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Giriş

Bu kitabın amacı küreselleşmeye dair düşünce modellerini değiş-
tirmektir. Buradaki temel iddia, küreselleşmeyi esas olarak 1990’larda, 
iletişim teknolojisindeki devrimsel gelişmelerin değiştirdiğidir. Bilgi ve 
iletişim teknolojilerindeki (BİT) devrimin küreselleşmeyi dönüştürme 
biçimini ve dünya üzerindeki etkisini görmek kolaydır ancak bunları 
kavramak bir miktar tarih bilgisi gerektirir. O hâlde bazı gerçeklerle 
başlayalım.

Küreselleşme 1800’lerin başında, buhar gücü ve küresel barış ürün-
lerin taşınma maliyetini düşürdüğünde bir sıçrama yaptı. Küreselleşme-
nin ikinci sıçraması ise, 20. yüzyılın sonunda, bilgi ve iletişim teknoloji-
leri fikirlerin taşınma maliyetini radikal oranda düşürdüğünde yaşandı. 
Şekil 1’de de görüldüğü gibi, bu iki sıçrama —isterseniz buna Eski ve 
Yeni Küreselleşme diyelim— dünya ekonomik coğrafyası üzerinde çar-
pıcı biçimde farklı etkiler bıraktı.

19. yüzyılın başlarından itibaren düşen lojistik maliyetler, tarihin en 
dramatik talih dönüşlerinden birine yol açan bir ticaret, sanayileşme ve 
büyüme sarmalını tetikledi. Dört bin yıl boyunca dünya ekonomisine 
egemen olmuş eski Asya ve Orta Doğu medeniyetleri, günümüz zen-
gin ülkeleri tarafından iki yüzyıldan kısa bir süre içinde yerinden edildi. 
Tarihçilerin “Büyük Iraksama” olarak adlandırdığı bu olgu bu çaptaki 
bir ekonomik, siyasi, kültürel ve askeri gücün, nasıl bu kadar az kişinin 
elinde toplanabildiğiniaçıklamaktadır.

Bu eğilim, 1990 yılından itibaren tersine döndü; zengin ülkelerin 
bir asırlık yükselişi, sadece yirmi yıl içinde ters yüz oldu. Dağılımdaki 
payları 1914’ler seviyesine geriledi. “Büyük Yakınsama” olarak adlandı-
rılabilecek bu eğilim, kuşkusuz son yirmi, belki de otuz yıla damgasını 
vurmuş bir ekonomik gerçekliktir; zengin ülkelerin küreselleşme karşıtı 
duyarlıklarının ve “yükselen pazarlar”ın bugünkü özgüvenlerinin çıkış 
noktasıdır. 
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ŞEKİL 1: Küreselleşme 1990 yıllarında değişim geçirdi: “Çarpıcı pay kay-
ması” (G7 dünya gelirine oranı).
1820’li yıllarda başlayan modern küreselleşme, —bu grafikte Yediler Grubu, 
kısaca G7 (Birleşik Devletler, Almanya, Japonya, Fransa, İngiltere, Kanada 
ve İtalya) olarak temsil edilen— günümüz zengin ülkelerinin hızlı sanayileş-
mesi ile ilişkilendiriliyordu. Bu da kendi kendine yenilenebilen bir endüstriyel 
toplaşım, inovasyon ve büyüme sarmalının, dünya ekonomisinde görülme-
miş bir kaymayı tetiklemesiyle sonuçlandı. 1820’den 1990’lara kadar G7’nin 
küresel gelirdeki payı beşte birden neredeyse üçte ikiye yükseldi.
Sarmalın yükselişi 1980 ortalarına dek devam etti; 1990’larda ise tersine 
döndü. Son yirmi, otuz yıldır G7 payı çok büyük bir hızla düşmektedir. Gü-
nümüzde ise 19. yüzyıl başlarında ilk defa ulaşmış olduğu seviyelere geri 
dönmüş durumdadır.
Bu çarpıcı pay kayması ile anlıyoruz ki küreselleşmenin doğası 1990’larda 
kökten değişmiştir.
VERİ KAYNAĞI: Dünya Bankası VeriBankası (ABD Doları üzerinden GSYH) 
ve 1960 öncesi Maddison projesi verileri (yazarın hesaplamaları ile), http://
www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm; 2013 versiyonu dün-
ya GSYH güncellemesi yapmadığı için 2009 versiyonundan yararlanılmıştır 
(2009 versiyonu bu kitapta bundan sonra Maddison veritabanı olarak anı-
lacaktır).

Şekil 1’deki “çarpıcı pay kaymasına” üretim paylarındaki eşlik etti. 
1970’lerden beri zaten dünya üretimindeki payları yavaşça azalan gü-
nümüz zengin ülkeleri, 1990’lardan itibaren hızlanmış düşüşlere tanık 
oldular (Şekil 2).
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İlginç bir biçimde G7’nin pay kaybı, çok az sayıda ülkeye pay artışı 
olarak yansıdı. 1990’dan bu yana sadece altı gelişmekte olan ülke (şekil-
de Sanayileşen Altılı, kısaca S6 olarak belirtilmektedir), dünya üretim 
payı yüzdelerinde yaklaşık 3,5 kat artış yaşadı. İlginç olan da bu etkinin 
çok küçük bir alana yansıdığı gerçeğidir. 

ŞEKİL 2: Zengin ülkelerin dünya üretim miktarı paylarındaki düşüş, yalnız 
altı gelişmekte olan ülkeye kazanç olarak yansıdı. 
Küresel üretim paylarındaki ani değişim, neredeyse Şekil 1’deki “çarpıcı pay 
kayması” kadar sert olmuştur. 1990’lardan sonra G7’nin payı, hızla düşmüş 
ve şu an yüzde 50 altında seyretmektedir.
Sanayileşen Altı olarak adlandırdığım sadece altı gelişmekte olan ülke, yani 
kısaca S6 (Çin, Kore, Hindistan, Polonya, Endonezya ve Tayland), G7’de 
yaşanan düşüşün neredeyse tamamına tekabül ediyordu. Dünyanın geri 
kalanının imalat/üretim? payı (şekilde DGK) bu değişimden neredeyse hiç 
etkilenmedi. Dikkat ederseniz Çin aralarında en göze çarpanıdır. Dünya üre-
tim payı oranı %3’ten beşte bire yükselmiştir (şekilde ayrı gösterilmemiştir).
VERİ KAYNAĞI: UNSTAT.org
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Ucuz ulaşım ve iletişim bu denli geniş çapta yaygınken küresel-
leşmenin coğrafi etki alanı nasıl bu kadar sınırlı kalabildi? Bu soruyu 
cevaplayabilmek için küreselleşmeye daha geniş bir açıdan bakmak ge-
rekiyor.

Küreselleşmeye Geniş Bakış
Ulaşımın denizde rüzgâr gücü ve karada hayvan gücüyle sınırlı ol-

duğu dönemlerde, kâr getirecek biçimde sevkiyatı yapılabilen ürün çeşi-
di çok azdı ve katedilebilen mesafeler çok kısaydı. Bu da, insanlar kara-
ya bağımlı olduklarından üretimi, tüketimin esiri hâline getirmişti. Bir 
başka deyişle üretim, zoraki olarak tüketimle iç içeydi.

Küreselleşme, bu zoraki gruplanmanın aşamalı çözülmesi olarak dü-
şünülebilir. Şu var ki, bu iç içeliği dayatan yalnızca ürün taşıma mali-
yetleri değildi. Üç çeşit taşıma maliyeti mevcuttu: Ürün taşıma maliyeti, 
fikir taşıma maliyeti ve insan taşıma maliyeti. Bu üç maliyeti, üretim ve 
tüketimin birbirinden ayrılmasını engelleyen bir üç kısıtlı oluşum ola-
rak düşünmek yerinde olacaktır.

Bu kitabın temel iddialarından biri, küreselleşmenin evrimleşen do-
ğasını kavramanın, bu üç “ayrılma” maliyetlerini birbirinden kesin bir 
biçimde ayırt etmeyi gerektirdiğidir. 19. yüzyılın başlarından itibaren 
ürün, fikir ve insan taşıma maliyetlerinin tümü, aynı anda olmamakla 
beraber düştü. Taşıma maliyetleri, iletişim maliyetlerinden bir buçuk 
asır önce ciddi bir düşüş yaşadı. Yüz yüze iletişim ise bugün bile hâlâ 
yüksek maliyetli.

Bu olaylar sırasının önemini kavramak, “üç-katmanlı-kısıt” görüşü 
olarak adlandırdığım yeni bir küreselleşme bakışı ile kolaylaşabilir. Bu 
yeni bakışı açıklamak için en iyi yol ise tarihte kısa bir yolculuğa çıkmak.

Küreselleşme Öncesi Dünya ve Küreselleşmede İlk 
Hareketlenme

Küreselleşme öncesi dünyada, mesafeler insanları ve üretimi öyle-
sine yalıtmıştı ki dünya ekonomisi derme çatma bir köy-ekonomisi se-
viyesinden daha fazlası değildi. İşler, ürün taşıma maliyetleri düşünce 
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değişmeye başladı. Ulaşım teknolojileri, Endüstriyel Devrim’i besleyen 
bir süreçte gelişti ve Endüstriyel Devrim tarafından beslendi.  

Uluslararası taşıma kolaylaştıkça, daha çok sayıda insan deniz aşırı 
ürünleri satın almaya başladı. Örneğin, orta gelirli bir İngiliz, Amerikan 
buğdayından yapılmış bir ekmekle, Çin’de yetişmiş filizlerden demle-
nip Jamaika şekeriyle tatlandırılmış çayını yudumladığı –tümü de Hint 
kumaşından bir masa örtüsü üzerine kurulu- bir sofra kurabiliyordu. 
Oxford ve Harvard ekonomistleri Kevin O’Rourke ve Jeff Williamson, 
bu sürecin başlangıcı için 1820’yi gösterir. 2006 tarihli “Küreselleşme: 
Büyük Çözülme(ler)” adlı makalemde üretim ve tüketimin birbirinden 
ayrılmasını küreselleşmenin ilk çözülmesi olarak ele aldım.

Sevkiyat ucuzlarken, fikir ve insanların taşınma maliyetindeki azal-
ma çok daha az oldu. Taşıma maliyetleri arasındaki bu orantısız ucuz-
lama, sonunda günümüzün gelişmiş ülkeleriyle (kısaca ‘Kuzey’), geliş-
mekte olan ülkeleri (‘Güney’) arasındaki gelir düzeyi uçurumuna yol 
açan bir neden sonuç zincirini tetikledi. Birinci Evre’de, pazarlar küresel 
seviyede gelişti fakat sanayi yerel olarak kümelendi. Tarihte de görüldü-
ğü gibi sanayi Kuzey’de kümelendi. Kuzey’in endüstrileşmesi Kuzey’in 
inovasyonlarını (yenileştirme) besledi ve fikirlerin taşınması maliyetli 
olduğundan Kuzey’in inovasyonu, Kuzey’de kaldı. Neticede, modern ve 
teknoloji-destekli büyüme Kuzey’de daha erken ve daha hızlı oldu. Bu 
büyüme farkı, yalnızca birkaç on yıl içerisinde bugün hâlâ gezegenin 
ekonomik manzarasını tanımlayan devasa Kuzey-Güney gelir  asimetri-
sine dönüştü. Kısaca, Büyük Iraksama, düşük taşıma maliyetleri ve yük-
sek iletişim maliyetlerinin bir birleşimi sonucu meydana geldi.

Küreselleşmede İkinci Hareketlenme (İkinci Çözülme)

Küreselleşme, BİT devriminin fikirlerin taşınma maliyetini ciddi öl-
çüde düşürdüğü 1990’larda yeniden hızlandı. Bu da küreselleşmenin bir 
sonraki evresini başlattı; buna fabrikaların uluslararası düzeyde ayrıl-
masını içerdiğinden dolayı ‘ikinci çözülme’ diyebiliriz. Özellikle üstün 
haberleşme teknolojisi, karmaşık süreçlerin uzak mesafelerden koordi-
ne edilmesine olanak sağladı. Üretimin dışa yaptırılması süreci kolayla-
şır kolaylaşmaz, ilk çözülme evresinde ortaya çıkan Kuzey-Güney gelir 
uçurumu, kâr getirmeye başladı.
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Üretimin, düşük-ücretli deniz aşırı ülkelere yaptırılması küreselleş-
meyi değiştirdi fakat bunun tek sebebi, istihdamın deniz aşırı gitmesi 
değildi. Deniz aşırı süreçlerin beride kalmış olanlarla kusursuz bir bi-
çimde uyuşması için zengin-ulus şirketleri, pazarlama, idari ve know-
how bilgilerini, deniz aşırı taşınmış bulunan üretim süreçleriyle birlikte 
gönderdiler. Bunun sonucunda kimi zaman ‘küresel değer zinciri devri-
mi’ olarak adlandırılan bu ikinci çözülme, bilginin uluslararası sınırları-
nı yeniden çizdi. Bugün endüstriyel rekabetin dış hatları, ulusal sınırlar 
yerine gitgide uluslararası üretim ağlarının güzergahları tarafından be-
lirlenmektedir. 

Bir spor analojisi, bu gelişmenin küreselleşmeye etkisini nasıl bütü-
nüyle dönüştürebildiğini açıklamaya yardımcı olacaktır. Oyuncu takası 
yapmak üzere masaya oturmuş iki futbol kulübü düşünelim. Takas ger-
çekleşirse iki taraf da kazanç sağlayacaktır. İki taraf da daha az ihtiyaç 
duyduğu bir oyuncu karşılığında gerçekten ihtiyaç duydukları türden 
bir oyuncu almış olacaktır.

Şimdi de farklı bir takas türü düşünelim. Varsayalım ki daha iyi olan 
takımın antrenörü hafta sonları daha kötü olan takımı çalıştırmaya baş-
ladı. Bunun sonucunda ligde daha çok rekabet olacak ve bu, kuşkusuz 
kötü oynayan takıma da yarayacaktır. Ancak bu takasın —antrenörü, 
teknik bilgisini tek takım yerine iki takıma birden satarak iyi kazanç 
sağlayacak olsa bile— iyi oynayan takıma yarayacağı hiç de kesin de-
ğildir.

Bu benzetme ile küreselleşme arasındaki paralellikler gayet açık. 
Eski Küreselleşme, oyuncu takası olarak düşünülebilir. Yeni Küreselleş-
me ise daha çok, deniz aşırı şirketlerin antrenör rolünde karşı takımı 
çalıştırması gibidir.  

Farklı bir deyişle BİT-destekli deniz aşırı üretim süreçleri, G7’nin uz-
manlık bilgileri ile gelişmekte olan ülkelerin işgücünü birleştiren yeni 
bir endüstriyel rekabet tarzı yaratmış oldu. Bu yüksek teknoloji ve dü-
şük ücretli rekabetin üstün çıkmasıyla, taşınması nispeten daha kolay fi-
kirler Kuzey’den-Güney’e muazzam seviyede bir uzmanlık bilgisi akışını 
tetikledi. Yeni Küreselleşme’yi Eski Küreselleşme’den farklı kılan tam da 
bu bilgi akışları oldu.
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Sınırlı Etki Alanı Muamması ve Emtiada “Süper Döngü”

Şunu önemle belirtelim ki, G7 şirketleri bu uzmanlık bilgilerinde 
(know-how) hak sahibidir ve bu sebeple Kuzey’den Güney’e bu yeni bil-
gi akışının ardında bir merhamet eylemi, bir “tüm insanlar kardeştir” 
iyimserliği olduğu düşünülmemelidir. Zengin ülkeler uzmanlık bilgile-
rini yoksul ülkelere ‘paylaşmak önemsemek olduğu için’ göndermiyor-
lar. G7 şirketleri deniz aşırı götürdükleri uzmanlık bilgilerini üretim ağı 
sınırlarında tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Üç-katmanlı-kısıt 
görüşüne göre üretim mucizesi, bu yüzden sadece bir avuç gelişmekte 
olan ülkede gerçekleşti. Tekrar spor benzetmesine dönersek; Yeni Kü-
reselleşme sadece G7 antrenörlerinin “çalıştırmayı” seçtiği üretim “ta-
kımlarına” destek sağladı. Fakat çalıştırılan takım sayısı neden ilginç bir 
şekilde bu kadar sınırlıydı?

Benim görüşüm, bunun cevabının ürün ve fikirlerin değil de in-
sanların taşıma maliyeti ile ilgili olduğu yönünde. Evet, uçuş ücretleri 
düştü ancak yolculuğun zaman-maliyeti de uzman ve yönetici perso-
nel maaşlarıyla birlikte artmaya devam etti. İnsanların taşınması daha 
pahalı—ve uluslararası üretim ağları hâlâ tesisler arası insan taşımak 
zorunda— olduğu için, deniz aşırı şirketler üretimlerini yalnızca belli 
bölgelerde kümelendirir. Yine insan taşıma masrafından tasarruf etmek 
için, özellikle Almanya, Japonya ve Birleşik Devletler’de tesisler, G7 en-
düstriyel enerji santralleri yakınlarında konumlandırılır. Hindistan ise 
uluslararası üretim ağına öncelikli olarak yüz yüze etkileşimin söz ko-
nusu olmadığı hizmet türleri aracılığıyla katıldığı için, bir istisnadır.

İkinci çözülmenin endüstrileşmeye etkisi oldukça dar bir alana sı-
kışmış iken, Büyük Yakınsama olgusu, yarattığı zincirleme etkiyle çok 
daha geniş bir alanı kapsadı. Tüm insanların yarısına yakını, hızla sana-
yileşen gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı için, hızlı gelir artışları ham 
madde taleplerinde bir patlama yaratmıştır. Talep patlaması ile emtiada 
“süper döngü” dönemi başladı, bu da küresel değer zincirleri dışında 
kalmış pek çok ihracatçı ülkenin yükselişe geçmesini tetikledi. Dolayı-
sıyla talep patlaması da küresel değer zincirinin yükselişinden etkilen-
meyen ihracatçı ulusların sonradan uçuşa geçmesini tetikleyen ‘emtiada 
süper-döngü’yü yarattı.
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Küreselleşmenin Yeni Olayı: Küreselleşmede Üçüncü Çözülme

Üç-katmanlı-kısıt görüşü (Şekil 3’teki görselde özetlenmiştir), yüz 
yüze iletişim maliyetlerinin 1990’dan beri düşmekte olan koordinasyon 
maliyetleri gibi düşmesi durumunda üçüncü çözülmenin yaşanma ihti-
malini açıkça kabul etmektedir.
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ŞEKİL 3: Özetle küreselleşmeye “üç katmanlı kısıt” görüşü.
At arabaları ve yelkenli gemiler son teknolojiye kavuştuklarında ürünler, fikir-
ler ve insanlar çoğunlukla oldukları yerde kaldı. İnsanlığın büyük çoğunluğu 
boyunca ekonomik yaşam, köy seviyesinde örgütlenmişti (üstteki görsel). 
Buharlı gemiler ve demiryolları uzun mesafeli ticaretin maliyetini ciddi öl-
çüde düşürerek üretim ve tüketimi, küreselleşmenin ilk çözülmesi olarak 
adlandırabileceğimiz bir süreçte ayrıştırdı (ortadaki görsel). Ancak sevkiyat 
kısıtının kalkmasıyla dünya bir anda düz olmadı; haberleşme ve yüz yüze 
iletişim kısıtları gün gibi ortadaydı. Hatta, üretim tüketimden uzaklaştıysa 
bile imalat, -ticari maliyetleri kısmak için değil de haberleşme ve yüz yüze 
iletişim  maliyetlerinden tasarruf etmek için- fabrikalarda ve sanayi bölgele-
rinde toplandı.
Bu mikro-kümelenme, sanayileşen ülkelerde inovasyonu kamçılamış olsa 
da fikirlerin taşınması maliyetli olduğu için inovasyonlar yerel seviyede kal-
dı. Sonuç olarak, işçi başına düşen uzmanlık bilgisi Güney’e nazaran Ku-
zey’de çok daha fazla arttı. Bu da Büyük Iraksama olarak bilinen büyük 
Kuzey-Güney gelir uçurumunu yarattı.
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki devrim niteliğinde gelişmeler sayesinde 
farklı kıtalardaki karmaşık üretim süreçlerinin koordine edilmesi mümkün 
olunca, küreselleşmede yaşanan ikinci çözülme (alttaki görsel), ticaret ma-
liyetini aşağı çekmiş oldu. Bu teknik olasılık gerçek olunca, gelişmekte olan 
ülkelerdeki ücretlerin düşüklüğü, G7 şirketlerinin iştahını kabarttı; onlar da 
yoğun işgücü gerektiren üretim evrelerini bu ülkelere taşıdı. Ancak, deniz 
aşırı taşınan üretim evrelerinin beridekilerle kusursuz bir biçimde uyuşması 
gerektiğinden deniz aşırı taşınmış şirketler uzmanlık bilgilerini iş gücüyle 
birlikte gönderdiler. Böylece, bir zamanlar sadece G7 fabrikaları sınırları 
dâhilinde gerçekleşen bilgi akışları, küreselleşmede anahtar rol oynadı (alt 
görseldeki ampüller).
Bu yeni bilgi akışları sayesinde bir avuç gelişmekte olan ülke baş döndürücü 
bir hızda endüstrileşmeye başladı ve bu Kuzey’den Güney’e muazzam bir 
sanayi kaymasına neden oldu. Güney’in endüstrileşmesi —ve beraberinde 
başlattığı emtia süper döngüsüyle— yükselen piyasaların gelir rakamlarını 
benzeri görülmemiş seviyelere taşıdı. Şekil 1’de resmedilen “çarpıcı pay 
kayması” bunun sonucunda gerçekleşmiştir.
Kısaca BİT devrimi, küreselleşmeyi ve dünya ekonomisine olan etkisini bu 
şekilde dönüştürmüştür; 1990’lara kadar küreselleşme daha çok ürünlerin 
sınır ötesi taşınmasından ibaretken, şimdi ise uzmanlık bilgisinin sınır ötesi 
taşınması anlamına gelmektedir.
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İki teknolojik gelişme böylesi bir düşüşü tetiklemiş olabilir: Birincisi, 
insanların sınır ötesi sanal taşınması anlamındaki bir “beyin hizmetleri” 
paylaşımı. ‘Beyin hizmetleri’ni paylaşmak amacıyla sınırları geçen in-
sanların yerini tutabilecek gerçekten iyi alternatifler, bunlardan ilkidir. 
Telebulunuşluk adıyla bilinen bu tür bir teknolojinin varlığı bilim kurgu 
değil. Günümüzde mevcut fakat pahalıdırlar. İkincisi ise el ustalığı ge-
rektiren hizmetlerin yerine geçecek gerçekten ileri alternatiflerin gelişti-
rilmesidir.. Buna ise ‘telerobot’ denir ve bulundukları yerde görevlerini 
yerine getiren robotları başka bir yerden yöneten insanları içerir. Tele-
robot teknolojisi günümüzde mevcuttur fakat yine pahalıdır ve robotlar 
da çok esnek sayılmaz.

Bu teknolojilerin ikisi birden küreselleşmenin doğasını önümüzdeki 
on yıllık süreçlerde kökten değiştirebilir. İki teknoloji de çalışanın bir ül-
keden, başka bir ülkede fiziksel olarak orada bulunmadan eylemde bu-
lunmasına olanak tanımaktadır. Böyle bir “sanal göç” ya da uluslararası 
teleseyahat, uluslararası rekabete doğrudan tabi olan meslek yelpazesini 
büyük oranda artırırdı. Zengin ülkelerdeki birçok vasıflı ve vasıfsız iş, 
yoksul ülkelerde yaşayan uzman ve işçiler tarafından uzaktan yürütü-
lebilirdi. Bu zengin ülke profesyonellerine, yeteneklerini çok daha geniş 
bir alanda sergileme yolunu açardı. Mesela, bir Japon mühendis Güney 
Afrika’daki Japon yapımı bir donanımın tamirini ileri teknoloji bir robo-
tu kullanarak yapabilirdi. Örneğin Japon mühendisler, Güney Afrika’da 
Japon yapımı bir sermaye donanımının onarımını, Tokyo’daki sofistike 
robotları kullanarak yapabilirdi. Bu rekabet/fırsat ortamı bazılarının işi-
ne yarardı; bazıları ise yeni iş aramak zorunda kalırdı.

Demek ki küreselleşmede üçüncü çözülme, bir ülkedeki işçilerin di-
ğer bir ülkede hizmet sunmasını —buna günümüzde fiziksel olarak ora-
da bulunmayı gerektiren işler de dahil— kapsıyor. Çözülme temasından 
gidecek olursak da, küreselleşmenin üçüncü çözülmesi, işgücü hizmet-
lerinin fiziksel olarak iş gücünden çözülmesine yol açacağa benziyor. 

Yeni Küreselleşmede Yeni Olan Ne?
Küreselleşmenin doğasının değişmiş olması, ulusların da birçok yeni 

açıdan etkilendiği anlamına geliyor. Bunlardan altı tanesi öne çıkıyor. 
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Yeni Küreselleşme ulusal ekonomileri daha incelmiş açılardan 
etkiliyor.

Yirminci yüzyılda küreselleşme, belli sektörler bazında ulusal ihti-
saslaşmayı geliştirdi. Düşen ticaret maliyetleri böylece belirli sektörleri 
ve o sektörlerde çalışanları ya tümden vurdu ya da sevindirdi. Yirmi 
birinci yüzyıl küreselleşmesi ise, aksine, yalnızca sektör bazında değil; 
üretim aşamaları ve meslek grupları bazında da yaşanıyor. Sonuç ola-
rak, küreselleşmenin etkisi çok daha öngörülemez durumda. 

Eski Küreselleşme’de uluslar, yıldızı parlayan ve sönen sektörlerini 
saptayabilecek durumdaydı. Artık değil. Artık neredeyse tüm sektör ve 
meslek gruplarında yıldızın parlama ve sönme aşamaları var. Anlaşılan 
o ki, endüstriyel rekabet sınırlarının deniz aşırı şirketler tarafından çi-
zildiği bir dünyada, hangi aşamaların ve meslek gruplarının etkileneceği 
öngörülemiyor.

Ayrıca Yeni Küreselleşme’nin etkisi daha bireysel çünkü artık kaza-
nanlar ve kaybedenler bulundukları sektör ve becerileri bazında grup-
lanmıyor. Küreselleşmenin etkisi aynı sektörde aynı becerilere sahip ça-
lışanlar arasında değişkenlik gösterebiliyor. Columbia Üniversitesi’nden 
Jagdish Bhagwati bunu “Katz” olarak tanımlıyor. İşiniz ne ve hangi sek-
törde olursa olsun, küreselleşmenin işiniz için yararlı mı yoksa zararlı 
mı olacağını kestirmeniz güç.

Yeni Küreselleşme’nin incelmiş oluşunun önemli politik sonuçları 
da var. Birçok ulusun gerileyen sektörlerine ve gözden düşmüş meslek 
gruplarına destek amaçlı politikaları vardır ancak küreselleşmenin bu 
denli incelmiş oluşu, bu politikaların da bugünün kazananlarını kay-
bedenlerinden ayırt edebilecek derecede incelmediği anlamına geliyor. 

Yeni Küreselleşme’nin etkisi daha ani ve kontrol dışı.

Eski Küreselleşme’nin etkileri daha yavaş ve geniş zamana yayılmıştı 
çünkü gümrük indirimleri ve ulaştırmanın iyileştirilmesi zaman alan 
süreçlerdi. Buna karşın Yeni Küreselleşme’nin etkisi ise iletişim, depola-
ma ve bilgi işlem kapasitesinin her bir veya iki yılda bir ikiye katlanıyor 
olması dolayısıyla daha ani. Son yirmi, otuz yıl içinde birçok kez tanık 
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olduğumuz gibi, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki üstel gelişmeler, 
daha önce hayali bile edilemeyen şeyleri sadece birkaç ay içinde sıradan 
bir iş hâline getiriyor. 

BİT’in tekniğe dayanan doğası, ulusal hükümetlere de Yeni Küresel-
leşme üzerinde daha az kontrol hakkı tanıyor. Fizik yasaları, ürün akı-
şının kontrolünü, fikir akışının kontrolünden daha kolay hâle getiriyor. 
Politika da fizikten yanadır. Ne de olsa fikirler, seçmenleri şeffaflığı be-
nimsemiş G7 ülkelerinden dışarı akmaktadır. Küreselleşmeye yön veren 
bu devasa “bilgi arbitrajını” durdurmak artık neredeyse imkânsızdır.

Yeni Küreselleşme karşılaştırmalı üstünlüğü özelleştirdi. 

G7 şirketleri, şirketlerine özgü uzmanlık bilgilerini, düşük-ücretli ül-
kelerdeki iş gücüyle birleştirerek artırıyorlar. Şirketlerin, farklı ulusların 
rekabet güçlerini tek çatıda topluyor olması sayesinde, uluslar artık baş-
lı başlarına birer değerlendirme ölçütü sayılmıyorlar. Rekabet sınırları, 
gitgide uluslararası üretim ağlarını işleten şirketlerin kontrolüne giriyor. 

Başka bir deyişle ilk çözülme, ülkelerin karşılaştırmalı üstünlükle-
rinden daha iyi çıkar elde etmelerini sağlamakla ilgiliydi. İkinci çözül-
me ise şirketlerin, karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ulusal kaynaklarını 
yeniden birleştirerek rekabet güçlerini artırmasıyla ilgilidir.

Yeni Küreselleşme G7 çalışanları ve G7 şirketleri arasındaki bağıntıyı 
kısmen zedeledi.

Teknoloji ulusal iken, uluslararası ücret uçurumlarını belirleyen 
uluslararası teknolojik farklılıklardı. Örneğin Almanya’da ücretler, Al-
man teknolojisi ilerlediği zaman artmıştı. İkinci çözülme, bu ücret-tek-
noloji dengeleme sürecini kısmen devre dışı bırakmıştır. Yeni Küresel-
leşme’de Alman teknolojik gelişmelerinden faydalananlar artık yalnızca 
Alman işçileri değildir. Artık Alman şirketleri, Alman teknolojisini ör-
neğin Polonya işgücü ile birleştirerek çıkar elde edebilir. Tüm G7 ülke-
lerindeki şirketler ve işçiler için benzer örnekler verilebilir.
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Yeni Küreselleşme mesafenin rolünü değiştirdi.

Düz mantık küreselleşmeyi, en çok ürünlerin sınır ötesi taşınması 
özelliğiyle tanımlar. Pazarlar arası mesafeyi iki katına çıkarmanın bu ne-
denle doğal olarak ticaret maliyetini de kabaca iki katına çıkaracağı dü-
şünülür. Oysa bu mantığı günümüze uygulamak çok basit bir sebepten 
ötürü yirmi birinci yüzyıl küreselleşmesini yanlış okumaktır. 

Kartografik mesafeler ürün, fikir ve insanların taşınma maliyetle-
rini çok farklı şekillerde etkiler. İnternetin gelişiyle fikirlerin taşınma 
maliyeti neredeyse sıfırdır ve mesafeye göre çok az değişir. Ne var ki 
konu insanların taşınmasına gelince, bir günde ulaşılabilecek mesafeler 
ile bundan daha uzak mesafeler arasında aslında büyük bir fark vardır. 

Bu, tüm gerekli ticari politikaları harfiyen yerine getirmelerine rağ-
men niye sadece çok az sayıda gelişmekte olan ülkenin hızla sanayileşe-
bilmiş oluşunun nedenini açıklayabilir. Basitçe açıklarsak, sebebi belki 
de gelişmekte olan diğer ülkelere kıyasla Detroit’e, Stuttgart’a ya da Na-
goya’ya daha uzak olmalarıdır.

Yeni Küreselleşme hükümetlerin politika anlayışını değiştirmelidir.

Ekonomi politikaları genelde rekabet gücünün ulusal bir nitelik 
olduğu anlayışına dayalıdır. Zengin uluslarda, örgün eğitim ve iş eği-
timinden (işçilerin yarının mesleklerine hazırlanması), araştırma ve 
geliştirme için vergi muafiyetlerine (geleceğin ürün ve süreçlerin ge-
liştirilmesi) kadar tüm politikalar, ulusal rekabet gücü kaynaklarının 
desteklenmesine yöneliktir. Gelişmekte olan ülkelerde, gümrük vergi 
oranlarından (yerli üretimin korunması) geliştirme stratejilerine (değer 
zincirinde yükselmek) kadar tüm politikalar ulusal rekabet gücü kay-
naklarının ulusal olduğu fikrine dayanmaktadır.

Tüm bu politika varsayımları, Yeni Küreselleşme ışığında tekrar 
masaya yatırılmalıdır. Örneğin, özelleştirilmiş rekabet üstünlüğü, ge-
lişmekte olan ülkelerin önündeki seçenekleri değiştirmiştir. Gelişmekte 
olan ülkeler, uluslararası rekabet gücü elde etmek için tüm tedarik zin-
cirini yerel olarak inşa etmek yerine (on dokuzuncu ve yirminci yüz-
yıl yöntemi), rekabet gücü kazanmak adına artık uluslararası üretim 
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düzenlerine dâhil oluyor ve uluslararası değer zincirleri içinde daha iyi 
işler bularak sanayileşiyorlar.

Madalyonun diğer yüzü, zengin ulusların önündeki rekabet seçenek-
lerini de değiştirdi. Küresel rekabet gücü olan şirketler, en maliyet-etkin 
bölgelerde konumlanmak için ülkelerin ulusal rekabet üstünlüklerini 
tek çatı altında topladılar. Bu yeni rekabet üstünlüklerini seçme-topla-
ma usulünden uzak duran şirket ve uluslar, bu usulü benimseyenlerle 
rekabet etmekte zorlanıyorlar.

Kısaca, küreselleşmenin değişmiş doğası demode kalkınma strate-
jilerini rafa kaldırdığı gibi gelişmiş ülkelerin sanayi politikalarında bir 
zamanlar mevcut olan ulusalcı naifliği de bitirdi.

Okur için Yol Haritası
Kitabın geri kalanı beş kısıma ayrılmıştır. İlk kısımda çözülme ve iç 

içe geçme kavramları esas alınarak küreselleşmenin uzun tarihine (1. 
Bölüm’den 3. Bölüm’e kadar) kısaca değinilmiştir. 

2. Kısım, Küreselleşme Söyleminin Genişletilmesi, iki bölümden 
oluşmaktadır. 4. Bölüm’de üç-katmanlı-kısıt görüşü detaylı olarak ele 
alınmıştır. 5. Bölüm’de Yeni Küreselleşme’de neyin gerçekten yeni oldu-
ğu konusunu açmaktadır.

3. Kısım, Küreselleşmedeki Değişimleri Anlamak iki bölüm içer-
mektedir. 6. Bölüm’de küreselleşme ekonomisine dair temel çerçeve 
çizilmiş ve 7. Bölüm’de bu bilgiler ışığında küreselleşmenin birinci ve 
ikinci çözülmede etkilerinin niye birbirinden bu denli farklı olduğuna 
ilişkin akıl yürütülmüştür.

4. Kısım’da ise Yeni Küreselleşme’nin politika yapma sürecine dolaylı 
etkileri ele alınmıştır. 8. Bölüm’de değişimlerin G7 küreselleşme politi-
kaları açısından ne anlama geldiği tartışılmış, 9. Bölüm’de da aynı konu 
gelişmekte olan ülkeler açısından ele alınmıştır.

İleriye Bakmak başlıklı 5. Kısım’da ise başlıktan anlaşılacağı üzere 
birkaç varsayım öne sürülerek küreselleşmenin geleceği sorusuna cevap 
aranmıştır. 
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1. KISIM

Küreselleşmenin Kısaca Uzun Tarihi 

1. Kısım’da küreselleşmenin 200.000 yıllık tarihine göz atılmıştır. 
Niye mi bu kadar geriye gittik?  Sebebi, 1957 yılına ait aşağıdaki alıntıda 
uygun biçimde ifade edilmiştir:

İçinde bulunduğumuz çağın bizleri fazlasıyla etkilemesinden ve geçici 
koşullar üzerinden genelleme yapmaya yatkınlığımızdan dolayı, mevcut 
koşullarla yola çıkıp şu an için geçerli olan ana etkenleri ayrıştırmaya kal-

kışarak küreselleşme hakkında net bir anlayış kazanamayacağız.
(Babam Robert Baldwin ve Gerald Meier tarafından yazılan) Eko-

nomik Gelişme kitabının bu ilk cümlesinde aslen “küreselleşme” yerine 
“ekonomik gelişme” ifadesi kullanılmış olsa da aynı mantık burada da 
geçerlidir.1

Günümüzde küreselleşme üzerine tartışmalar gerçekten de içinde 
bulunduğumuz çağdan fazlasıyla etkilenmektedir. Son 170 yılda, kü-
reselleşmenin dünya ekonomisine etkisi bir hayli sabitti, bundandır ki 
birçok gözlemci tarafından bu etkinin değişmez olduğu düşünüldü. Ör-
neğin ABD Başkanı Bill Clinton, küreselleşmeyi, “yağmur veya rüzgâr 
gibi bir doğa olayının ekonomik eşdeğeri” olarak tanımladı. Yanılmıştı.

Giriş kısmında bahsedildiği gibi, küreselleşme son birkaç on yıllık 
sürede köklü değişimler geçirdi. 1. Kısım’da, küreselleşmenin son deği-
şimindeki büyüklüğün aslında tarihsel deneyimlerle paralel olduğunu 
göstermek amacıyla geçmişe uzun bir yolculuk yapılmaktadır.

Temel İlke
Birkaç yüz bin yıllık geçmişi birkaç düzine sayfada ele almak zor 

olacağı için, en azından bazı daha az önemli detayları atlamamız daha 
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doğru olacak. Tabii bu durumda neyin “önemli” olduğunun altını en 
baştan çizmekte fayda var. O hâlde, temel ilkemiz ticaretin klâsik tanımı 
olsun.

Üretim ve tüketim birbirinden coğrafi olarak ayrıldığında ticaret or-
taya çıkar. Burada önemli olan, üretim/tüketim ilişkisinin nasıl değiş-
tiğini izlemektir. Bu temel ilkeyi ve Giriş kısmında bahsedilen küresel-
leşmeye üç-katmanlı-kısıt görüşünü esas alırsak küreselleşmenin dört 
evresi ortaya çıkmaktadır.

Geçici koşullardan etkilenme endişesi olmayıp 1.  2. ve 3.  Bölüm’leri 
atlamak isteyen okurlar için evreler kısaca aşağıda özetlenmiştir. 

Dört Evrede Küreselleşme

İnsanlık tarihinin çoğu boyunca küreselleşme bugünkünden olduk-
ça farklı bir anlam taşımıştır. 

Birinci Evre: Kürenin insanlaşması
(M.Ö 200.000’den yaklaşık M.Ö 10.000’e)

Son 200 binyılın yaklaşık 190 binyılı gibi bir süre boyunca, üretim 
daha çok belli bölge ve mevsimlerle sınırlı besin anlamına geliyordu. 
Tarih öncesi ulaşım yöntemleri besini insanlara taşımak yerine insanları 
besine taşımayı kolaylaştırdığı için üretim ve tüketim birbirine mekân-
sal açıdan bağlıydı. Ticaret azdı. Birinci Evre’de küreselleşme, gitgide 
daha uzaktaki üretim bölgelerini işletmek için yolculuk eden bir insan 
nüfusunun belirmesi anlamına geliyordu.

İkinci Evre: Küresel ekonominin yerelleştirilmesi
(M.Ö 10.000’den M.S 1820’ye)

İkinci Evre’de üretim ve tüketim ilişkisi, tek bir mutlak fark dışında, 
önceki gibi iç içedir. Tarımsal Devrim sayesinde, insanlar besine gitme-
miş, besin üretimi insanlara getirilmişti. Dünya ekonomisi, üretim ve 
tüketim sabit bölgelerde gerçekleştiği için diğer bir deyişle “yerelleştiril-
mişti”. Ticaret ise hâlâ zordu ve enderdi.


