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İngiltere’de ünlü inovasyon vakfı NESTA’nın bünyesinde fa-

aliyet gösteren İnovasyon Büyütme Laboratuvarı (IGL) bir-

çok ülkede hükümetler, vakıflar ve araştırmacılarla birlikte 

çalışarak inovasyon ve girişimciliği daha iyi desteklemenin 

yollarını arıyor.

IGL’nin Harvard İnovasyon Bilimi Laboratuvarı, MIT 

Yoksulluk Eylem Programı, E.M. Kauffman Vakfı ve Dünya 

Bankası Grubuyla birlikte düzenlediği IGL 2018 Konferansı 

12-14 Haziran 2018’de Boston’da Harvard Business School 

ile MIT binasında yapıldı.
IGL yöneticileri Albert Bravo-Biosca ile Lou-Davina 

Stouffs, NESTA web sitesinde yayınlanan aşağıdaki yazıda, bu 

konferansta sunulan deney çalışmasının sonuçları özetliyor.

İnovasyonu ve Girişimciliği 
En İyi Nasıl Destekleriz?

ALBERT BRAVO-BIOSCA
LOU-DAVINA STOUFFS

https://www.nesta.org.uk/team/albert-bravo-biosca/
https://www.nesta.org.uk/team/albert-bravo-biosca/
https://www.nesta.org.uk/team/albert-bravo-biosca/
https://www.nesta.org.uk/team/albert-bravo-biosca/
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İnovasyonun üretkenlik artışını hızlandırma ve günü-

müzün büyük problemlerini çözme bakımından yaşamsal 

önem taşıdığı herkesçe kabul ediliyor. Bugün sorun, ino-

vasyonu artırmada neyin işe yarayıp neyin yaramadığını 

bilmiyor olmamız. Avrupa’daki hükümetler inovasyon ve 

büyüme konusunda girişimcileri ve şirketleri desteklemek 

için her yıl yaklaşık 150 milyar euro harcıyor. Ancak OECD 

ülkelerinde yeni yaklaşımlarla deney yapma ve bunun et-

kinliğini kanıtlama konusunda çok az çaba gösteriliyor. 

IGL olarak bu konuda şimdiye kadar yaptığımız çalış-

malardan şunları öğrendik:

Daha çok insanın katılımını sağlamak 
Yeni ya da eski fikirlerin yaratıcı yeni kombinasyonları ol-

madan inovasyon olamayacağı açıktır. Daha çok iyi fikir 

bulmak için daha fazla insanın inovasyon konusuna ilgi 

duymasını sağlamak gerekiyor. Kendilerini inovasyoncu 

ya da yaratıcı görmeyen insanların ilgisini çekmek, ilginç 

bir yol olarak önümüze çıkıyor. IGL tarafından düzenlenen 

iki deney bunun yararlı olduğunu gösterdi. 

Her ikisi de inovasyon yarışması çerçevesinde düzen-

lenen deneylerin ilki bir ABD üniversitesinde, ikincisi ise çok 

uluslu büyük bir Hollanda şirketinde yapıldı. Ortam ve araş-

tırma soruları biraz farklı olmakla birlikte bulgular şaşırtıcı 

ölçüde benzerdi. İlk olarak, insanları inovasyon yarışmasına 

katılmaya ve fikir önermeye cesaretlendirmek için kısa me-

sajlarla ilgi çekmek ve/veya küçük finansal teşvikler öner-

mek çok etkili oluyor. İkincisi ve daha önemlisi, inovasyon 

yarışmasına kendi inisiyatifiyle katılanlar ile katılmak için ce-

saretlendirilmesi gerekenlerin sunduğu inovatif fikirlerin or-

talama kalitesi arasında gerçek bir fark yoktu. Buradan çıkan 

sonuç, daha çok insanı sürece katılmaya cesaretlendirmek, 

daha çok fikir geliştirilmesini, üstelik fikirlerin kalitesinde bir 

düşüş olmaksızın, sağlayacaktır. Ve bunun için süreçte kü-

çük bir dürtme yeterli olacaktır. Sadece kendiliğinden gö-

nüllü olanlarla yetinmek bizi birçok değerli fikirden yoksun 

bırakacaktır. Hollanda’daki deneyin bir başka bulgusu da 

şuydu: Katılımcılara, önceki inovasyon yarışmalarında ba-

şarı kazanmış projeleri gösterip tanıtmak tam tersi sonuç 

getiriyor, insanların yaratıcılığını törpülüyordu.
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İşbirliğini kolaylaştırmak 
İşbirliği, her türlü inovasyon sürecinin giderek daha faz-

la önem kazanan bir bileşenidir. Karmaşık problemlerle 

başa çıkmak için farklı uzmanlığa, bilgi ve deneyime sa-

hip insanların işbirliğine ihtiyaç var. Ancak bugün elimiz-

de, gerek akademisyenler arasında gerekse üniversitelerle 

şirketler arasında işbirliğini desteklemenin en iyi yollarının 

neler olduğu konusunda pek fazla kanıt yok.  

Örneğin, araştırmacılar arasındaki fiziksel/mekân-

sal yakınlık, işbirliğini kolaylaştırmak açısından ne kadar 

önemli? Farklı disiplinlerden araştırmacıların aynı çatı al-

tında bir araya gelmesinin, disiplinler arası araştırmalarda 

sıçrama yaratacağı ve yeni orijinal araştırma yolları açaca-

ğı varsayımıyla birçok yeni bilim laboratuvarı inşa edildi. 

Doğu Avrupa’da yürütülmekte olan bir deney; araştırma 

gruplarını, geçici olarak büyük bir araştırma binasında ge-

lişigüzel dağıtarak bu varsayımın ne kadar doğru olduğu-

nu ölçmeye çalışıyor. 

Harvard’dan Karim Lakhani ve meslektaşları tarafın-

dan yürütülen bir başka deneyde de yakınlığın tek başına 

yeterli olmadığından yola çıkılarak, aynı çatı altında çalı-

şan bilim insanlarının bir araya gelerek, birkaç saat geliş-

tirdikleri fikirler üzerine konuşmasının işbirliğinin kalitesini 

nasıl etkilediği ölçülmeye çalışılıyor. 

Destek programlarının gerçek etkisi
İnovasyon ve girişimcilik bugün bir uçta girişimcilik eği-

timleri, hızlandırıcılar ve kuluçkalar ile çeşitli startup des-

tekleme programları; diğer uçta inovasyon hibeleri, KOBİ 

teşvik planları, şirket destekleri ve teknoloji adaptasyon 

programları olmak üzere çok çeşitli yöntemlerle güçlen-

dirilmeye çalışılıyor. Ancak bütün bu programların gerçek 

etkisi açık değil. Programların tasarımını değiştirmenin 

onları daha fazla inovatif yapıp yapmayacağını da bilemi-

yoruz. Bugün bu soruların yanıtlarını bulmayı amaçlayan 

birçok deney yapılıyor.  

Dünya Bankası araştırmacılarının Batı Afrika’da yürüt-

tüğü bir deneyde, insanlara pazarlama ya da finansal yö-

netim gibi iş becerileri eğitimine kıyasla, kişisel inisiyatifi 

geliştirmeye, proaktif bir zihniyet kazandırmaya yönelik gi-

rişimci davranış eğitiminin çok daha iyi sonuçlar getirdiği 

görüldü. 

Girişimcilerin, kendi işini kurma nedenleri arasında 

bağımsız ve bir patrona bağlı olmadan çalışma arzusu 

ilk sıralarda yer alıyor. Ancak Latin Amerika’da yürütülen 

geniş kapsamlı bir hızlandırıcı programında, startup’la-

rın hesap verebilirlik yapısının getirilmesinin son derece 

yararlı ve şirket performansını iyileştirmeye yardımcı ol-

duğu görüldü. Hesap verebilme kuşkusuz önemlidir ama 

basit geribildirim süreçleri bile fark yaratabiliyor. Teşvik 

programlarını yürüten resmi makamlar genellikle, değer-

lendirdiği proje hakkında ayrıntılı geribildirim paylaşma-

ya yanaşmaz; bunun şikâyetlere yol açmasından çekinir-

ler. Şili’de yürütülen bir çalışma; startup’a, proje seçim 

sürecinin bir parçası olarak geribildirim vermenin, onun 

fon alma becerisini ve ayakta kalma olasılığını iyileştirdi-

ğini ortaya koydu. 

KOBİ’lerin inovasyon ve üretkenliğini desteklemek
Hemen her ülkede aktif şirketlerin büyük çoğunluğu pra-

tikte KOBİ’lerden oluştuğu için KOBİ’lerin inovasyon ola-

naklarını iyileştirmek tüm ekonomide üretkenlik artışına 

katkı yapacaktır. 

Bugün KOBİ’lere yönelik birçok program yürütülüyor. 

Bu müdahalelerin bazıları çok yoğun, bazıları ise hafif do-

kunuşlardan oluşuyor. Ancak Çin’de ve Hindistan’da yürü-

tülen iki farklı deneyde, her iki müdahale türünün de işe 

yaradığı görüldü. Hindistan’daki deneyde, yüksek profilli 

yönetim danışmanlarının, iyi yönetilmeyen tekstil firmala-

rında görevlendirilmesinin bu firmaların yönetim uygula-

malarını ve üretkenliğini iyileştirmesine yardımcı olduğu 

ortaya çıktı. Müdahalenin maliyeti hiç ucuz değildi, ancak 

sağlanan üretkenlik artışının getirisi çok daha yüksekti ve 

yıllarca devam etti.  

Diğer deneyde, firmaları düzenli olarak gruplar ha-

linde bir araya getiren düşük maliyetli basit müdahalele-

rin, onlara öğrenme ve yeni işbirlikleri oluşturma olana-

ğı sunarak satış ve kârı artırmalarına katkıda bulunduğu 

görüldü.  

Araştırılması gereken bir başka konu da şudur: 

Startup’a sağlanan geniş çaplı finansal teşvikler, onu yap-

maya ya da bulmaya hazır olduğu başka yatırımlardan cay-

dırıyor mu, yoksa yeni ek faaliyetlere yönelmesini mi sağ-

lıyor? IGL’nin Dünya Bankası ile birlikte Latin Amerika’da 

yürüttüğü bir araştırma bu sorunun yanıtını arıyor. Yanıt 

aranan bir diğer konu da desteklenecek firmayı belirleme-

de kimlerin ve hangi değerlendirme süreçlerinin daha iyi 

sonuç verdiğidir. 
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Daha Yeşil Şehirler
“Yeşil” bir şehir nasıldır? Bisiklete binme oranının yüksek 

olduğu Kopenhag gibi mi mesela? Yoksa yayaları merke-

ze alan planlamasıyla Brezilya, Paranta’daki Curitiba ya 

da Etiyopya’nın başkenti, tamamen yenilenebilir enerjiyle 

güçlendirilmiş Addis Ababa gibi mi?        

Dünya nüfusunun yüzde 50’sinden fazlası artık kent-

sel alanlarda yaşıyor ve bu oran hızla yükseliyor. Yukarıdaki 

sorunun cevabı, müşterek geleceğimizi şekillendirecek. 

Şehirleri daha yeşil hale getirmek düşündüğümüzden 

daha kolay olabilir. Daha az kirletmemiz, kaynak verimliliği-

ni artırmamız ve çevreye daha duyarlı olmamız gerekiyor. 

“Yeşil” şehirler üzerine yapılan tartışmalar, genel-

likle sürdürülebilir altyapı ve akıllı şehir planlamasının 

önemine odaklanıyor. Sıklıkla göz ardı edilen şey ise; 

doğanın dünyanın orijinal altyapısı olduğu ve doğaya 

PASCAL MITTERMAIER



TEMMUZ ‘18  /  5

dayalı çözümlerin şehirlerin karşılaştığı hava ve su kir-

liliği, susuzluk, aşırı ısınma, şiddetli iklim değişiklikleri 

gibi bazı büyük sorunların çözümüne yardımcı olabile-

ceği gerçeğidir.

Ağaçlandırma basit ama etkilidir 
Bazı durumlarda doğaya dayalı çözümlerin maliyeti, bir-

den fazla sorunu bir arada ele alabildiği için en az gele-

neksel altyapı inşası kadar düşüktür. Bu tür çözümlerin, 

örneğin sokakların ağaçlandırılması gibi,  öyle karmaşık 

olması da gerekmez. Dünya Sağlık Örgütüne göre özel-

likle kentsel alanlarda, insan sağlığına yönelik en büyük 

tehdit hava kirliliğidir. Araştırmalar; sokaklardaki ağaçla-

rın, içten yanmalı motorlar nedeniyle yayılan, ince par-

çacıklı maddelerin yarattığı hava kirliliğinin azaltılmasına 

yardımcı olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda ağaçlar; 

yazları tehlikeli seviyelere çıkan sıcakla mücadelede de 

oldukça etkilidir. 

Tabii ki ağaçlandırmanın faydası yereldir. Ancak ağaç-

landırma; işlek yol ve sanayi bölgelerine siper olmak ya da 

okul ve bakım evleri gibi hassas alanları korumak gibi he-

defe yönelik bir müdahale olarak düşünüldüğünde, özel-

likle etkilidir. 

Ayrıca ağaçlandırma; gölge alanların daha az olduğu 

düşük gelirli mahallelerde çevresel eşitsizliği azaltmaya 

yardımcı olabilir. Bu yüzden benim de çalıştığım Nature 

Conservancy gibi kâr amacı gütmeyen sivil toplum ör-

gütleri, kamu sağlığı araştırmacıları ile birlikte, Kentucky, 

Louisville’de gölge alanların az olduğu bölgelerde daha 

fazla ağaç dikmek için çalışıyor,  bu ağaçların ilk kontrolle-

rini yapıp sağlıksız olanlara müdahale ediyor. 

Susuzlukla mücadelede yağmur bahçeleri 
Doğayla ilgili diğer bir kent mücadelesi de su yönetimi ala-

nında yaşanıyor. Modern şehirlerde çoğunlukla su geçir-

mez yapı malzemeleri kullanılıyor, bu yüzden de yağmur 

suyu emilemiyor. Bu nedenle kuvvetli fırtınalarda suyun 

boşaltılmasını sağlayan drenaj sistemlerinde aşırı bir yük-

lenme yaşanıyor; atık su şehrin sokaklarına taşıp yerel eko-

sisteme karışıyor. 
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Alçak noktalara ve doğal çöküntü alanlarına yapıla-

cak yağmur bahçeleri; yağmur suyunu toplayıp filtreleye-

rek bu soruna çözüm getirebilir. Böylece yeryüzü yağmur 

sularını emer ve bu da akiferlerin yeniden dolmasını ve 

biyolojik çeşitliliğin artmasını sağlar. Şenzen gibi sünger 

şehirlerde, yağmur bahçeleri, yeşil çatılar ve yapay sulak 

alanlar; suyun alt katmanlara süzülmesini sağlayan geçir-

gen kaplama malzemelerinin de yardımıyla, fırtınalarda 

suyu yönetebilmek için kullanılıyor. 

Su yönetimi mücadelesinde, şehir sınırları dışın-

daki alanlara yapılan doğal müdahaleler de önemlidir. 

Nairobi’de, Upper Tana havzasında artan tarımsal faaliyet-

ler, şehre su akışını azalttı. Böylece şehirde susuzluk baş-

ladı ve bu da en fazla, sık sık fahiş fiyatlara varil su almak 

zorunda kalan yoksulları etkiledi. Bu durum aynı zamanda 

hidroelektrik üretimini de düşürdü. 

Şimdi Nairobi; kırsalda yaşayan vatandaşlarla bir-

likte, su kaynaklarının güvenliği için doğaya dayalı çö-

zümler üretmeye çalışıyor. Nairobi Upper Tana Water 

Funda aracılığıyla hükümet ve iş dünyası kaynaklarını 

çiftçilerin sürdürülebilir tarım yapmasını desteklemeye 

ayırıyor. Böylece hem Nairobi’ye daha fazla su akışı hem 

de koruyucu bitki örtüsü ile tarımda daha yüksek verim 

sağlanacak.

Daha fazla betona ihtiyaç yok 
Nature Conservancy gibi diğer su fonlarının da bu alanda, 

tüm dünyadaki gelişmelere fayda sağladığı ortadadır. Bu 

önemlidir çünkü dünyadaki şehirlerin yaklaşık yarısında 

periyodik olarak susuzluk yaşanmaktadır. Bu su kıtlığı da 

en çok güçsüz kalan yüzey sularına dayanır. 

Doğaya dayalı çözümler her zaman, bir şehrin karşı-

laştığı tüm zorluklarla baş etmek için yeterli olmayabilir. 

Kentsel alanların hava ve su yönetimi için iyi tasarlanmış, 

sürdürülebilir bir altyapıya ihtiyacı vardır. Ayrıca çevre kir-

liliği ve karbon emisyonunun azaltılması için temiz enerji 

sistemleri ve etkin toplu taşıma seçeneklerinin artırılması 

gereklidir.  

Ancak yeteri kadar finanse edilir ve adil şekilde uy-

gulanırsa doğaya dayalı çözümler, inkâr edilemeyecek 

faydalar sunacaktır. Geçmişte şehirlerin gelişmesi için 

kullanılan teknoloji ve oluşturulan altyapı bize; çevre kir-

liliğinden su baskınlarına ve biyolojik çeşitliliğin kaybına 

kadar yüksek bedeller getirdi. İklim değişikliği gezege-

nimizi yeniden şekillendirirken, bu tehditler gittikçe bü-

yüyüp değişiyor, mücadelemiz daha da karmaşık hale 

geliyor. 

Betonlaşmanın yarattığı sorunları daha fazla beton-

la çözemeyiz. Kentlerimizi daha dayanıklı, sürdürülebilir 

ve uyumlu hale getirmek için, kentin dinamizmini ve gü-

venliğini sarsmayacak esnek çözümlere ihtiyacımız var. 

Doğa bize bu tür çözümler sunabilir; daha sağlıklı ve ha-

yat dolu mahalleler için katalizör olabilir, yatırımları yön-

lendirerek şehirleri her açıdan daha başarılı kılabilir. 

Kaynak: Project Syndicate
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Yolcu sayısı daha önce hiç bu kadar çok olmamıştı. Sade-

ce 2017 yılında 4 milyar kişi uçtu. Ama aynı zamanda yol-

cuların talepleri de arttı. Her şeyi, hemen şimdi istiyoruz. 

Yolculuğumuzun hızlı, benzersiz, kişiselleştirilmiş, kesinti-

siz ve güvenli olmasını bekliyoruz. 
Bu yüksek beklentileri karşılamak için teknolojiden yarar-

lanmak şarttır. Günümüzde teknoloji yaşamımızı, çalışma ve 

davranış biçimlerimizi değiştirmiş durumda ve böyle de de-

vam edecek. Teknoloji aynı zamanda gideceğimiz yerleri nasıl 

araştırıp belirlediğimizi ve seyahatimizi nasıl deneyimlediği-

mizi de tamamen değiştirdi. Mobil uygulamaların hayatımıza 

girmesiyle birlikte dijital biniş kartlarına geçişimizi düşünün. 

Seyahat Etme 
Biçimimizi Değiştirecek 
Üç Teknoloji Trendi

TIFFANY MISRAHI
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Teknolojide ve yolcu taşımacılığında endüstriyi değiştire-

cek üç büyük trend şunlar:

1
Senin için yapılmış 
Otomasyon artıkça “kendin yap” yerini “senin için 

yapılmış”a bırakacaktır. Yapay zekânın avantajları 

sayesinde otomasyon artık fiziksel işlerle sınırlı değil. Zi-

hinle yapılan işleri de artık otomatikleştiriyoruz. Turizm-

de otomasyon halihazırda arka plandaki işlerde; stok 

sayımından yer ayırmaya ve işe alımdan cari işlemlere 

kadar kullanılıyor ama yapay zekâ bunlarla yetinmeye-

cek. Amazon ile deneyimlediğimiz kişiselleştirilmiş oto-

masyonun turizmde nasıl bir potansiyeli olabileceğini 

düşünün. Kullandığımız Siri ve Alexa gibi dijital yardım-

cılar seyahatlere ve sürücüsüz araçlara uyarlanabilir.  

Yapay zekâ ve otomasyon; toplumu değiştirip daha 

yaygın hale gelmeye başladıkça bunların potansiyel fay-

daları ve tuzakları üzerine düşünmeye başlamalı; özel-

likle tuzakları ele almayız. Mesela otonom araçlar yolcu 

taşıma alt yapısını nasıl değiştirecek? Gelirinin yüzde 

40’ının otopark ücretlerinden geldiği düşünüldüğünde 

havalimanları bu değişimden nasıl etkilenecek? Ben-

zer şekilde başka bazı işler otomatik hale geldiğinde 

yolcu taşımacılığı sektöründe çalışanların durumu na-

sıl düzenlenecek; insan gücüne ihtiyaç kalmayan işler-

de çalışanların yeni kaliteli işlere kolayca geçmesi nasıl 

sağlanacak? Çalışanlara farklı yetenekler kazandıracak 

eğitimler mi düzenlenecek?

Endüstrinin yeni işler yaratmak için çalışacağına 

inanıyorum. Otomasyon veri odaklı işlerden, insanlar 

arası etkileşimi içeren rollere geçişi hızlandıracak ve bu 

da müşteriler için eşsiz ve unutulmaz deneyimler yara-

tacaktır. 

2
#filtresiz deneyimler
Enformasyon akışının bu denli fazla olduğu ve bunun 

büyük bölümünün de güvenilir olmadığı bir dünyada, 

insanlar filtresiz ve ilham veren deneyimler istiyor. 

Şu sıralar, yepyeni gezi rotaları görüyoruz: Keşif ge-

mileriyle Kuzey Kutbu gezisi, butik seyahat acenteleri-

nin hazırladığı “sürpriz” tatiller; Virgin Galactic’in en geç 

2018 sonunda uçuşlara başlayacağı uzay yolculukları…  

Çelişkili olsa da sanal ve aynı zamanda gerçekliği 

artırılmış içerikler; bu ayrıcalıklı ve eşsiz deneyimlere 

erişimi artırır. Eğer müşteri ayrıcalıklı bir fiyat ödeyecek-

se öncesinde firma ona bir deneme sürüşü teklif eder. 

Super Bowl Şampiyonasını ön sıradan izlemeye pek çok 

insanın gücü yetmez veya aktif bir volkanın içinden uç-

mak herkese nasip olmaz. Ama sanal gerçeklilikle bu 

deneyimler sanal da olsa hiçbir bedel ödemeden yaşa-

nabilir. Bir deneyim ya da marka için hazırlanmış 360 

derece 3D içeriklerle kullanıcının ürünün sahiciliğine 

inanıp güvenmesi sağlanır.  
1990’da ortaya çıkan video konferans nasıl ki yüz 

yüze iletişimin yerini alamadıysa sanal gerçekliğin de 

gerçek bir seyahattin yerini tutmayacağına inanıyo-

rum. Bilakis sanal deneyimin insanları dünyayı keş-

fetmek için daha fazla tetikleyeceğini düşünüyorum. 

Hatta firavunların dönemindeki Eski Mısır gibi artık var 

olmayan yerleri keşfetmemize yardımcı olacak. Sanal 

gerçeklik aynı zamanda markaları ve hizmet sektörü-

nü önerdiği teklife sadık kalmaya zorlayacaktır. Çünkü 

seyyahlar deneyimlerini sosyal medyada paylaşmaya 

devam edecektir.

3
Blockchain
Blockchain ve özellikle sanal para, 2017’nin yeni 

dalgası oldu. Dağıtılmış ve güvenli depolama bi-

rimlerini kullanan ve enformasyon paylaşımına izin ve-

ren bu yeni teknoloji; ihtilafları ve yolsuzluğu azaltma, 

güveni artırma potansiyeline sahiptir. Blockchain veya 

dağıtılmış hesap teknolojisi finanstan başka alanlarda 

da uygulanabilir. Seyahat güvenliği ve özellikle biyo-

kimlik de bu alanlardandır. Uluslararası sınırları geçen 

gerçek kişilerin kimliğini doğrulaması gerekir. Sınır ge-

çiş işleminde biyokimlik; güvenliği sağlama konusunda 

yapbozun sadece bir parçasıdır belki ama bu alanda 

teknoloji gerçekten fark yaratacaktır. Fakat bunun için 

bu teknolojinin; kapsayıcı, uyumlu, ölçeklenebilir ve fi-

nans edilebilir olması şarttır. 

Eğer taşımacılık ve turizm endüstrisi 2036 yılı için 

hedeflediği 7,8 milyar yolcu sayısına ulaşmayı planlı-

yorsa bu büyümeyi sağlayabilecek teknolojileri sektöre 

katmalıdır. Bu teknolojiler, gelecekte yolcular için hızlı, 

benzersiz, kişiselleştirilmiş, kesintisiz ve güvenli yolcu-

luklar sağlayacaktır.  

Kaynak: weforum.org
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Küresel borç, küresel GSYİH’in yüzde 225’ine ulaşarak yeni 

bir rekor kırdı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Mayıs sonunda yeni 

Küresel Borç Veritabanı’nı yayınladı. IMF istatistikçileri, ilk 

kez tüm ülkelerin hem kamu hem de özel sektör borçlarını 

kapsamlı bir şekilde hesaplayarak İkinci Dünya Savaşının 

sonuna dek uzanan bir zaman çizelgesi çıkardı. Kesinlikle 

etkileyici bir çalışma.

Çalışmanın başlığındaki rakamlar çarpıcı. Küresel borç, 

küresel GSYİH’in yüzde 225’ine ulaşarak, 2009’daki yüz-

de 213’ü geride bıraktı ve yeni bir rekor kırdı. Yani IMF’nin 

de vurguladığı gibi, 2007-2008 finans krizinden bu yana 

Küresel Borç Hakkında 
Bilmeniz Gerekenler

SIR HOWARD DAVIES
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herhangi bir azalma olmadı. Kimi ülkelerde, kriz sonrası 

resesyon döneminde, özel sektör borçlarının yerini kamu 

borçlarının almasıyla borç yapısı değişti. Ancak şu anda bu 

dönüşüm de hemen hemen tamamen durmuş halde.

Bu yüksek rakamlar ürkütücü mü? Toplama bakarsak, 

belki değil. Hemen her yerde güçlü bir ekonomik büyüme 

yaşanan bu dönemde, finans piyasaları sürdürülebilir borç 

konusunda daha gevşek davranıyor. Uzun vadeli faiz oran-

ları hâlâ çok düşük. Ancak bu rakamlar, finans çevrelerin-

de kullanılan adıyla, büyümenin borç yoğunluğunun arttığı 

tezini destekliyor: Belirli bir büyüme oranını sürdürebilmek 

için, eskisine oranla daha fazla borca ihtiyacımız var. 

Bunun nedenlerinden biri, gelişmiş ülkelerdeki gelir 

ve servet eşitsizliğinin, harcama gücünün, kazandığın-

dan daha azını harcama eğiliminde olanlar lehine artması 

olabilir. Bu trend son dönemde azalma eğilimine girse de 

etkileri sürüyor. Görünüşe göre, verimlilik artışı da yavaşla-

mış durumda. Dolayısıyla, belirli miktardaki yatırım tutarı, 

eskisine oranla daha az üretim sağlıyor.

IMF’nin devletlere tavsiyesi çatıyı, gündüz gözüy-

le onarmaları: İyi dönemlerde bütçe fazlası yarat, en 

azından bütçe açığını azalt ki çok geçmeden yaşanaca-

ğı kesin olan bir sonraki krize daha hazırlıklı ol. Mevcut 

yükseliş oldukça olgunlaşmış halde. Bu da IMF’yi, vergi 

indirimine giden ABD ve İtalyan yönetimiyle ihtilafa sü-

rüklüyor. İtalyanlar asgari gelir ve yüksek kamu yatırımına 

yönelik büyük planlarını hayata geçirirse, kısa süre içinde 

IMF ile anlaşmazlığa düşecek gibi görünüyor. Son birkaç 

yılını Atina’da geçiren IMF ekibi, yakında Roma’ya uçuş 

rezervasyonu yapabilir.

Peki, borçtaki bu artışın temel itibarıyla özel sektör-

den kaynaklanmasının etkileri neler olabilir? Dünyanın her 

yerinde finansal istikrar yetkilileri kendilerine bu soruyu 

soruyor. 

Krizden bu yana, bankalara yönelik yeni ve çok daha 

sert sermaye gereksinimleri hayata geçirildi; düzenle-

meciler açısından yeni makro ihtiyati araçlar geliştirildi. 

Buradaki amaç, düzenlemecilerin, kredi arzını tehlikeli 

düzeye ulaşmadan kısmak amacıyla, bankaların elinde bu-

lundurması gereken sermaye tutarını artırarak aşırı kredi 

patlaması rüzgârına karşı durmasını sağlamak. Bu artış her 

kesimi kapsayabilir ya da örneğin konut fiyatlarındaki ar-

tışın kaygı verici bir hıza ulaşması durumunda, mortgage 

kredileriyle sınırlı kalabilir. Diğer alternatifler de kredi tu-

tarının gayrimenkule oranına bir üst sınır getirmek ya da 

konut alımlarında belirli bir peşin ödeme zorunluluğu ge-

tirmek olabilir.

Bu yeni makro ihtiyati araçları yönetecek yeni kurumlar 

oluşturuldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi 

yönetimindeki Avrupa Sistemik Risk Kurulu (European 

Systemic Risk Board-ESRB) bu görevi Avrupa Birliği adı-

na yürütüyor. İngiltere Merkez Bankası Finansal Politika 

Komitesi (Financial Policy Committee-FPC) de İngiltere’de 

yetki sahibi konumda. Gerçi Merkez Bankası başkanının aynı 

zamanda Avrupa Sistemik Risk Kurulu Başkan Yardımcısı ol-

ması kafaları karıştırıyor (Brexit’in ardından bu pozisyonun 

akıbeti belirsizliğini koruyor). ABD’de de Finansal İstikrar 

Denetim Konseyi (Financial Stability Oversight Council-

FSOC) bu konuda koordinasyon görevini üstleniyor.

Küresel Borç Yeni Bir Rekor Kırdı
Küresel borcun büyük kısmı gelişmiş ekonomilerden 

kaynaklanıyor. Gelişmekte olan piyasalarda da son 

dönemde artış yaşanıyor.

(Küresel GSYİH’e oranı)

Kaynaklar: Mbaye, Moreno Badia ve Chae Küresel Borç Verita-
banı; IMF tahminleri

Not: Küresel borç kavramı, kamu ve finans dışı özel sektörün 
toplam borcunu anlatmaktadır. Ağırlıklı ortalama, 190 ülkeden 
oluşan dengesiz örneğin ABD doları bazındaki yıllık nominal 
GSYİH verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

Gelişmiş ekonomiler

Gelişmekte olan ekonomiler

Gelir düzeyi düşük gelişmekte olan ülkeler

https://blogs.imf.org/2018/04/18/bringing-down-high-debt/
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Ancak bu kurumlar arasında önemli farklılıklar bulu-

nuyor. FPC, birçok bakımdan, bu üç kurum arasında en 

güçlüsü.  FPC’nin, bugüne dek üç kere kullanma tehdi-

dinde bulunduğu,  İngiltere bankalarına konjonktüre karşı 

sermaye tamponu uygulama yetkisi bulunuyor. Komite, bir 

süre boyunca teminatsız kişisel kredilerin çok hızlı bir şe-

kilde büyüdüğü görüşünü benimsemişti.

ESRB münferit olarak hareket etme yetkisine sahip 

değil ancak AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) 

üyelerini yakından takip ediyor ve düzenli olarak rapor-

lar yayınlıyor. Geçen ay yayınlanan son değerlendirme 

İsveç, Norveç, İzlanda, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da, 

bu ülkelerdeki kredi koşullarına cevaben ilave tampon-

lar uygulamaya konulduğunu gösteriyor. Fransa da bu 

raporun yayınlanması sonrası listeye dahil oldu. Euro 

Bölgesi’nde düzenleme yetkisi elbette Avrupa Merkez 

Bankasının elinde. Bu sayede Draghi, gerek görürse diğer 

şapkasını giyerek, çalışanları aracılığıyla doğrudan hare-

kete geçebiliyor. 

ABD’nin pozisyonu ise biraz daha belirsiz. FSOC dü-

zenleme değil, koordinasyon görevini üstleniyor. Konsey, 

Amerikan finans düzenleyicilerinin alfabe çorbasının kay-

nadığı bir tencere konumunda. Konseyin üyeleri üzerin-

de bir otoritesi ve konjonktüre karşı sermaye tamponu 

uygulama yetkisi bulunmuyor. Konsey, dünya genelinde 

sistemik şirketlerin mahkemeler tarafından engellendiği 

bir ortamda ABD’li büyük sigortacıları kategorize etmeye 

çalışıyor. Amerikan Merkez Bankası’nda tam aksini isteyen-

ler bulunuyor. Ancak bu isimler, Hazine Bakanı başkanlı-

ğındaki FSOC’un desteği olmadığı sürece makro ihtiyati 

araçların kullanılmasının zor, hatta olanaksız olduğunun 

farkında.

Dolayısıyla, ABD’deki çeşitli bankacılık düzenleme ku-

rumlarının Basel merkezli sermaye düzenlemelerinin ye-

terli olduğunu ummamız gerekiyor. Şu ana dek oranlarda 

bir indirime gidilmedi ancak Trump tarafından ilgili kurum-

lara atanan isimlerin önerdiği denetimi gevşetmeye yöne-

lik diğer uygulamalar hayata geçirilmiş durumda. Makro 

ihtiyati politikalar, Slovakya’da amacına uygun bir şekilde 

uygulanıyor olabilir ancak en çok ihtiyaç duyulan yerde, 

dünyanın en büyük finans piyasasında, imdada yetişecek 

gibi görünmüyor. 
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Ortak çalışma alanları sektörünün hızla yaygınlaşması aslın-

da çok daha büyük bir dönüşümün göstergesi: Geçtiğimiz 

on yılda, çalışmak sadece daha esnek ve girişimci hale 

gelmedi, aynı zamanda bir ürün olarak yeniden icat edildi. 

Özerklik, konfor ve girişimci yalnızlığına bir çare olarak sa-

tılan ortak çalışma alanları, çalışmayı, bir tüketici deneyimi 

olarak yeniden paketliyor. Açık ofisler, gösterişli teraslar, 

spor salonları, retro mobilyalar…

Ortak çalışma alanları bu fikri kullanmakta haklılar: 

Özellikle küresel şehirlerde, girişimci birey ve ekipler, yüz-

lerce çalışma alanı arasından seçim yaptığından, esneklik 

ve seçme özgürlüğü bir gerçeklik. Mobil teknolojiler, sanal 

(ekip) çalışması ve esnek ortak çalışma alanı kontratları, 

önemli orandaki işgücünün “kalmakta ve gitmekte özgür 

Ortak Çalışma Alanları  
ve Yaratıcılık

TUUKKA TOIVONEN  
CARSTEN SØRENSEN
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olduğu” fiziksel çalışma ortamı ve mekânları tercih etme-

sini sağlıyor.

Ne yazık ki, sadece birkaç ortak çalışma alanı, hizmet-

lerinin tam potansiyelini kavrayarak üyelerini çekmek ve 

elinde tutmak için çaba göstermenin ötesine geçebiliyor. 

Mesela, tanıştığımız sadece bir avuç ortak çalışma alanı 

sağlayıcısı; üyeleri arasında yaratıcı etkileşimler yaratmak 

için sistematik, mindful bir yaklaşım sergiliyor.

Bunu sunamayan ortak çalışma alanı sağlayıcılarının 

ciddi sorunlar yaşayacağı ortada. Kullanıcılar eskisine göre 

çok daha dikkatli olduklarından, değer yaratma üzerine 

düşünmekte zorlanan sağlayıcılar rekabet avantajını kay-

betmeye başlıyor. Ortak çalışma alanını kullananların “top-

luluk” kavramı veya yaratıcı tesislerden çok yaratıcı süreci 

destekleyen ortamlar aradığını zor yoldan öğreniyorlar.

Hazırladığımız raporda, ortak çalışma alanı liderleri 

için iki içgörü ortaya çıktı. Birincisi, yaratıcılık fikrini birey-

sel seviyeden çıkarıp, yaratıcı düşünce yolculuğu olarak 

yeniden tanımladık. Ortaya çıkan fikirlerin iyi ifade edilmiş, 

işe yarayan iş modellerine ve projelere evrilmesini sağla-

yacak yapılar kurmak gerekiyor. Detaylandırma aşaması 

diyebileceğimiz bir aşamayla, ortaya çıkan fikirlerin çok 

daha fazla değer yaratabileceğini görüyoruz. Bu aşamada, 

orijinal fikirler, yüksek kalite etkileşimlerle beslenip büyü-

tülüyor. Paylaşılan yaratıcılık anlarıyla, kullanıcının yolculu-

ğu hızlanıp zenginleşiyor. 

Yaratıcı düşünce yolculuğu
İkinci içgörümüzde ise üç başlık altında yaratıcı düşünce 

yolculuğunun nasıl hızlandırılacağını ele alıyoruz.

	Geribildirim paylaşımı. İşbirlikçi örgütler, herkesi iş-

birliğine dahil etmeyen ama geribildirim paylaşımı 

pratiklerini zenginleştiren hakiki “yaratıcı topluluklar” 

kurabilir. Geribildirim, yaratıcı yolculuklarda önemli 

bir rol oynayabilir. Değer önermelerinin sürdürülebi-

lirliğinden veya geleneksel pazarlama stratejilerinden 

emin olmayan üyeler, bakış açılarını zenginleştirecek 

sohbetlerin içinde yer alabilir.

	İşbirlikçi alanlar duygusal alanlardır. Örgütsel yara-

tıcılık araştırmalarına göre, olumlu duygular, problem 

çözmeyi ve fikir üretmeyi akıcı hale getiriyor. Olumlu 

bir sosyal atmosfer oluşturmak yaratıcılık için iyi bir 

şey. Startup dünyasında kadınlar gibi azınlıkta kalan 

gruplar, yeterli saygıyı görmediğini düşünüyor. Saygı 

ve eşitlik çerçevesinde gerçekleşen etkileşimler yara-

tıcılığı artırıyor. Kadın merkezli ortak çalışma alanları 

ve networkler hızla yükseliyor. 

	Fiziksel alanın yaratıcılığı geliştirdiği fikri abartılıyor. 
Kısaca, “yaratıcı alan” diye bir şey yoktur. Fiziki, dijital ve 

sosyal unsurların bir araya gelmesiyle oluşan yaratıcı or-

tamlar vardır. Fiziki alan üzerine fazla kafa yormayı bırakıp 

sosyal ve dijital özelliklerin yeni kombinasyonlarının de-

neyimi nasıl dönüştüreceğini keşfetmeye başlamalıyız.

Karmaşık dinamikleri öğrenip yaratıcı yolculukları nasıl zen-

ginleştireceğimize odaklanmalı ve buna uygun tasarımlar 

üretmeliyiz. Ortak çalışma alanları sektörü hızla gelişirken, 

ciddi bir avantaj sağlamanın yolu buradan geçiyor. 

Kaynak: LSE Business Review


