükse-

len bu bilimsel işbirliği, üyelerinin tüm zıtlıklarına karşın  

CERN modelinin bölgeye ilk gelişinden itibaren 20 yıldır 

devam ediyor. Laboratuvar, çalışmalarına azimle devam 

ediyor ve 2017 yılının sonunda ilk bilimsel sonuçları elde 

etmeyi başardı.

Bilim, ilerleme ve karşılıklı anlayış için bir temel sağ-

layabilir ancak parçalanmış bir dünyayı tek başına tamir 

edemez. Toplum ancak bir bütün olursa bilimin işleyişini 

idrak edebilir. Bilinmez bir geleceğe doğru adım adım iler-

lerken biz, şundan emin olabiliriz: Ne yaparsak yapalım, bi-

lim hiçbir engel tanımaz ve sınırları aşıp insanlığın bilgisini 

herkesin yararına olacak şekilde artıracak birileri her daim 

var olacaktır. Haydi insanlık tarihinin sıradaki bölümünün 

savaşlar anlatısı değil, fikirler anlatısı üzerinden yazılması-

nı sağlayalım.

Isaac Newton’ın Philosophiae Naturalis Principia  

Mathematica kitabının ilk basımı.

Kaynak: www.weforum.org
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Kobiler Dünya Sahnesinde 
Nasıl Rekabet Edebilir?

WILLIam REady 
PayPal’ın Genel Müdür Yardımcısı ve COO

Küçük işletmeler küresel ekonomide çok kritik bir rol oy-

nar. Ekonomik fırsatların oluşmasına, çeşitliliğin sürmesi-

ne ve toplulukların sağlıklı var olmasına büyük katkıda bu-

lunurlar. Ama şimdiki trendler devam ederse kendimizi ya-

kın zamanda birçok kobinin yok olduğu ve sadece birkaç 

büyük aktörün olduğu ekonomik bir sahnede bulabiliriz.

İşlere, inovasyona ve  gelir açığının büyümesine olan 

etkilerini düşünürsek bunun sonuçları tüm topluluklara yı-

kıcı bir boyutta yansıyacaktır. Eğer kamu, özel ve sosyal 

sektörler beraber çalışırsa her ölçekte işletme için kolayca 

erişilebilir araçlar geliştirebiliriz. Hem bu işletmeler büyü-

yüp gelişecek hem de beraberinde ekonomi de büyüyüp 

çeşitliliği barındıran ve kapsayan bir dünya yaratacak.
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Ticaret Evrensel Bir Şekilde Birleştirir
Ticaretin evrensel olarak birleştirici özelliğini bugünlerde 

işletmelerin mağazalarını kapatmaları, işten çıkarmalar 

ve iflas açıklamaları olarak görüyoruz. Çoğu bu yeni ticari 

çevrede rakabet edemiyor.

Bu trend tüm küresel piyasaları etkiliyor. Sadece 

ABD’de, 2017’de ayda 10.000 perakende çalışanı işsiz kal-

mış ve 8600 mağaza kapanmış. Bu tüm zamanların reko-

ru. The Economist’in yakın zamanda yayınladığı bir araştır-

maya göre, ekonomik nüfusun üçte ikisi, 2012’de 1997’ye 

göre 900 sektörde daha yoğunlaşmış durumda. 

Sadece OECD ülkelerinde kobilerin iş gücünün yüzde 

60-70 gibi bir oranı kapsadığını düşünürsek bu yoğunlaş-

manın küçük ve orta ölçekli işletmelere etkisi düşündürü-

cüdür.

Teknoloji ve Ortaklık
Bu yoğunlaşmaya neden olan çeşitli etkenler var. Bunlar-

dan biri genelde teknoloji kaynaklı ölçek ekonomisidir. 

Bazı büyük işletmelerin sunduğu ürün ve hizmetleri kü-

çük işletmeciler asla sağlayamıyor. Buna karşın işletmeleri 

desteklemek ve onlara yardımcı olabilmek için üç alan var:

1) Mobil Teknolojiye Erişimin Herkese Sağlanması ve 
Ticari Araçlar
Yoğunlaşmanın önemli bir faktörü, mobil teknolojiye hızla 

uyum sağlama becerimizdir. Tüketiciler mobil cihazlarını ti-

cari işleri ve etkileşimleri için direkt kanal olarak kullanmaya 

başladı. Bu dönüşüm her yerde. Mesela Kenya… Nüfusun 

yarısından fazlası cep telefonlarını ödeme yapmak için kul-

lanıyor. İsveç, nakit kullanmayan bir topluma doğru hızla 

yol alıyor. Bu gibi gelişmeler geometrik şekilde artıyor.

Önümüzdeki yıllarda mobil dönüşüm tüm dünyada ti-

caretin artmasına neden alacak. Mobil ticaret yeni ufuklar 

ve fırsatlar açacak. Mobil, tüketiciyle üreticinin birbirleri-

ni ilk keşfettikleri o anda bağ kurmalarına olanak sağlıyor. 

Ama aynı zamanda ticaretin o birkaç büyük güçte yoğun-

laşmasına neden oluyor ve bu güçler ticareti küresel çapta 

ölçeklendirecek kaynaklara sahip. Sosyal ağları da hesaba 

kattığımızda, mesela sanal ve artırılmış gerçekliğin etkisiy-

le, bu yoğunlaşmanın ne kadar hızlı olacağını tahmin bile 

edemeyiz.

Paypal ve Facebook gibi şirketler dijital ticareti yeni 

boyutlara taşımak için ortaklıklar kuruyorlar. Bu ortaklıklar 
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sayesinde en küçük kobi bile dijital mağazasının kapılarını 

dünya tüketicisine açabiliyor ve ticaret yeni bir bağlamda 

gelişiyor. 

2) Küçük İşletmeler İçin Erişilebilir Finansman
Büyük Buhran’dan beri bankalar küçük işletmelere verdik-

leri kredilerin süresini gittikçe azalttı. Bu durum girişim-

cilerin ve küçük işletmelerin yeni bir ürün veya hizmeti 

satışa sunmasını, işleri büyütmesini ve ölçeklendirmesini 

imkânsız kılıyor. Araştırmalara göre, kredilerin azalması 

yine yoğunlaşmaya neden oluyor. Bu arada teknoloji ile 

büyük verideki avantajlar ve kredibilite değerlendirmede 

yeni yaklaşımlar, hem kamu hem de özel sektör için işlet-

melere finansman sağlama yollarını kolaylaştırdı ve mali-

yetleri düşürdü. 

Finansman maliyetlerin düşürülmesiyle, genelde ban-

kalarla ortak hareket eden fintech şirketleri, uygun ser-

maye erişimi sağlamak için devreye giriyor. Kiva gibi kâr 

amacı gütmeyen organizasyonlar dünyanın her yerindeki 

girişimci ve küçük işletmelerin mikro krediler almalarına 

yardımcı oluyor. Milken Enstütisü, Dünya Bankasıyla küçük 

işletmeleri finanse etmek ve iş yaratmak için ortaklık yapı-

yorlar. Ama yapılacak daha çok iş var.

3) Küçük İşletmelere Küresel İşletmelere 
Dönüşmelerinde Yardımcı Olmak 
Sabit aktiflere dayalı şirketlerin ulaşabileceği müşteri ta-

banı sınırlıdır. Ve araştırmalar gösteriyor ki insanlar artık 

daha ucuz ve daha farklı ürünler bulmak için sınırötesi alış-

veriş yapmaya yöneliyor. Forrester’a göre tüm e-ticaretin 

yüzde 20’si 5 yıl içinde sınırötesinden yapılacak. 

Yine de az gelişmiş ülkelerde e-ticaret yapan küçük iş-

letme sayısı çok az. Bu nedenle küçük işletmelerin kendi-

lerini dünya tüketicilerine tanıtabilecek dijital araçlara eri-
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şime ihtiyaçları var. Finansal, teknolojik ve lojistik çözüm-

ler bu küçük işletmelerin küresel pazarlara giriş yapmasına 

yardım edecektir. 

Kamu sektörü ve ticaret örgütleriyle beraber, yerel 

girişimcilerin dijitaleşme ve online uluslararası satış eği-

timlerine yatırım yapabiliriz. Büyümek isteyen yerel işlet-

meler, sosyal projelere finansman sağlamak isteyen yatı-

rımcılar ve fintech şirketleriyle işbirliği yaparak teknolojik 

ve finansal araçlar yaratabilir. Bu araçlara olan erişimleri, 

kapasitelerini de artıracaktır. Bu da milyonlarca küçük ve 

orta ölçekli şirketin ticaret yapmasına olanak sağlayacak. 

Ekonomi büyüyüp istihdam artacak.

Finansal hizmet ekosistemi; hükümetler, uluslararası 

şirketler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve düşünce ku-

ruluşlarının işbirliğiyle kobiler, mobil ticaret kapasitelerine 

erişebilecek. Uygun krediler sayesinde işletmeler bu yeni 

becerilerle küresel sahnede yer alacak.

Hep beraber filizlenen büyük bir ekonomiden küresel 

büyümeyi, refahı ve eşitliği besleyen, kapsayıcı toplumlar 

geliştirebiliriz.

Kaynak: www.weforum.org


