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ORMANDAKİ AYI ARTIK YOK
Son yarõm yüzyõlõn büyük bir kõsmõnõ ormandaki Sovyet ayõsõ yüzünden
endişelenmekle geçirdik. Demokrasi ve kapitalizmin karşõsõnda diktatörlük ve
komünizm vardõ. 1940’larda Sovyet ayõsõnõn Kõzõl Çin ejderhasõnõn yardõmõyla dünyayõ
ele geçireceği düşünülüyordu. Ayõnõn askeri gücü ile ekonomik ve teknolojik gücü
başa baş görünüyordu. Yunanistan ve Türkiye’ye yardõmlar, NATO, Kore Savaşõ hep
ayõyõ ormanda tutmaya yönelikti. Reagan Yõldõz Savaşlarõ programõ için Amerika’nõn
savunma bütçesini iki katõna çõkarmõştõ.
Ayõ birdenbire yok oldu. Komünizmin gerilemesi birçok bakõmdan 770 yõl önce Cengiz
Han’õn Avrupa’yõ fetihten vazgeçmesine benziyordu. SSCB’nin tüketim maddeleri
dağõtõmõndaki beceriksizliği yüzünden komünizm sonsuza kadar süremezdi ama
istenseydi daha uzun müddet devam edebilirdi. Cengiz Han Avrupa’yõ tam fethetmek
üzereyken nasõl geri dönüp Orta Asya’ya çekildiyse komünizmin ani yok oluşu da aynõ
derecede esrarengizdir.
YENİ OYUN:
Sistemler başarõsõzlõğa uğrayõnca değişim kaçõnõlmaz olur Komünizm başarõsõzlõğa
uğramõştõr. Bunun sonucu dünyanõn komünizmle yönetilen o bölgesi de değişecektir.
Buradan da dünya ekonomisinde yeni oyuncular çõkacak, İkinci Dünyanõn yeni
oyuncularõnõn bazõlarõ Birinci Dünyaya bazõlarõ da Üçüncü Dünyaya katõlacaklardõr.
Başarõsõzlõk kadar, başarõ da değişim gerektirir. Ekonomiler başarõlõysa, işledikleri
koşullarõ, kurumlarõ ve yöntemleri değiştirirler. Bu durum piyasa ekonomileri için de
geçerlidir Son yarõm yüzyõlda dünya Amerika etrafõnda dönen tek kutuplu bir
ekonomik düzen olmaktan çõkõp Japonya ve AT’nin de katõlõmõyla üç kutuplu hale
geldi. Amerika uzun yõllardõr ilk kez ekonomik ve teknolojik eşitleriyle karşõ karşõya
kaldõğõnda büyük değişiklikler yapmak zorunda kalacak. Tek kutuplu bir dünya için
tasarlanmõş kurallar, yöntemler ve kurumlar çok kutuplu bir dünyada işe yaramaz.
Sonuçta, 20. yüzyõlõn son yarõsõnda dünya ekonomisine hükmeden sistem, 21. yüzyõlõn
ilk yarõsõnda tüm ekonomisine hükmeden sistem olmayacaktõr. Denetimli ticarete
dayalõ ticaret bloklarõndan oluşan yeni bir sistem doğacaktõr. İnsan yapõsõ üstünlük
(teknoloji) tabiat ananõn (doğal kaynaklar) ve tarihin (sermaye birikimi) getirdiği
üstünlüklerin yerini almaktadõr
Önümüzdeki yarõm yüzyõl Japonya, Avrupa ve Amerika arasõnda hem rekabete hem
işbirliğine dayanan bir ekonomik oyuna sahne olacaktõr. Üstünlüğü ele geçirmek için
savaşacaklar, fakat birlikte zengin olabilmek için işleyen bir dünya ekonomisi ve sağ
kalõp ürettiklerinin tadõnõ çõkarmaya imkan veren bir global çevre yaratmak üzere elele
vermek zorunda kalacaklardõr.
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KAPİTALİZMİN SORUNLARI:
Kapitalizmin iyi ve kötü yanlarõ vardõr. Bol miktarda ürün ve hizmet üretmekte üstüne
yoktur fakat başlatmasõ zordur. Üçüncü Dünya fiyaskolarõnõn sayõsõ, Birinci Dünya
başarõlarõndan çok daha fazladõr.
Serbest piyasalar aynõ zamanda demokratik yönetime yakõşmayacak kadar büyük
gelir eşitsizliği doğururlar. Zapt-ü rapt altõna alõnmamõş kapitalizm ya mali
istikrarsõzlõğa ya da tekelleşmeye doğru sürüklenme eğilimi taşõr.
Başõboş Anglo Sakson kapitalizmi içinde bulunduğu koşullarla başa çõkmakta
zorlanõyor; sağcõlarõn iddia ettiği gibi geleceğin durdurulamayan dalgasõ olacağa da
pek benzemiyor.
ASKERİ VE EKONOMİK GÜÇ:
Bu kitap askeri güçle ilgili olsaydõ, bütünüyle Amerika’yõ ele alõrdõ. Sovyetler Birliği ile
Amerika arasõndaki aşağõ yukarõ eşit durum 21. yüzyõlõn başõnda yerini Amerika’nõn tek
askeri süper güç olmasõna bõraktõ.
Ancak askeri güç ekonomik gücü doğurmaz. Tam tersine, bir ülke askeri süper güç
olmak istiyorsa (yani insan ve ekonomik kaynaklarõnõn çoğunu askeri harcamalarda
kullanacaksa) sivil yatõrõmlarda kõsõntõya gitmemek için tüketim düzeyini adamakõllõ
düşürmesi gerekir. Ekonomik güç sivil Ar-Ge’ye, fabrika ve makinelere, kamu
altyapõsõna, insan becerilerine; askeri güç ise askeri Ar-Ge’ye, askeri donanõma, askeri
altyapõya ve askeri eğitime büyük yatõrõmlar yapmak zorundadõr. Bir ulus her iki güce
sahip olmak istiyorsa çok katõ bir öz disipline sahip olmalõdõr. Yalnõz bir güce sahip
olmayõ yeterli görüyorsa daha az öz disiplin de yeterli olabilir. Eğer o ulus öz disipline
hiçbir şekilde yanaşmõyorsa ne askeri, ne de ekonomik güce sahip olabilir.
Bir ülkenin ekonomik gücü azalsa bile askeri gücü daha bir süre dayanabilir. Ancak
sağlam bir ekonomik tabana dayanmayan askeri güç eninde sonunda çökmeye
mahkumdur.
Ülkeler arasõndaki rekabet israftan başka bir şey değildir. Kaynaklar, kullanõlmadõğõ
takdirde (savaş yoksa) insanõn refahõna katkõda bulunmayan, kullanõldõğõ takdirde
(savaş olunca) insanõ yok eden aktivitelere aktarõlmõş olur.
Ekonomik rekabette hükümetler hayatõ vatandaşlarõna çok daha güzel hale getirmek
için uğraşõrlar ve toplumda şu sorulara cevap aranõr: En iyi mallarõ kim yapar? Yaşam
standardõnõ en çabuk kim yükseltir? Dünyanõn en eğitimli ve en becerikli işgücüne kim
sahip? Fabrika-donanõm, Ar-Ge, altyapõ yatõrõmlarõnda dünya lideri kim? En iyi ki
organize olmuş? Eğitim, sağlõk, bürokrasi gibi kurumlarõ en iyi kimde işliyor?
Dünya silahlanma yarõşõnõ azaltõrsa bundan hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan
ülkeler karlõ çõkar.
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BÖLÜM – 2
YENİ BİR EKONOMİK OYUN
Geleceğin tarihçileri geriye dönüp baktõklarõnda 20. yüzyõlõ niş (piyasada belli bir
alanda veya üründe boşluk; arz yetersizliği) rekabetinin yüzyõlõ, 21. yüzyõlõ ise kafa
kafaya rekabet yüzyõlõ olarak görecekler. 1950’de Amerika’nõn kişi başõ GSYİH’si
Almanya’nõn 4 katõ, Japonya’nõn 15 katõydõ. Amerika, Almanya ve Japonya’ya onlarõn
yetiştirmediği tarõmsal ürünleri, sahip olmadõklarõ hammaddeleri, yapamadõklarõ
teknolojik ürünleri satõyor, onlardan da düşük işçilik ücretleriyle üretilen ürünleri
alõyordu.
1990’lara gelindiğinde durum farklõlaştõ. Şimdi artõk nispeten eşit üç rakip var. Daha
önceki niş rekabeti yerini kafa kafaya rekabete bõraktõ. Niş rekabeti “sen kazan – ben
kazan”dõr. Herkesin iyi yaptõğõ ve uzmanlaştõğõ bir alan vardõr: kimse kimseye zarar
vermez. Kapa kafaya rekabet ise “ben kazanayõm – sen kaybet”tir. 21. yüzyõlõn kilit
sanayi kollarõ olmasõ beklenen yedi alanda – mikro elektronik, biyoteknoloji, yeni
tezgahlarõ ve bilgisayar/yazõlõm – herkes başarõlõ olmayacak. Bazõlarõ kazanacak,
bazõlarõ kaybedecek.
STRATEJİK ÜSTÜNLÜĞÜN YİNE KAYNAKLARI:
Tarih boyunca bireyler, şirketler ve ülkeler doğal kaynaklara sahipse, zengin
doğmuşlar ve dolayõsõyla sermaye (fabrika ve makine) birikimleri varsa, ileri teknoloji
kullanõyorlarsa ya da rakiplerinden daha becerikliydiyseler kendileri de zengin
oluyordu. Bu dört faktör iyi idare ile de birleşince başarõ kesin oluyordu.
Artõk yeni teknolojiler ve yeni kurumlar birleşerek geleneksel üstünlük kaynaklarõnõ
belirgin biçimde değiştirmiş durumdalar. Bu değişime şöyle bir bakalõm.
Doğal Kaynaklar:
Muazzam petrol yataklarõna sahip, nüfusu az olan birkaç ülke dõşõnda doğal kaynaklar
avantaj olmaktan çõktõ. Amerika’da nüfusun yalnõzca %3’ü geçimini çiftçilik,
kerestecilik, balõkçõlõk ve madencilikten sağlõyor. Gelecekte bu oran daha da düşecek.
Tarõmda kullanõlan teknikerin tarõmsal üretimi ihtiyacõn üstüne çõkarmasõ yanõnda,
malzeme bilimindeki devrim sayesinde de birim GSYİH başõna git gide daha az doğal
kaynak kullanõlõr oldu. Bu devrim önümüzdeki yõllarda doğal kaynak kullanõmõnõ daha
da azaltacak ve üçüncü dünyanõn geleneksel hammadde üreticiler gittikçe ucuzlayan
kaynaklarõna gittikçe küçülen pazarlar bulacaklar.
Gerçekte 21. yüzyõlda doğal kaynaklarõn bulunmamasõ bir avantaj olabilir. Japonlar
dünyanõn en iyi çelik endüstrisine sahip; oysa ne demir cevherleri var ne de
kömürleri. Kalitesiz ve pahalõ yerli üretime bağõmlõ kalmaktansa kalite ve fiyatõn en iyi
olduğu yerden satõn alõyorlar.
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Neticede doğal kaynaklar rekabet denkleminden uzaklaşmõştõr. Sahip olmak
zenginliğin garantisi olmadõğõ gibi, sahip olmamak da zenginliğe engel değildir;
Japonya sahip olmadõğõ halde zengin, Arjantin sahip olduğu halde zengin değildir.
Sermaye:
Zenginlerin tasarruf etmesi çok daha kolay olduğundan, zengin bir ülkede yaşamak
işçilerin de otomatikman kişi başõna yoksul ülkelere göre daha fazla fabrikaya ve
makine ile çalõşabileceği anlamõna geliyordu. Daha fazla sermaye ile çalõşmak verimin,
verim artõşõ da ücretlerin artõşõna yol açõyordu. Zengin ir ülkede doğmak zengin bir
ülkede ölmeyi garantiliyordu.
21. yüzyõlda zengin doğmak eskisi kadar avantaj olmaktan çõkacaktõr. İletişim,
bilgisayar ve hava taşõmacõlõğõndaki ilerlemeler, dünyanõn her yerinden malzeme
tedarikini mümkün kõlan lojistik devrimi yaratmõştõr. Çok uluslu şirketler Birinci Dünya
sermayesini Üçüncü Dünyaya taşõmaktadõr.
Ancak “Ülke Riski”, dõş borcu yüksek olan ülkelere dünya sermaye piyasasõnõn kapõsõnõ
kilitler. Örneğin Brezilya’da iyi bir projeye sahip iyi bir şirket kredi bulamaz.
Brezilya’nõn mevcut borcu karşõsõnda hiçbir borç veren, Brezilyalõ borçlunun faiz ve
anapara ödemeleri için gereken dolarlarõ Brezilya Merkez Bankasõ’ndan
alabileceğinden emin olamaz. Bu yüzden küçük şirketler ile yüksek “ülke riski” taşõyan
istikrarsõz ekonomilerde yaşayan şirketler diğerlerine göre sermayeye aynõ kolaylõkla
ulaşamaz.
Teknoloji:
Geçmişte üstünlük, doğal kaynaklarõn varlõğõ ile sermaye – işgücü oranõnõn bir
fonksiyonuydu.; her işkolu bu şartlarõn uygun olduğu belli bir coğrafi konumda
gelişiyordu.
Oysa önümüzdeki birkaç on yõlda 7 anahtar sektör olacağõ düşünülen mikro
elektronik, biyoteknoloji, yeni malzeme bilimi, sivil havacõlõk, telekomünikasyon,
robot/takõm tezgahlarõ ve bilgisayar/yazõlõmõ ele alõn.
Bunlarõn hepsi beyin gücü sektörleridir. Her biri yeryüzünün herhangi bir yerinde
konuşlandõrõlabilir. Nerede olacaklar, gerekli beyin gücünü kimin organize edeceğine
bağlõdõr. Önümüzdeki yüzyõlda üstünlük insan yapõsõ olacaktõr.
İnsan yapõsõ üstünlüğün esasõ teknoloji olduğundan araştõrma ve geliştirme de hayati
önem taşõr. Geçmişte ekonominin galipleri yeni ürünleri icat edenlerdi 19. yüzyõlda
İngilizler, 20. yüzyõlda Amerikalõlar bu şekilde zengin oldular. Fakat 21. yüzyõlda
üstünlüğü yeni ürün teknolojilerinden ziyade yeni proses teknolojileri sağlayacaktõr.
Yeni ürünler kolayca taklit edilebilir. Birincil önem taşõyan yeni ürün icadõ ikincil hale,
ikincil önem taşõyan yeni proses icat ve geliştirmesi de birincil hale gelmiştir.
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Özel sektörün Ar-Ge harcamalarõna bakõldõğõnda, Amerikan firmalarõnõn paranõn
2/3’ünü yeni ürünlere, 1/3’ünü yeni proseslere ayõrdõğõ, Japonlarda ise bu orantõnõn
tam tersi olduğu görülür.
Ekonomi tarihinde bu değişikliğe örnek olarak son 20 yõlda piyasaya sunulan üç yeni
ürün gösterilebilir; video ve video kamera, faks, kompakt disk çalõcõ. İlk ikisini
Amerikalõlar, üçüncüsünü Hollandalõlar icat etmişti. Fakat satõş, istihdam ve kar
hadleri açõsõndan her üçü de Japon ürünleri haline gelmiştir.
Olaydan alõnacak ders açõktõr. Bir ürünü daha ucuza imal edebilen onu mucidinin
elinden alabilir. Günümüz dünyasõnda yeni bir ürün icat etmek bir işe yaramaz; eğer
ki mucidi o ürünü en ucuza üretemiyorsa. Bu trende uygun olarak şirketlerde
üretimde çalõşanlara daha iyi imkanlar sağlanõr ve yöneticiler üretim geçmişi
olanlardan seçilirse esnek imalat, tam zamanõnda üretim ve istatistik kalite kontrol
gibi yeni proses teknolojilerine geçiş daha kolay olur.
Neticede 21. yüzyõlda yüksek teknoloji (high-tech) ürünleri ve düşük teknoloji (lowtech) ürünleri olacak fakat ürün ve hizmetlerin çoğunluğu hich-tech proseslerle
üretilecektir. Örneğin otomobil low-tech bir üründür; onlarõ yapan robotlar ise hightech’tir. Hemen hemen bütün sektörlerde proses teknolojisinin ustasõ olmak birey
olarak zengin, firma olarak başarõlõ ve ülke olarak da yüksek milli gelir sahibi
olabilmek için mutlak önem taşõyacaktõr. Dünyanõn çeşitli yerlerinde geleceğin kilit
sektörleri olarak görülen işkollarõnõ ele geçirmek için stratejiler geliştirilecektir.
Satrançta olduğu gibi, 5 hamle sonrasõnõ planlayan ekonomi oyuncusu 6 hamle
sonrasõnõ düşünen oyuncu karşõsõnda yenik düşecektir. Satranç şampiyonu Gary
Kasparov ‘un sözleri geleceğin ekonomisi için de geçerli olacaktõr:
“Bir oyuncu rakibinin şahõnõ ele geçirebilmek için taşõna
en iyi pozisyonu bulmalõ, yolu açmak için savaşmalõ ve
merkezinin gücünü korumalõdõr. Madde zamana karşõ
kõyaslanmamalõ, madde ve zaman kaliteye karşõ
değerlendirilmelidir. Bu hayal gücü gerektirir. Satranç,
görünüşte birbiriyle ilgisiz şeyleri kontrol altõnda
tutabilme yeteneğidir: Tõpkõ kaosu kontrol altõnda
tutabilmek gibidir.”
Vasõflõ İş Gücü:
Teknolojinin getirdiği insan yapõsõ üstünlüğü korumak, en tepeden en alta kadar
vasõflõ işgücü gerektirir. 21. yüzyõlda işgücünün vasõflarõ rekabetin başlõca silahõ
olacaktõr. Beyin gücü yeni teknolojileri yaratacak fakat bu teknolojileri düşük maliyetle
üretebilmenin kollarõ ve bacaklarõ vasõflõ işgücü olacaktõr.
Başarõya giden yol yeni ürünler icat etmek ise, işgücünün en zeki %25’inin eğitimi
büyük önem taşõr. Bu üst gruptan bir kişi yarõnõn yeni ürünlerini icat edecektir. Ancak
başarõya giden yol ürünleri en kaliteli ve en ucuza üretmek ise, nüfusun alt %50’sinin
eğitimi sahnenin ortasõna gelir. Nüfusun bu kesimi yeni prosesleri işletecektir. Alt
%50 örenmesi gerekeni öğrenemezse, yeni hich-tech prosesler uygulanamaz.

http://www.ozetkitap.com

6

Firmalar başarõ için yeni bilgisayarlõ CAD-CAM teknolojilerini, istatistik kalite kontrolü,
tam zamanõnda envanterleri, esnek imalat sistemlerini uygulamak zorundadõrlar. Bu
da her bölüm ve kademedeki elemanõn iyi eğitim ve becerili olmasõnõ gerektirir.
Öğretileni öğrenebilmesi için her işçinin normal lisede öğretileninin çok üstünde temel
matematik bilgisine sahip olmasõ şarttõr. Aksi takdirde ürünler icat edilebilir fakat imal
edilemez; edilse de verim yüksek olmaz.
Sonuçta, nüfusun alt yarõsõnõn becerileri, üst yarõsõnõn ücretlerini etkiler. Zira iş
dünyasõ bir takõm çalõşmasõdõr ve takõmõn her parçasõ tümünü etkiler.
Sonuç olarak dünyadaki ekonomik oyun değişmektedir. Yeni oyuncular, teknolojiler
ve kurallar eskilerinin yerini almaktadõr.
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BÜLÜM – 3
AVRUPA BİRLİĞİ – Değişimin Katalizörü
Üçüncü dünya ülkeleri Avrupa’da olup bitenleri kuşku ve endişeyle izliyorlar. Eski
komünist ülkelerin düşük ücretli, iyi eğitimli nüfuslarõ ve coğrafi yakõnlõklarõyla
dünyanõn en büyük pazarõ Avrupa’ya kolayca ulaşabilmesi, dünyanõn başka
yerlerindeki, aynõ ulaşma kolaylõğõna sahip olmayan düşük ve orta gelirli ülkelere
Avrupa kapõlarõnõ kapatacaktõr.
Japonya ve Amerika da, Avrupa’nõn ekonomik entegrasyonun bu pazarda mallarõnõ
satmayõ güçleştirmesinden korkuyorlar. Avrupa ekonomik kale haline gelmese bile
pazarlarõna nüfuz etmek güçleşecektir.
Dõşarõdakiler, kayõplarõnõn bununla kalmayacağõnõn bilincindeler. Birbirinden farklõ
ülkeleri politik açõdan kaynaştõrmak için gereken zamk, dõşarõdakilerle paylaşõlmayan
ekonomik kazançlardõr. Bu ekonomik zamkõn tutabilmesi güçlü olmakla, güçlü
olabilmesi de içerdekilerle dõşarõdakiler arasõnda büyük fark olmasõyla mümkündür.
Gerçekçi bakõşla, dõşarõdakiler Avrupa entegrasyonunun kendilerine zarar vereceğini
kabul etmek zorundalar. Zarar vermese zaten birlik işlemez.
Çözümlenmesi gereken zor meselelerin uzun bir listesi çõkarõlabilir. Bu listeyle de
Avrupa’da gerçek entegrasyonun asla gerçekleşemeyeceği savunulabilir. Fakat
Avrupa Birliği’nin oluşmasõ artõk durdurulamaz. Birincisi, entegre bir Avrupa,
kaçõrõlmayacak kadar güzel bir fõrsattõr. İkincisi, global ekonomide Amerikalõ ve
Japonlarla başka türlü rekabet edemez. Üçüncüsü, entegrasyon o derece ilerledi ki bir
ülkenin çekilmesi bile çok zor olur. Dördüncüsü ise atõlan her adõmõn, katõlõmcõlarõ yeni
yeni adõmlar atmaya zorladõğõ bir iç dinamik kurulmuş vaziyette.
Bundan sonraki adõmlar Avrupa Merkez Bankasõ’nõn kurulmasõ, ülkelerin bütçe
açõklarõna tavan konmasõ, vergi ve sosyal haklarõn yaklaşõk eşitlenmesidir.
Tarih boyunca görülmüştür ki ticaretin kurallarõnõ dünyanõn en büyük pazarõna
ulaşõmõn kontrolünü elinde tutan yazar. Başkalarõ da o pazara ulaşmak isterse oyunu
o kurallara göre oynamaktan başka seçeneği yoktur. Kurallarõ 19. yüzyõlda İngiltere,
20. yüzyõlda Amerika yazdõ., 21. yüzyõlda da en büyük Pazar olarak AB yazacak;
dünyanõn geri kalanõ da mecburen bu ekonomik oyunu öğrenecek.
Avrupa’nõn önlem almaktan başka zaten çaresi yok. Japonlara fõrsat verilse
Amerika’da yaptõklarõnõ Avrupa’da da yaparlar. Japonlara açõk olan Avrupa
pazarlarõnda otomotiv piyasasõnõn %30-%40‘õnõ ele geçirdiler bile. Japonlar bir lüks
otomobili Avrupa’nõn dörtte biri işçilikle ve daha kusursuz üretebiliyorlar. Yeni
modelleri çok daha çabuk piyasaya sürebiliyorlar. Aynõ durum diğer sektörler için de
geçerli. Fransa Başbakanõ Edith Cresson’un sözleriyle “Japonya oyunu kurallarõna göre
oynamayan, dünyayõ fethetmeyi kafasõna koymuş bir rakip. Amerika’ya işlerini
bitirdiler şimdi, Avrupa’yõ yutmaya hazõrlanõyorlar.”
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Bu yüzden Avrupa, Japon arabalarõnõn (Avrupa’da yapõlmõş olsa bile) piyasa payõnõ
2.000 yõlõna kadar %17’ya düşürmeyi hedefleyen düzenlemeler getiriyor.
KOMÜNİZMDEN KAPİTALİZME GEÇİŞ:
Bu geçişin büyük güçlükleri olacağõ kesin. Başarõlõ piyasa ekonomileri komünizmden
daha yüksek yaşam sağlayabilir, ancak piyasa ekonomileri kurulmadan önce komünist
sistem tamamen parçalanmak zorundadõr. Bu geçiş aşamasõnda yaşam standardõ
daha da düşecektir. Eski Sovyetlerde üretimlerin genelde bir yerde merkezleştirilmiş
olmasõ; altyapõ, ulaşõm, rekabet yetersizlikleri; konvertibilite, vergilendirme, işsizlik,
enflasyon, dõş borç, mülkiyetin dağõlõmõ gibi sorunlar bu geçişi sancõlõ yapacaktõr.
Ancak Avrupa Doğu ve Orta Avrupa’nõn büyük bir kõsmõnõ batõ ile birleştirirse, hiç
kimsenin ulaşamayacağõ bir yere ulaşmõş olur; 850-900 milyonluk (Türkiye’nin Avrupa
ülkesi sayõlõp sayõlmamasõna bağlõ olarak), dünyanõn en büyük, en kendine yeterli
pazarõna.
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BÖLÜM – 4
JAPONYA: ÜRETİCİ EKONOMİSİ
“Yaşama sanatõnõn ustasõ işiyle oyunu, çalõşmasõyla dinlenmesi, aklõyla
vücudu, eğitimiyle eğlencesi, sevgisiyle dini arasõnda pek az ayõrõm
yapar. Hangisinin hangisi olduğunu neredeyse fark etmez bile. O sadece
her yaptõğõnõ kusursuz yapmaya uğraşõr ve çalõşõyor mu yoksa oyun mu
oynuyor kararõnõ başkalarõna bõrakõr. Zira kendisine göre her an, her
ikisini de yapõyordur.”
Zen Budist Metin’den
İnsan Japonlarõn davranõşõna baktõğõnda suyun ha bire yukarõ doğru aktõğõnõ görürmüş
gibi olur. Yerçekimine inanan ve suyun yukarõ akõşõnõ izleyen biri şaşkõnlõğa düşer.
Hem teori, hem de önceki deneyimlerle çatõşan gerçeklerle başa çõkmak çok zordur.
Bugün dünya da Japonlarõn durmadan suyu yukarõ akõtõşõnõ şaşkõnlõkla seyrediyor.
Komünüter Japon şirketlerinin oyun yöntemleri Anglo-Sakson anlayõşõndan o kadar
farklõ ki, onlarõn başarõsõ diğer sõnaileşme ülkeleri de değişime zorlayacak.
Bir zamanlar Amerika’nõn gözdesi olan oto, bilgisayar, yarõ iletkenler, büro ve iletişim
araçlarõ, takõm tezgahlarõ ve diğer high-tech sanayilerinin yöneticileri birdenbire
beceriksiz, aptal, bunak mõ oldular?
Hiçbir sanayi ülkesi mamul mallarda Japonya ile ticaret fazlasõ veremiyor. Dünyanõn
en büyük ihracatçõsõ olan Almanlar Japon piyasasõnda rekabet edemiyor. Keza Pasifik
sahanlõğõnõn küçük ejderhalarõ da.
Öfke çõğlõklarõ, denetimli, ticaret ve hammadde ihracatõndaki artõş sayesinde
Amerika’nõn Japonya’yla ticaret açõğõ 1991’de 42 milyar $’a düşürüldü fakat Japonlar
da gözlerini başka pazarlara dikerek Avrupa’yla olan ticaret fazlasõnõ %63, Asla ile
olana %50 arttõrdõlar.
Ülkelerin para değerinin yükselmesi normalde dezavantaj olduğu halde yenin
yükselmesi Japon firmalarõnõ daha da verimli çalõşmaya itiyor.
Japonya’nõn mamul madde ithal eğilimi Amerika’nõn dörtte biri, Almanya’nõn on ikide
biri. Global piyasada olmamasõ gereken fiyat farklarõ mevcut. Mamul fiyatlarõ ortalama
%86 daha yüksek. Teorik olarak Amerika’dan mal alõp Japonya’da satmak çok karlõ
olur. Ama hiçbir Japon bu muazzam kar fõrsatõndan yararlanmaya kalkmõyor.
Dõşarõdan deneyenlerin sonucu fiyasko oluyor. Peki ama neden?
ÜRETİCİ EKONOMİSİ:
Kar amaçlõ Anglo-Sakson firmasõ kişinin başlõca tatmin kaynağõnõn daha fazla tüketim
ve daha fazla boş zaman (iş dõşõnda, dinlenme, eğlenme ve hobilere ayrõlan zaman)
olmasõndan doğmuştur. İşyerindeki verimlilik, kişiye daha fazla tüketim ve boş zaman
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verdiği için istenir. Çalõşma ve tasarrufa sadece ileride daha fazla tüketme ve
dinlenme imkanõ vereceği için tahammül edilir.
Ancak insanoğlu tüketici olduğu kadar, alet kullanan, ait olma, saygõnlõk, güç, inşa
etme, kazanma, fethetme gibi duygular taşõyan bir yaratõktõr. Genişleyen
imparatorluklarõn bir parçasõ olmak isterler. İş ise bütün bu duygularõn tatmin
edileceği yerdir. Japonlarõn sihiri bu duygulardan en iyi biçimde yararlanmada yatar.
Hedefleri piyasa payõnõ ve katma değeri yükseltmektir (stratejik fetih), yalnõzca karõ
yükseltmek değil. Birer sosyal inşa edici olarak iş ortamõnda daha fazla üretim
imkanlarõna sahip olabilmek için evlerindeki tüketim mallarõndan feragat edebilirler.
İnsanlõk tarihinde hatõrlananlar büyük tüketiciler değil, fatihler, yapõcõlar, üreticilerdir;
Sezar, Cengiz Han, Rockefeller, Ford gibi. Kolektif çabanõn, güçlü bir grubun bir
parçasõ olmak bazõ bireylere tüketimden daha çok zevk verebilir.
Servetini miras veya piyango yolu ile elde eden aşõrõ tüketicinin yaşam standardõna
imrenilebilir ama saygõ, hele hele hayranlõk asla duyulmaz. Bazen zenginler çarpõcõ
tüketimle saygõnlõk satõn almaya kalkarlar ama işe yaramaz. Saygõnlõk yalnõzca başarõlõ
bir üretim grubunun bir parçasõ (ister lider, ister arkadan gelen konumunda) olmakla
elde edilebilir. İş dünyasõ da bunun için en uygun yerdir.
İnsanoğlu birey olduğu kadar sürü hayvanõdõr. Sürü hayvanlarõnda kazançtan pay
alma isteği hem bireysel çõkar sağlar, hem de dayanõşma ve grubun refahõ için
fedakarlõkta bulunmaya gönüllük yaratan bir zamk görevi yapar. Bu gönüllülük
olmadan hiçbir ordu ve hiçbir şirket galibiyet bekleyemez. Her sürünün de bir başõ
vardõr.
Japon firmasõnõn perspektifiyle bu sürü dürtüsü organizasyon yapõsõnõn
belirlenmesinde anahtar rolü oynar. İkramiye ve ömür boyu istihdam, iç ve dõş
dayanõşma içindeki üretim gruplarõnõ oluşturmakta kullanõlõr. Kişisel yeteneklere değil
de kõdeme dayalõ olan ve normalde verimsiz olmasõ beklenen ücret sistemi, grup
dayanõşmasõnõ teşvik eden araç haleni gelir. İmparatorluklar ve uluslar vatandaşlarõ
kendilerine dõş güvenlik (fetihten korunma) ve iç güvenlik (hukuk ve güven)
sağlayarak bağlarlar.
İnsanlar “değişim istiyoruz” deseler de gerçekte istikrar ve düzen ararlar. İşten atõlma
sürüden atõlmak gibidir. En az geçmiş zamanlarda köyünden atõlmak kadar kişinin ait
olma duygusunu zedeler.
Grup dayanõşmasõ oluşturan firmalarda çalõşanlar çabalarõnõ belli bir noktada
yoğunlaştõrmaya, kişisel çõkarlarõndan özveride bulunmaya ve firmanõn hedeflerine
ulaşmasõ için elbirliği yapmaya hazõrdõr. Japon firmalarõ imparatorluk ve ordu kurma
gibi davranõrlar; küçük bile olsalar.
Takõm ruhuna biraz inansa da Anglo-Sakson hissedarlara sahip, kar çoğaltma amacõ
güden firma, grubun meşruluğunu açõkça yadsõr. Genel müdür bu görüşe katõlmakla,
elemanlarõnõn kendi takõmõnda olmadõğõnõ ifade etmiş olur. Genel müdürün görevi
nasõl hissedarlarõn çõkarõnõ korumaksa işçilerin görevi de kendi çõkarlarõnõ korumaktõr.
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Peki ama, hiçbir general emrindeki askerlere ve subaylara takõmõn birer üyesi değil de
paralõ asker olduklarõnõ söyleyerek savaşa gidebilir mi?
Tarih boyunca uluslar, inanç uğruna savaşanlarõn her zaman para uğruna savaşanlarõ
yendiğini öğrenmişlerdir.Öyleyse ekonomik savaş neden farklõ olsun ki?
Generaller en son teknolojiyi, en iyi silahlarõ isterler zira kaybetme ihtimalini göze
alamazlar. Savaş zamanõnda toplumlar bunu başarmak için tüketimi kõsõp askeri
harcamalarõ arttõrõrlar. Üretici ekonomisine sahip toplumlar da öyle. Tüketimi kõsõp
yatõrõma yönelirler. Japon toplumu da bireysel tüketimden özveride bulunarak
yatõrõma (fabrika, makine, Ar-Ge, insan becerileri) ağõrlõk vermiştir.
Sistem, milli gelirde işgücünün payõnõ düşük tutmakla başlar. Bu pay sõnaileşmiş
ülkeler arasõnda en düşük olanõdõr. Son on beş yõldõr ücretler prodüktivitenin yarõsõ
kadar artmaktadõr. Aynõ zamanda Japon işçisi en fazla tasarruf yapan bireydir. İş
yerinde verimi arttõrõcõ tüketim teşvik edilir, bireysel tüketim ise caydõrõlõr. Bu yüzden
tüketici fiyatlarõ dünyanõn en yüksek fiyatlarõ arasõndadõr.
İşçilere düşük ücret veren firma hissedarlara da çok düşük temettü öder. Kalan kar
olduğu gibi yatõrõmlara ayrõlõr.
Sonuçta sistem yüksek tasarruflu, yüksek yatõrõmlõ bir toplum yaratmõştõr. 1985-1990
arasõnda Amerika milli gelirinin %17’sini yatõrõma ayõrõrken Japonya %35,6’sõnõ
ayõrmõştõr. Teknik açõdan bir yatõrõm olan fakat ekonominin gelecekteki gücüne katkõda
bulunmamasõ dolayõsõyla gerçekte bir tüketim çeşitli olan konut yatõrõmlarõ bir yana
bõrakõlõrsa fark bire üçtür.
Sistem kendi kendine ortaya çõkmadõ. II. Dünya Savaşõ’ndan sonra ülke kendini
toparlamak için kaynaklarõ tüketimden yatõrõma kaydõracak şekilde kasõtlõ olarak öyle
kuruldu. Örneğin yatõrõmõn geri dönüşünü düşük tutacak şekilde örgütlendi. Vergiler,
sermayede borç oranõnõ yüksek tutacak şekilde düzenlendi ve böylece hissedarlarõn
kar isteme baskõsõ önlendi.
Japon sisteminin bireysel tüketimi çok düşük tutmasõna rağmen, seçmenlerden
sistemi değiştirmek için politik isyan hiç olmadõ. Sõradan bir Japon ne olup bittiğini
bilir. Kendilerinden “zengin ülkede yoksul insanlar” olarak söz ederler. Arada sõrada
homurdanõrlar ama kendilerini isteyerek tüketim cenderesine koyarlar. Anketlerde
“keşke ithal mallarõ daha ucuz olsaydõ da daha fazla tüketebilseydik” diyen Japon
sayõsõ yalnõzca %16 çõkmaktadõr.
Japonya’nõn dev boyuttaki ticaret fazlasõ alõşõlmõş ekonomik mantõk açõsõndan da ters;
şimdiki zamanõ yoksullaştõrõp (halk ürettiğinden azõnõ tüketiyor) geleceği
zenginleştiriyorlar (bugün yaptõklarõ dõş yatõrõmlarõn semeresini görecekler) oysa
gelecektekiler zaten daha zengin olacaklar. Fakat amaç imparatorluk kurmak olunca
bu mantõk doğru oluyor.
Amerika’da ise, çok az tasarruf ederek ve ürettiklerinden fazlasõnõ tüketebilmelerini
sağlayan muazzam ticaret açõğõnõ finanse etmek için Amerika’nõn mevcut varlõklarõnõ
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satarak bugünün Amerikalõlarõ yarõnõn Amerikalõlarõnõn yoksullaşmasõ pahasõna tüketim
imkanlarõ yaratõyorlar.
Geleceğe yatõrõm yapmaktansa gelecekten ödünç alõyorlar. Amaç tüketimi arttõrmak
olunca bu davranõş da mantõklõ oluyor tabi.
İmparatorluklar yatõrõmõ tercih edince daha az geri dönüşü de kabul etmeye hazõr
olmalõlar. Gerçekten de Japonya’da pek çok başarõlõ firma son yirmi yõlda çok az kar
etti. Örneğin Honda; araba üretimine geçtiği 1965-1980 arasõndaki ar oranõ,
motorsiklet üretirken ulaştõğõ %9’dan %3’e düştü.
Oysa aynõ dönemde devlet tahvillerine bile yatõrõm yapsaydõ daha fazla para kazanõrdõ.
Honda bu seçeneğin olduğunu bile bile yatõrõmlarõnõ yüksek karlõ, düşük riskli alanlara
yöneltmedi. Nissan da yeni modeli Infinity’den beş yõl kar beklemediğini açõkladõ.
Oysa Amerikan firmalarõ üç yõl içinde kara başlamayan yatõrõmlara girmezler.
Yenin yükselen değeriyle baş etmelerinin sõrrõ da burada yatar. Bir yandan verimliliği
arttõrmak için uğraşõrlarken öte yandan kompetitif kalmak için kar oranlarõnõ yarõya
düşürmektedirler. Beri tarafta ise Amerika düşük kar oranlarõnõ kabul etmektense
elektronikte olduğu gibi o piyasadan çekilip meydanõ Japonlara bõrakmayõ tercih
etmektedir.
Japonlar Amerikalõlarõn kar hõrsõnõ, uluslararasõ rekabette Amerika’nõn zayõf kalmasõnõn
başlõca nedeni olarak görürler. Nitekim kar bekleyen hissedarlar kolay satabilmek için
hisselerinin değer kazanmasõnõ isterler. Doruk fiyatõ buldu mu, herşey satõlõktõr. Ancak
üretim ekonomisinde yaşayanlar bağõmsõzlõklarõnõ korumak için yüksek kar karşõlõğõ
bile olsa ellerindekini satmazlar. II. Dünya Savaşõ’ndan sonra ulusal ekonomik
bağõmsõzlõğõ korumak için Japon hükümeti yabancõ yatõrõmlarõ adamakõllõ sõnõrlamõş,
ancak para değil de teknoloji girişi karşõlõğõnda çoğunluk hissesinin yabancõ olmasõna
izin vermiştir. Bu yüzden IBM, teknolojisini şimdi en büyük rakipleri olan Japon
firmalarõna açõklamak zorunda kalmõştõr.
Sonuç, Japonya’daki dõş yatõrõmlar ile Japonya’nõn dõş yatõrõmlarõ arasõndaki uçurum
olmuştur: 16 Milyar $’a karşõlõk 254 Milyar $.
KARŞILIKLI DESTEK: İŞ GRUPLARI (KEIRETSU):
Zaman ufuklarõnõ genişletmek ve düşük kar hadlerini kabul ettirebilmek için sabõrsõz
hissedarlar kontrol altõnda tutulmalõdõr. Japon ve Alman iş gruplarõ işte bunun için
örgütlenmiştir. Grubun her üyesinin hisse çoğunluğu diğer üyelere ait olduğundan
satõn alõnamaz. Her bir üye aynõ anda hem fiili iş yapma şirketi, hem holding şirketi
hem de yatõrõm şirketidir.
Grup üyelerinin kazancõ temettülerden değil, birbirlerine tercihli alõm satõm yapmaktan
doğar. Örneğin Amerika’da faaliyet gösteren bir Japon şirketinin piyasadan mal
almakta veya piyasaya mal satmakta birinci tercihi bir Keiretsu firmasõ, ikinci tercihi
bir Japon firmasõ, ancak üçüncü tercihi bir Amerikan firmasõdõr.
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Grup olarak Keiretsu üyeleri konglomerat olmanõn dezavantajlarõnõ (aşõrõ
merkeziyetçilik) yaşamadan konglomerat olmanõn avantajlarõna (büyüklük ve
koordinasyon) sahiptir.
Oysa Amerika’da 1930 buhranõndan sonra bu tür gruplar yasaklanmõştõr. Emeklilik
fonlarõ bir şirketin %10’undan fazlasõna sahip olamaz, yönetim kurulunda adam
bulunduramaz. Bankalar şirketlere ortak olamaz.
FİRMALAR KİME HİZMET EDER?:
Kar amaçlõ Amerikan şirketlerinin yöneticilerine sorumlulukta önem sõrasõ
sorulduğunda hissedarlar birinci sõrayõ alõr; müşteriler ve elemanlar çok uzaktan ikinci
ve üçüncü sõradadõr. Yöneticilerin çoğu şirketin tek amacõnõn ortaklarõn varlõğõnõ
arttõrma olduğunu savunurlar. Müşteriler ve çalõşanlar yalnõzca bu amaca hizmet ettiği
derecede önemlidir. Aynõ soru Japon şirketlerine sorulduğunda yöneticinin sorumluluk
sõrasõ tersine döner: önce çalõşanlarõna, sonra müşterilerine, en son ortaklarõna.
İŞ GÜCÜNE KARŞI DAVRANIŞI:
Amerika’da firmalar veya bölümleri çalõşanlarõyla birlikte alõnõr, satõlõr, tõpkõ ortaçağ
Avrupa’sõnda krallarõn eyaletleri alõp sattõğõ gibi. Çalõşanlara, serfler gibi, farklõ
efendiye hizmet etmeyi isteyip istemedikleri sorulmaz bile.
Aksine, imparatorluk kurmayõ hedefleyen firma işgücünü iyi bakõlmasõ, özen
gösterilmesi gereken stratejik bir varlõk olarak görür. En vasõflõ, en iyi beslenen
askerler istenir. Japonya’da bir toplum yaratõlacaktõr, Amerika’da para kazanõlacaktõr.
Bu durum ücretlerde de kendini gösterir. Amerika’da en üst yöneticiler ortalama bir
işçinin, 118 katõnõ alõrken Japonya’da yalnõzca 18 katõnõ alõrlar. Time-Warner’õn Genel
Müdürü Steve Ross reklam gelirleri düştüğü için 600 kişiyi işten çõkarõrken kendisi
yõlda 78.000.000 dolar alõyordu.
Otomasyona geçiş Amerika’da işten çõkarmalara ve ücretlerin düşmesine yol açarken
Japonya’da ücretler artar. Zira Japonya’da bu tür yatõrõmlar vasõflõ işgücünün yerine
vasõfsõz işgücü veya insan yerine makine kullanmak için değil, prodüktiviteyi arttõrmak
için yapõlõr.
Personel sirkülasyonuna bakõldõğõnda Amerika başlõ başõna bir alemdir. Yarõ yarõya
işten ayrõlma ile işten atõlmadan oluşan bu oran ayda %4’dür. Japonya’da personel
sirkülasyonu ise yõlda %3,5’dur.
Başarõlõ ordular, deneyimli birliklerden oluşan merkez kadronun değerini bilirler.
Ordular sürekli yeni kana ihtiyaç duyarlar ama esas olan kendini adamõş eğitimli
birliklerdir. Bu birliklerde de sürekli takõm çalõşmasõ ruhu işlenir.
Sendikalaşma oranõ Japonya’da Amerika’dan daha yüksektir (%26 ya %17) fakat
Japon sendikalarõ firma basõnda örgütlenmiş olup kendilerini “karşõ taraf” olarak değil,
takõmõn bir parçasõ olarak görürler. Eğitim de farklõ bir düzen izler. Amerika’da hem
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eleman başõna düşen eğitim harcamasõ daha düşüktür, hem de tüm işgücünün eğitimi
yerine yönetim kadrosunun eğitimine ağõrlõk verilir. Üretim ekonomilerinde ise hedef
en iyi eğitimli, en yüksek vasõflõ ve dolayõsõyla en verimli işgücüne sahip olmaktõr.
İkramiye sistemi Amerika’da bireysel başarõyõ ve birimlerin karlõlõğõnõ ödüllendirmeyi
öngördüğü halde Japonya’da takõm çalõşmasõn stimüle etmeyi öngörür; amaç karlõlõğõ
değil, tüm firmayõ büyütmek; prodüktivite ve pazar payõnõ arttõrmaktõr. Zira toplam
üretimde belirleyici faktörün bireyin değil grubun verimliliği olduğuna inanõlõr.
YATIRIM, AR-GE VE EĞİTİM HARCAMALARI:
Amerika’da özel sektörün Ar-Ge harcamalarõ firmanõn parlak döneminde artar,
gerileme döneminde düşer. Amerikan firmasõnda Ar-Ge’yi kõsmak, satõşlarõn düştüğü
dönemde karlõlõğõ korumanõn bir yoludur. Avrupa ve Japonya’da Ar-Ge uzun vadeli
kompetitif gücün kaynağõ olarak görüldüğünden Ar-Ge’den kesintiye gidilmez. Aynõ
tablo yatõrõm ve eğitim harcamalarõnda da gözlenir. İniş ve çõkõşlar Amerika’da
Japonya’ya göre daha diktir.
ELE GEÇİRME (TAKE-OVER) SAVAŞLARI:
Japonya ve Almanya’da iş gruplarõ ele geçirme savaşlarõna imkan vermezler.
Almanya’da işletmeler ancak karşõlõklõ anlaşmayla satõlõr, zorla değil, Esas olan firmayõ
korumak ve büyütmektir. Bireyci kapitalizmde kimse kurumlarõ korumayõ dert etmez.
Grup önemli olmadõğõndan belli bir firmayõ korumak da önemli değildir. Amaç bireysel
geliri arttõrmaktõr: bu, o bireyin ait olduğu kurumu batõrmak demek bile olsa. (RJR
Nabisco örneğinde olduğu gibi) Kurumlarõn ve kuruma sadakatin esamesi okunmaz.
Bugünün geliri, firmanõn yarõn var olup olmamasõndan daha önemlidir.
BÜYÜKLÜK VE KARLILIK:
Hedefi piyasa payõ olan firmalarla hedefi karlõlõk olan firmalar arasõndaki fark dünyanõn
en büyük şirket ve bankalarõnõn sõralamasõnda da kendini gösterir. Satõş veya işlem
hacmine bakõldõğõnda Japon ve Alman kurumlarõ önde, karlõlõk oranõna bakõldõğõnda
Amerikan firmalarõ öndedir.
ULUSAL STRATEJİLER:
Ulusal stratejiler konusunda MITI’nin eski bakan yardõmcõsõ Ichiro Fiyiwara’nõn
sözlerine kulak verelim:
“Örnek olarak ana (mainframe) bilgisayarõ ele alalõm. Savaştan sonra
Japon firmalarõ işe sõfõrdan başlamak zorunda kaldõlar. Bilgisayarlõ
imalat ve yönetim sistemleriyle silahlanmõş yabancõ rakipler karşõsõnda
sağ kalabilmek için eskimiş teknoloji ve kõt sermaye ile mücadele
verdiler. Sorumluluk sahibi hiçbir hükümet ellerini kavuşturup yerli
sanayinin dõş rekabetin tekerlekleri altõnda ezilmesine seyirci kalamazdõ.
Yerli bilgisayar sektörünü ayaklarõ üzerinde duracak hale getirmeliydik.”
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Nitekim Japonya’da ana bilgisayar sanayiini geliştirmek için hükümet gerekli yasalarõ
çõkarmõş, mevzuat getirmiş, doğrudan veya dolaylõ yatõrõm yapmõştõr. Japon hükümeti
hiçbir zaman firma bazõnda kazananlarõ ve kaybedenleri seçmemiştir. Stratejileri hep
tabana dayanan, sanayinin yol gösterdiği stratejilerdir; devlet katõlõmcõdõr ama
diktatör değildir.
Ulusal stratejileri belirlerken Japonya’nõn hedefi talep esnekliği, prodüktivite artõşõ ve
kişi başõna katma değeri yüksek olan sanayi kollarõna ağõrlõk vermektir.
Bazõ sektörler, diğer sektörleri de etkileyen kilit sektörler olarak görülür. Onlar
güçlendirilirse diğer sektörler de güçlenmiş olur. Örneğin Japonya’nõn takõm tezgahlarõ
ve yarõ iletkende güçlü olmasõ otomotiv ve elektronik sektörünün de güçlü olmasõnõ
sağlamõştõr.
Devlet herşeyden önce ekonomik büyümeyi hõzlandõrmada önemli bir rol oynar. Bu da
müdahalesiz piyasalara nazaran çok daha büyük oranda fabrika ve makineye, işgücü
becerilerine, altyapõya ve Ar-Ge’ye yatõrõm yapmak demektir. Piyasa katõlõmcõlarõnõn
(piyasayõ oluşturan kişi ve kurumlarõn) şimdiki zamanda çok fazla çõkarõ olduğuna
inanõlõr. Devletin esas görevi, geleceğin çõkarlarõnõ şimdiki zamanda korumaktõr.
Böylece piyasalar hõzlandõrõlmõş ve firmalarõn yatõrõm veya durgunluk aşamasõnda dar
boğazlarõ atlatmasõ sağlanmõş olur.
Eğer Japon firmalarõ belli bir sektörde rekabete henüz hazõr değilse, yabancõ firmalar
uzakta tutulur. Şu sõrada uydu televizyonu böyle bir sektördür. Yerli sanayinin
gelişmesine zaman verebilmek için, ulaştõrma bakanlõğõ Japon vatandaşlarõnõn uydu
yayõnlarõnõ alabilmesini sağlayacak çanak antenleri almasõnõ yasaklamõştõr.
Ulusal stratejiler zaman içinde değişmektedir. 1950’lerin döviz tahsislerinin yerini
1960’larda sermaye tahsisleri almõştõr. Günümüzde odak noktasõ araştõrmaya
destektir. Japon kilit teknolojiler merkezi devlet ve özel sektörün fonlarõnõ birleştirerek
özel sektörün riskinin azaltõlmasõnõ sağlar.
MITI’nin 1990’lardaki planõ uzun dönemli ekonomik büyümenin temellerinin
sağlamlaştõrõlmasõnõ öngörmektedir. Esnek bir sõnai altyapõ, daha iyi kamu altyapõsõ,
sermaye ve insan kaynaklarõyla birleştirilecektir. Hizmet sektörünün de gelişmesine
rağmen imalat hala teknolojik yenilik ve büyüme için vazgeçilmezliğini
sürdürmektedir. Temel bilimler güçlendirilecek, ülke enformasyon devriminde en
önde kalabilmek için gereken her çabayõ gösterecektir.
Bu stratejiler, ulusal stratejilerin gereğine inanmayan uluslarõn aleyhine durum
yaratmakta ve onlarõn rekabet gücünü yok etmektedir.
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BÖLÜM – 5
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: BÜYÜK DUVAR YIKILDI
On beşinci yüzyõlda yaşayan bir gözlemciye ileride dünyanõn bir bölgesinin bütün
başka yerleri fethedeceği söylenseydi ve bu fatihin kim olacağõ sorulsaydõ gözlemci
herhalde (doğru cevap Avrupa olduğu halde) o günkü bilgilerine dayanarak “Çin”
derdi. Zira barutu, matbaayõ, pusulayõ icat eden, Avrupa birbiriyle çatõşan prenslikler
halindeyken merkezi hükümetle yönetilen, 100.000 kişilik donanmayla Afrika’nõn doğu
kõyõlarõna ayak basan Çin’di.
Gözlemci tabii ki hatalõ çõkacaktõ. Çünkü Çin büyük Çin Seddi’nin arkasõna çekilecek,
yavaş yavaş yoksulluk ve güçsüzlüğe düşecekti.
Ekonomik açõdan Amerika da 2. Dünya Savaşõ sonrasõnda 500 yõl önceki Çin gibi kendi
büyük duvarõnõn arkasõnda yaşõyordu. Ancak bu duvar taştan değil, beş kat ekonomik
üstünlükten örülmüştü.
Birincisi 1950’de Amerika pazarõ kendisinden sonra gelen İngiltere’den 9 kat daha
büyüktü. Bu yüzden Amerikan sanayii hiçbir ulusal ekonominin ulaşamayacağõ boyut
ve kapsamda üretim ve satõş yapabiliyordu.
İkincisi, teknolojik açõdan Amerika’nõn üstüne yoktu. Amerika yabancõ şirketlerle
rekabet etmiyordu; yabancõlarõn yapamadõğõ ürünleri yapõyordu.
Üçüncüsü, zorunlu ilk ve orta öğretim sayesinde Amerikan işçisi dõşardakinden daha
vasõflõydõ. Vasõflõ işgücü yüksek teknolojinin uygulanmasõnõ sağladõ ve böylece birim
maliyetler çok düştü.
Dördüncüsü diğer ülkeler yoksulken Amerika zengindi. Böylelikle kişisel tasarruf oranõ
düşük olsa bile toplamda yatõrõmlara muazzam tutarlar ayrõlabiliyordu.
Sonuncusu, Amerikan yöneticileri dünyanõn en iyisiydi. Başka ülkelerde orduya veya
devlet yönetimine kayan dehalar, Amerika’da şirket yöneticiliğini tercih ediyordu.
Üstün teknolojiyi, büyük sermayeyi, eğitimli işgücünü ve dahi yöneticileri muazzam
bir pazarla birleştirin, dünyanõn geri kalanõnõ savaşta mahvedin, işte size koruyucu
duvarla çevrili, ekonomik üstünlüğe sahip bir krallõk.
Oysa duvarõn içinde ve dõşõnda değişimler oluyor fakat krallõkta yaşayan Amerikalõlar
farkõna varmõyorlardõ ki davranõşlarõnõ ona göre değiştirsinler. Dünyanõn geri kalanõ
Amerika’nõn gelir düzeyine yaklaştõkça, Amerika pazarõnõn nispi boyutlarõ da gittikçe
küçüldü. 1990’da Amerika pazarõ Japon iç pazarõndan yalnõzca %40 daha büyüktü.
Dahasõ, modern iletişim, bilgisayar ve ulaşõm teknolojileri iç piyasanõn eskisi kadar
önemli olmadõğõ bir dünya yarattõ. Japonlar kendi satõn aldõklarõnõn altõ katõ video
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üretip satõyorlar. Global piyasa herkese açõk – nispeten küçük ülkelerde yaşõyor
olsalar bile.
Öte yandan, seri imalatõn getirdiği ekonomik avantajlar da eski önemini kaybetmek
üzere. İnsanlar gelirleri arttõkça çeşit için bedel ödemeye hazõr hale geldiler.
İhtiyaçlarõnõ tam karşõlayan pahalõ bir ürün, vasat bir tüketici için tasarõmlanmõş ucuz
bir üründen daha cazip geliyor. Küçük ölçekli üretim ve kõsa ürün ömrü zamanõmõzõn
ve geleceğin ilkesi oldu.
Ar-Ge harcamalarõnda bir zamanlar Amerika en öndeyken şimdi milli gelire
oranlandõğõnda savunma Ar-Ge’si dahil edilirse beşinci, edilmezse onuncu sõradadõr.
Alõnan patent sayõsõ da aynõ şekilde düşmüştür.
Dünyanõn geri kalanõ Amerikan kitlesel eğitim sisteminin yararlarõnõ görmüşler, taklit
etmiş ve daha yoğunlaştõrmõşlardõr. Uluslararasõ sõnavlarda her yaştaki Amerikalõlar
diğer gelişmiş ülkelerden gelen rakiplerinden çok daha düşük puanlar almaktadõr.
Amerika’nõn 180 günlük okul yõlõ Almanya’nõn 240, Japonya’nõn 240, Kore’nin 250
günlük okul yõlõyla karşõlaştõrõlõrsa sonuç pek de şaşõrtõcõ olmaz.
Yüksek öğretimde de fen dallarõna çok az önem verilmekte, yeterince mühendis ve
bilim adamõ yetişmemektedir. Başka bölümlerde okusalar bile, büro ve fabrikalarda
kullanõlmaya başlanan teknolojiler herkesin matematik bilmesini gerektirmektedir.
Yüksek öğretim görmeyenlerde, yetersiz bir ilk-orta öğretim, yetersiz bir iş başõ
eğitimle birleşerek bugünün yarõ iletken çipler gibi matematik bilgisi gerektiren,
karmaşõk üretimlerini iyice zorlaştõrmaktadõr. Amerikalõlar sõradan imalat işçisinin bilgili
olmasõnõn şart olduğu bir dünyaya alõşõk değildirler.
Sõnaileşmiş 21 ülke arasõnda kişisel tasarruf oranõ en düşük olan ülke Amerika’dõr.
Amerikalõ bir aile gelirinin %4,6’sõnõ tasarruf ederken Japon bir aile %15,7’sini
ayõrmaktadõr.
Yüksek tasarruf oranõ daha fazla Ar-Ge’ye, fabrika ve makinelere imkan verme
yanõnda, daha fazla ve daha iyi kamu altyapõsõ da sağlar. Amerika’da altyapõ
yatõrõmlarõ 1960’larõn yarõsõna düştü. Bugün Amerika köprülerini çökmekten koruma
dõşõnda bir şey yapamõyor. Oysa iyi bir altyapõ prodüktivite artõşõyla yakõndan ilgilidir.
Milli gelirin yüzde birinin altyapõya ayrõlmasõ prodüktiviteyi %0,5 yükseltir. 1960’lõ
yõllarda karayollarõnõn prodüktiviteyi yükselttiği gibi önümüzdeki yõlarda da elektronik
yollarõ inşa eden ülke prodüktivitede sõçrama yapacaktõr.
Amerika artõk ürün kalitesi, zamanõnda teslim, satõş sonrasõ hizmet, işbaşõ eğitimi,
geleceğe yönelik önlemler gibi konulardaki önderliğini hep başka ülkelere kaptõrmõştõr.
Bütün bu değişiklikler şunu gösteriyor: Amerika artõk duvarlarõ arkasõnda yaşamõyor.
Büyük Amerikan Seddi çökmüş. Ekonomik açõdan Cengiz Han gelmiştir.
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BU ARADA, DUVARLARIN İÇİNDE ...:
Dünyanõn başka bölgelerinin başarõsõ Büyük Amerikan Seddi’ni yõkarken, içeride de
Çin’dekine benzer şeyler oluyordu. Amerikan ekonomisi dinamizmini kaybediyordu.
Amerika mutlak anlamda gerileme dönemine girmese bile gerçekten geri kaldõğõ bazõ
konular var. Örneğin ücretlerde bir zamanlar başõ çekerken şimdi on bir ülkenin
gerisinde kaldõ.
Zaman içinde prodüktivite de düştü. Kõsa vadede kapasite kullanõmõnda ve istihdamda
artõşla toplam üretim artabilir, fakat ikisinin de sõnõrõ vardõr. Uzun vadede bir toplumun
en üst düzeyde yaşam standardõna ulaşõp ulaşamayacağõnõ belirleyen ana faktör
üretkenlik, yani bir saatlik çalõşmayla elde edilen üretimdir.
Uluslar belli bir süre ihraç ettiklerinden fazlasõnõ ithal edebilirler. Böylece dünyanõn
geri kalanõndan kaynaklarõ borç almõş olurlar. Amerika da 1980’lerde tüketim artõşõnõ
prodüktivitesinden yüksek tutabilmek için bu numaraya başvurdu. Fakat eninde
sonunda her ulus borçlanma kapasitesinin sonuna gelir; yabancõlarõn satõn almak
istedikleri mal varlõklarõn da elinden çõkarmõş olur. Uluslararasõ borçlanma kanallarõ
tõkanõnca tüketimin bu kaynağõ da ortadan kalkmõş olur. Bu durumda daha yüksek
gelire ulaşmanõn tek yolu üretkenliği arttõrmak kalõr.
Amerikan üretkenliği önce yavaşladõ, 1989 ve 1990’da da inişe geçti. Şu anda tünelin
ucunda hiçbir õşõk görünmüyor.
Üretkenlikteki düşüşü kõsmen anlamak mümkün. Amerikalõlar daha üretken olmak için
gereken yeni makine donanõmõna yatõrõm yapmadõlar. Bu tür yatõrõm işgücüyle aynõ
oranda artmadõ.
Bir başka neden de, eğitim kalitesinin gelişmemesi, hatta gerilemesidir. Okullarda
yeterince temel bilgilerle donatõlmamõş işgücü, yoğun eğitimden geçmedikten sonra
işyerinde yeni teknolojileri öğrenemiyorlar. Uzun işbaşõ eğitim de üretim ve
üretkenliğin düşmesi demektir.
Ücretlerin düşmesi de üretkenliğin düşmesine yol açar. Zaman içinde gerçek ücretler
düştüğünden işverenler emeğin verimini arttõracak teknolojilere yatõrõm yapmaya
gerek duymadõlar.
İnsanlar makinelerden daha ucuzdu. Başka ülkelerde
yükseldiğinden makineler insanlardan daha ucuz kaldõ.

ise

gerçek

ücretler

BEYAZ YAKA ÜRETKENLİĞİ :
Her sektörde üretkenlik sorununun bir bölümü, bütün otomasyona rağmen sayõlarõ
azaltõlamayan beyaz yakalõlara (işletmede çalõşan – mavi yaka – değil, ofislerde
çalõşan eleman; bir anlamda memur) atfedilebilir.
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Mavi yakalõlarda (işçilerde) üretkenlik az bir şey artmasõna rağmen beyaz yaka
sayõsõnõn fazlalõğõ onu da silip süpürdü.
Ofis otomasyonu da fayda etmedi. Zira işin (örneğin muhasebe) yapõlma hõzõ arttõ
ama yapõlan işin sayõsõ da arttõ. Yöneticiler her bilgi ellerinin altõnda olsun istediler. Bu
yeni bilgilerin karar verme sürecini bilginin edinilme maliyetini haklõ gösterecek kadar
kolaylaştõrdõğõnõ gösteren bir kanõt da yok.
Eleman sayõsõnõ azaltmanõn tek yolu, karar verme yetkisini bu bilgilere fazla gelişmiş
otomasyon sistemi olmadan da ulaşabilecek yerdeki görevlilere dağõlmaktadõr. Bunu
yapmak, amirlerin yetkisinin azalmasõ demektir. Oysa Amerika’da hiç kimse daha az
amirlik yapmak için amir olmaz.
Bunun çaresi katõlõmcõ yönetimdir. Bu yöntem üretkenliği arttõrõr fakat amirin yetkisini
azaltõr. Yapõlan araştõrmalar sorunun işçilerde değil, kendilerini tehdit altõnda hisseden
orta kademe yöneticilerden kaynaklandõğõnõ göstermektedir. Bu kişiler işlerin veya
yetkilerini kaybetmek korkusuyla yeni ve daha verimli üretim modellerinin denemesini
engellemektedirler. İşçiler envanter kontrolü, kullandõklarõ malzemenin alõmõ,
bilgisayar makineleri programlanmasõ gibi işleri yapabilecekleri halde yetki verilmez.
Çünkü standart çalõşma şeklini değiştirmeye kimse yanaşmaz.
Yatõrõmõn Geri Dönüşü – (YGD):
Amerikalõlarõn %15’lik YGD üzerinde õsrarõ, yabancõlarõn ekmeğine yağ sürmektedir.
Firmalar %15’lik YGD’ye ulaşmak zorunda olduklarõnõ,aksi takdirde işi bõrakacaklarõnõ
açõkça ilan ederler. Yabancõlar öylesine fiyat kõrarlar ki kendileri de dahil hiç kimse
%15’e ulaşamaz. Nispeten kõsa süre içinde bu fiyat politikasõnõn Amerikan firmalarõnõ
piyasadan çekilmeye zorlayacağõnõ bilirler. Amerikan firmalarõ piyasadan çekilir
çekilmez yabancõ firmalar piyasa payõnõ kapõp fiyatlarõ da yükseltirler. Şimdi artõk iş
hangi yabancõ firmanõn daha fazla pay kapacağõna kalmõştõr.
%15’lik YGD’de õsrar enformasyon, elektronik, havacõlõk, çelik gibi bir zamanlar
Amerika’nõn önde olduğu sektörlerde gerilemesine hatta tamamen çekilmesine yol
açtõ.
Tekstil sektöründe ise Amerika hep daha düşük işçilik ücreti arayõşõ içinde oldu.
Üreticiler önce Amerika içinde daha düşük ücretli bölgelere, sonra da yurtdõşõna
yöneldiler. Fakat ucuz işçiliğin sonu yoktur. Eninde sonunda birisi çõkõp sizden daha
düşük ücretlerle üretim yapar. Oysa başarõnõn yolu düşük ücretlerden geçmez.
Örneğin Almanya’da saat başõ ücretler Amerika’dan dört dolar fazla olduğu halde
Almanya dünyanõn en büyük tekstil ihracatçõsõdõr. Ütün teknolojiye dayanan, kaliteli,
güvenilir tekstil makinelerini hem üretip ihraç etmekte, hem kendi fabrikalarõndan
kullanmaktadõrlar. Sõradan müşteriye hitap eden mallarõ uzun süre üretmek yerine,
dizaynõ, kalitesi ve modaya uygunluğuyla rekabetin az olduğu piyasa nişlerine üretim
yaparlar. Müşteri ilişkileri hep ön plandadõr.

http://www.ozetkitap.com

20

Neticede iyi firma düşük ücret ödeyen firma değildir. İyi firma yüksek ücret
ödeyebilecek üretkenliğe sahip olan ve böylece sofistike teknolojileri işletecek yüksek
vasõflõ elemanlarõ çalõştõrabilen firmadõr.
Otomotiv:
Otomotiv sektörü çelik, alüminyum, kauçuk ve takõm tezgahlarõ sektörlerini doğrudan
etkileyen iş koludur.
Oto sanayii Amerika’da gelişmiş olmasõna rağmen bugün Amerika net ithalatçõ
konumuna geçmiştir.
Bundan hem sendikalar hem yönetimler sorumludur. Yöneticiler iç piyasaya dönük,
kõsa vadeli bakõş açõsõyla işi ele almõşlar, sendikalar da üretkenliğin artõşõnõ önleyen
taleplerde bulunmuşlardõr. Araştõrmaya önem verilmemiş, Amerika’da en son
teknolojik yenilik 1940’lardaki otomatik viteste kalmõştõr. İşin yapõlõş tarzõnõ iyileştirmek
için ne çalõşanlar ne de tedarikçiler bir inisiyatif gösterebilmişler, ilke “düşünme, sana
söyleneni yap” olmuştur. Yeni modellerde arabanõn performansõ değişmemiş, yalnõzca
görünüşü değişmiştir.
Oysa iç pazarõ küçük olan ve ihracata yönelik çalõşan Avrupa ve Japon firmalarõ, gelen
talebe göre birbirinden gerçekten farklõ modeller üretmek zorunda kalmõşlardõr. Hedef
kalite kontrolü değil, ilk defada kusursuz üretim olmuş, envanter, hatalõ mal, büyük
fabrika alanõ, lüzumsuz insan emeği gibi her türlü israftan kaçõnõlmõştõr. Herşeyden
önemlisi yönetim tam bir takõm çalõşmasõ uygulamõştõr. İnsanlar hep yeni ve farklõ
araba istediklerinden yeni bir modelin ortaya çõkmasõndaki hõz büyük avantaj
sağlamõştõr. Başarõlõ olmak isteyen otomotiv firmalarõ bu trendlere uygun şekilde
değişmek zorundadõrlar.
20. yüzyõlõn ikinci yarõsõnda Amerika “başlatan”, Avrupa ve Japonya “takip eden”di.
21. yüzyõlõn başõnda roller tersine dönecek, Amerika da oyunu Avrupa ve Japonya’nõn
kurallarõna göre oynamak zorunda kalacaktõr.
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BÖLÜM – 6
ZENGİNLEŞMEK
Tarih, çok açõk bir ders vermektedir: Zenginleşmek çok zordur. Tabloda, dünyanõn en
zengin 20 ülkesinin 1870 ve 1980 sõralamasõna bakõn.
Kişi Başõ Gelir Açõsõndan En Zengin Ülkeler
1870
1. Avustralya
2. İngiltere
3. Belçika
4. İsviçre
5. Hollanda
6. Amerika
7. Yeni Zelanda
8. Danimarka
9. Kanada
10. Fransa
11. Arjantin
12. Avusturya
13. İtalya
14. Almanya
15. İspanya
16. Norveç
17. İrlanda
18. Portekiz
19. İsveç
20. Şili

1988 (1)
1. Birleşik Arap Emirlikleri
2. Amerika
3. Kanada
4. İsviçre
5. Norveç
6. Lüksemburg
7. Avustralya
8. İzlanda
9. Kuveyt
10. İsveç
11. B. Almanya
12. Finlandiya
13. Japonya
14. Fransa
15. Danimarka
16. İngiltere
17. İtalya
18. Belçika
19. Hollanda
20. Avusturya

1988 (2)
1. İsviçre
2. İzlanda
3. Japonya
4. Norveç
5. Finlandiya
6. İsveç
7. Danimarka
8. Amerika
9. B. Almanya
10. Kanada
11. Lüksemburg
12. Fransa
13. Avusturya
14. Birleşik Arap Em.
15. Hollanda
16. Belçika
17. İngiltere
18. İtalya
19. Avustralya
20. Yeni Zelanda

(1) – Yurtiçi satõn alma gücüne dayanarak
(2) – Yurtdõşõ satõn alma gücüne dayanarak
128 yõllõk araya rağmen bu iki listede de egemenlik Avrupalõ ve Kuzey Amerikalõ
oyunculardadõr. Kaynaklarõ 1870’lerde bilinmeyen iki petrol ülkesi Birleşik Arap
Emirlikleri ve Kuveyt bir yana bõrakõlõrsa 128 yõlda tek başarõ Japonya’ya aittir. Fakat,
o bile 1870’de sõfõrdan başlamamõştõr. Nüfusu 19, yüzyõlõn başõnda İngiltere’ninki
kadar okur-yazardõ. Teknolojik becerisiyle yüzyõlõn başõnda Rusya’ya karşõ savaşõp
kazanmõştõ. Zero savaş uçaklarõ II. Dünya Savaşõ başõnda en gelişmiş uçaklardõ.
Japonya 1870’de yoksuldu fakat sosyolojik açõdan az gelişmiş bir toplum değildi.
Bu süre içinde bir çok ülke 10-20 yõl ekonomik gelişme göstermiş fakat başarõsõnõ
sürdüremeyip sõrtüstü düşmüştür. 80’lerin mucizesi Kore bile 90’larda iflasõn eşiğine
gelmiştir.
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Ekonomik
vermeden
gerektirir.
görünsün,

yarõş, kõsa mesafe koşucularõnõn harcõ değildir. Yüzyõl boyunca hiç ara
en az %3’lük büyüme hõzõnõ tutturmak, maraton koşucusu olmayõ
Bu da çok zor bir iştir. 21. yüzyõlõn başõnda ne kadar başarõlõ görünürse
bir ülkenin 21. yüzyõlõn sonunda en zenginler listesine girmesi çok zordur.

Bugünün üçüncü dünya ülkelerinin çoğunun yüzyõl sonra da yoksul olacağõnõ
garantileyen bir başka faktör daha var, nüfus artõşõ: Nüfusu hõzla artan hiçbir ülkenin
zengin olmasõ kesinlikle mümkün değildir. Nedeni basit: yeni doğanlarõ çağdaş
üretken nüfus haline getirmek büyük yatõrõm ister. Bu yeni doğan sayõsõ çok yüksek
olacaksa, yetişkinler kendi tüketimlerini adamakõllõ kõsmaya razõ olmalõlar ki bunlarõn
ihtiyaç duyacağõ yatõrõmlar yapõlabilsin.
Yeni doğan bir Amerikalõ büyüyüp kendi yeterli, vasat bir vatandaş haline gelinceye
kadar konut, beslenme, eğitim, kamu altyapõsõ, sermaye yatõrõm olarak $240.000
harcanmaktadõr.
Yeni vatandaşlara mevcut yaşam standardõnõ sağlamanõn mutlak tutarõ ülkeden
ülkeye değişir fakat milli gelire oranõ değişmez. Artan her %1’lik nüfus milli geliri de
%1 düşürür. Bu da yetişkinlerin bugünkü tüketimini iyice kõsõp geleceğe yatõrõm
yapmalarõnõ gerektirir.
Son yüzyõlda Amerika, Japonya ve Almanya’nõn büyüme hõzõna ve nüfus artõşõna
bakarsak sõrasõyla (%3.3’e %1.5), (%4’e %1.1), (%3’e %1)’dir. Bu da hepsinde
yüzyõllõk sürekli net gelir artõşõ sağlamõştõr.
Dünyanõn en zengin ülkeleri ekonomik kalkõnmanõn şaşmaz bir kuralõnõ
kanõtlamõşlardõr: hiçbir ülke yüzyõl boyunca hem iyi bir ekonomik performans gösterip
hem de nüfus artõşõnõ çok küçük tutmadõkça zenginleşemez.
OYUNCULAR KİM OLACAK?
19. yüzyõl sonu ile 20. yüzyõl başlarõnda dünya ticareti hammadde ihraç eden
gelişmemiş ülkeler(koloniler) ile, o hammaddelerle imal ettiği mamul maddeleri
kolonilere ihraç eden gelişmiş ülkeler arasõndaydõ. Fakat son yarõm yüzyõldõr dünya
ticaretindeki artõş hemen hemen yalnõzca gelişmiş ülkeler arasõnda kaydedilmektedir.
Kalkõnmakta olan ülkelerin katkõsõ git gide azalmaktadõr.
İnsan yapõsõ üstünlükler önem kazandõkça birçok ülke ekonomik açõdan marjinal hale
gelmiştir. Bu ülkelerin ne yaptõğõ , ya da ne durumda olduğu diğerlerinin yaşam
standardõnõ kesinlikle etkilemez. Bu yüzden dünya üzerinde her ülke dünya
ekonomisinin bir oyuncusu değildir, olamaz da.
Dünya ticaret bloklarõna bölündükçe, gelişmekte olan ülkelerin tümü ortak bir sorunla
karşõ karşõya kalacaktõr: piyasaya girme. 1950’lerde piyasaya girme (market access)
ekonomik başarõnõn ön şartõ değildi. Kalkõnmanõn yolu “ithal ikamesi”nden geçiyordu.
Ancak denenen hiçbir yerde ithal ikamesi işe yaramadõ. Korumalõ pazarlarda yaşayan
yerli üreticiler hiç verimli olamadõlar. Kore, Tayvan ve Singapur verimliliğin ihracata
yönelik büyümeden geçtiğini dünyaya gösterdiler. Bu ülkelerde yerli şirketler ancak

http://www.ozetkitap.com

23

ihracat yapabiliyorlarsa dõş rekabete karşõ iç pazarda korunuyorlardõ. Gelişmiş ülkelere
ihracat yapabilmek için de verimli olmak zorundaydõlar.
İhracata dayalõ büyüme için pazara girme olanağõ elzemdir. Singapur ve Tayvan gibi
küçük ekonomik ejderler olabilmek için iki ön koşulun yerine getirilmesi gerekir: Ülke
rekabet edebilecek şekilde organize olmalõ fakat aynõ zamanda kolayca girilebilecek
bir pazar bulmalõdõr. Geçen elli yõlda bu pazar Amerika’ydõ. Fakat dünya GSYİH’sinin
%23’ünü üreten Amerika üçüncü dünyanõn mamul ihracatõnõn yarõsõnõ almayõ sonsuza
kadar sürdüremez. 120 milyar dolarlõk ticaret açõğõndan 80 milyar dolarlõk
(Amerika’nõn dõş faizini ödeyebilmesi için gereken tutar) fazlaya geçiş Pasifik
çanağõnda en az 10 milyon kişinin işini kaybetmesine yol açacaktõr. Eğer Avrupa ve
Japonya bu tür bir pazar olmazlarsa, önümüzdeki yõllarda yeni ekonomik ejderler
doğmayabilir.
Güney Amerika ve Afrika’da çare bulunmasõ gereken dört mesele vardõr: Birincisi,
keşmekeş içindeki, ağõr yük veren, bürokratik idareler yerini, verimli bir biçimde
yönete ve ekonomiye ne zaman müdahale edilmeyeceğini bilen hükümetlere
bõrakmalõdõr. İç çekişmeler bir yana bõrakõlõp, Pasifik Çanağõ’nõn küçük ejderlerinin
uygulandõğõ birleştirici, disiplinli, uzun vadeli politikalara yönelmelidir. İkincisi üstünlük
kaynağõ olarak hammaddelerin yerini teknik ilerleme almalõdõr. Üçüncüsü, %3’lere
varan nüfus artõş hõzõ kesinlikle kontrol altõna alõnmalõdõr. Dördüncüsü ise dõş borçlar
konusunda birşeyler yapõlmalõdõr.
Bunlarõn ilk üçü yerel önlemler, dördüncüsü ise uluslararasõ çözüm gerektirir.
Latin Amerika ve Afrika mevcut dõş borçlarõnõ ödemek zorundayken kalkõnamazlar.
Kaynaklarõn çoğu borç faizlerine gider; yatõrõmlara çok az kalõr. Yabancõ şirketler de
korkup yatõrõm yapmazlar.
Ancak bu ülkeler tek taraflõ olarak borçlarõnõ inkar ederlerse de kalkõnamazlar. Yabancõ
borç verenler ülkenin yurtdõşõndan alacaklarõna el koyarak ihracatõ imkansõz hale
getirirler. İhracat olmayõnca da yatõrõm için gereken ithalat bile yapõlamaz. Peru buna
örnektir. Borçlarõnõ ödememek işe yaramamõştõr.
Bugün gelişmiş dünya için üçüncü dünyanõn borçlarõ büyük mesele değildir, zira
ödenmeyen borçlarõ karşõlamak üzere yüksek rezervleri vardõr. Dolayõsõyla borç
sorununun çözümü de gelişmiş ülkelerde yatmaktadõr. Borçlarõ affetmeleri gerekir.
Borçlu ülkeler borç sorunlarõnõ tekrarlanmasõnõ önleyecek şekilde organize olmalõdõrlar
ama mevcut problemlerini çözemezler; ancak gelişmiş ülkeler çözebilir.
Modern teknoloji 3. dünya ülkeleri için hem avantaj, hem de dezavantaj
yaratmaktadõr. Sermaye ve teknoloji girişi kolaylaşmõş ancak hammaddeleri
değersizleşmiştir. Modern tõp, başa çõkamadõklarõ bir nüfus patlamasõ doğurmuştur.
Zenginler kulübüne 20. yüzyõlda tek bir sanayi ülkesi katõldõ: Japonya. 21. yüzyõlda
yeni hiçbir üye katõlmazsa şaşmamalõ.
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BÖLÜM – 7
KANGRENLEŞEN SORUNLAR
1980’lerde dünyanõn büyük bir bölümü yavaşlayan büyüme, artan işsizlik, düzen
yaşam standartlarõ ile başbaşa kaldõ. Bunlarõn hepsi şanssõzlõktan doğmadõ; ortak
nedenleri vardõ. Bunlarõn halledilebilmesi için bütün dünyanõn elele vermesi
gerekmektedir.
Global Çevre:
Elbirliğiyle üzerine gidilmesi gereken konulardan biri, global çevrenin korunmasõ ve
iyileştirilmesi sorunudur.
Prensipte çevrecilik, profesyonel ekonomist ile profesyonel çevrecinin birlikte
çalõşmasõnõ gerektiren bir alandõr fakat 25 yõldõr birbirinden daha fazla nefret eden iki
dövüş horozu bulunamaz.
Ekonomistlere göre insanlar kirlettiklerinin bedelini ödemek zorunda kalõrlarsa,
kirletmekten vazgeçerler. Çevrecilere göre ise kurumlar ve zenginler bu bedeli ödeyip
kirletmeye devam ederler. Ekonomistler mal ve hizmet üretmeye öncelik verirler,
çevre ikinci derecede önem taşõr. Çevrecilerde bu sõra tam tersinedir.
Yõllar önce Amerika gelişmiş ülkelerin milli gelirlerinin yüzde birini dõş yardõm olarak
ayõrmalarõ için bir kampanya başlattõ. Hollanda gibi bazõ ülkeler sözlerini tutup, yoksul
ülkelerin çevre koruma-geliştirmesine büyük katkõda bulundular. Amerika sözünü
tutmadõ. Bugün Amerika gelirinin yalnõzca %0.2’sini yardõm olarak veriyor, o da İsrail,
Mõsõr, Türkiye ve Pakistan’a el altõndan askeri yardõm olarak. Kõsa süre içinde Amerika
en cömert ülke olmaktan en cimri ülke olma konumuna geçmiştir.
İyi bir çevre her insanõn yaşam standardõnõn önemli bir bölümünü teşkil eder. Ancak
iyi bir çevre hiçbir ülkenin tek başõna alacağõ önlemlerle elde edilemez.
Kendim çevreyi korumak için her türlü önlem alõrõm da komşum almazsa, ben yararõnõ
görmeden bedelini ödemiş olurum.
Yağmur ormanlarõnõn sağladõğõ temiz havaya herkesin ihtiyacõ vardõr. Ancak bu
ormanlara sahip yoksul ülkelerden onlarõ kesmemelerini istemek hem haksõzlõktõr hem
de sonuç vermez. Kesmemeleri daha karlõ olduğu takdirde vazgeçerler ancak.
Dolayõsõyla zengin ülkeler temiz hava solumanõn bedelini bu ülkelere ödemelidir.
Neticede iyi bir çevre, insan taşõma kapasitesine indirgenebilir. Kirlilik (ya da atõk
miktarõ) dünyada yaşayan insan sayõsõyla doğrudan orantõlõdõr. Yaşlõ ve tonton
dünyamõz kaç kişiyi rahatça taşõyabilir? Cevap yaşam tarzlarõna bağlõdõr.
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Eğer dünya nüfusu İsviçrelilerin doğurganlõğõna, Çinlilerin tüketim alõşkanlõklarõna,
İsveçlilerin eşitlikçi (egaliter) yaklaşõmõna ve Japonlarõn sosyal disiplinine sahip olsaydõ
gezegenimiz şimdikinin birkaç katõ nüfusu çevre korkusu olmaksõzõn rahat rahat
aldõrabilirdi. Öte yandan dünya yaşayanlarõnõn hepsi Çad’õn doğurganlõğõna,
Amerika’nõn tüketim alõşkanlõklarõna, Hindistan’õn eşitlikçi yaklaşõmõna, Yugoslavya’nõn
sosyal disiplinine sahip olsalardõ dünya bugünkü nüfusa yaklaşmadan bile yaşanmaz
olurdu. Ne yazõk ki insanlarõn çoğu Amerika-Hindistan-Çad-Yugoslavya
kategorisindeymiş gibi görünüyor.
Gerçekten de nüfusun az artõşõ hem ekonomik kalkõnma hem de çevrecilik açõsõndan
elzemdir. Hõzlõ nüfus artõşõyla ne ekonomik kalkõnma başa çõkabilir ne de sosyal
disiplin. Sorun şu ki, bu artõş nasõl yavaşlatõlabilir?
İnsanlar zenginleştikçe nüfus artõşõ da düşer, hatta mevcut sayõyõ koruyamaz. Yani en
fazla bakabilecek durumda olanlar, en az sayõda çocuk isterler. Paradoks gibi görünse
de bu değildir. Zenginler yüksek yaşam standartlarõnõ sürdürmek, çocuklarõna da en
az kendileri kadar iyi bir hayat sağlamak istiyorlarsa, çocuk sayõsõnõ minimumda
tutmak gerektiğinin farkõndadõrlar. Yoksul ülkelerde çocuklar o kadar büyük yük
olmazlar. Zira zenginleşmek için gereken yatõrõmõ yapmayõ kimse düşünmez. Yatõrõm
yapõlmadõkça da bu çocuklarõn zengin bir ülkede yaşama şanslarõ yoktur. Tarõma
dayalõ yoksul ülkelerde çocuk hem işgücü, hem de yaşlõlõk sigortasõ olarak görülür.
Yõllar önce Pakistan’da tanõdõğõm bir köylü neden 17 çocuk sahibi olmasõ gerektiğini
anlatmõştõ. Dediğine göre doğan 17 çocuktan sekiz tanesi küçük yaşlarda ölecekti.
Kalan dokuzunun altõ tanesi ona bakamayacak kadar yoksul olacaktõ. Varlõklõ olan üç
çocuğun ikisi de ona bakmak istemeyecek kadar zalim ve bencil olacaktõ. Kala kala
tek evlat kalõyordu. Dolayõsõyla yaşlõlõkta açlõk ve bakõmsõzlõktan ölmemek için 17 çocuk
olmasõ şarttõ.
Hõzlõ nüfus artõşõ olan ülkelere dõş ekonomik yardõm israftan başka bir şey değildir.
Yardõm, nüfusunu kontrol altõnda tutan ülkelere yapõlmalõdõr. Hõzlõ nüfus artõşõyla
kalkõnmayõ bir arada yürütmek dünyada hiçbir ülkenin harcõ değildir.
Yapõsal Ticaret Dengesizlikleri:
Süre ülkeden ülkeye değişse de, hiçbir ülke ticaret açõğõnõ sonsuza kadar sürdüremez.
Hesap ortadadõr. Ticareti açõk veren ülke dõş borç almak zorundadõr. Birikmiş borcun
faizi ödenir. Ticaret fazlasõ olmazsa faizi ödemek için de borç alõnõr. Böylece yõllõk
ticaret açõğõ büyümese bile her yõl alõnan borç tutarõ git gide büyür. Birleşik faiz
yüzünden borçlanma gereği öylesine büyük ki artõk ülke alacak kredi de bulamaz. Bu
noktaya ulaşõldõğõnda dramatik değişiklikler meydana gelir.
Dõş borçlanma gelecekteki geliri azaltma pahasõna bugünkü geliri yükseltmektir.
Bugünkü ilave ne kadar yüksek olursa, yarõnki azalma da o kadar büyük olur.
Açõk veren ülkelerin önünde üç seçenek vardõr: 1. Ekonomik büyüme hõzlarõnõ düşürüp
ithalatõ kõsabilirler, 2. Devalüasyona gidip ithalatõ pahalõlaştõrõrlar fakat enflasyonu da
yükseltmiş olurlar, 3. Gümrük vergilerin yükselterek ithalatõ durdurabilirler. Bu
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çözümlerin hiçbiri sancõsõz değildir. Üstelik genelde dünya ticaretinin azalmasõna yol
açar. Bu da hiç kimsenin yararõna olmaz. Şimdilik borç problemlerinin havale edildiği
Dünya Bankasõ ve IMF de çözüm olamaz, zira bu kurumlar zaten çok sayõda yamalõ
bir sisteme yeni yamalar koymaktan başka bir şey yapamõyorlar. Bu yüzden borçlarõ
üstlenecek bir Dünya Merkez Bankasõ gerekmektedir.
Bir hatõrlatma:
21. yüzyõlda yaşanacak yoğun rekabete dayalõ atmosferde bütün katõlõmcõlar yalnõzca
rekabete değil rekabet ve işbirliğine dayanan bir oyun oynamak zorunda olduklarõnõ
unutmasõnlar. Herkes kazanmak ister, fakat oynanacak bir oyun olabilmesi için
işbirliği şarttõr.
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BÖLÜM – 8
21. YÜZYIL KİME AİT OLACAK?
Genelde ekonomide şu kural geçerlidir: Bugünkü hõzlõ büyüme yarõnki hõzlõ büyümeyi
kolaylaştõrõr. Gelirin artmasõyla, bugünkü yaşam standardõndan fedakarlõk etmeden
gelecek için yatõrõm yapõlabilir. Aksine, yavaş büyüyen, az yatõrõm yapan bir toplumu
hõzlõ büyüyen ve yatõrõm yapan bir toplum haline dönüştürmek bugünün tüketiminden
büyük fedakarlõk gerektirir.
Önümüzdeki yarõşta üç büyük ekonomik güçten birisi diğerlerini peşine takacaktõr.
Dünyanõn o ülkesi veya bölgesi, 19. yüzyõlda İngiltere’nin, 20. yüzyõlda Amerika’nõn
sahip olduğu gibi 21. yüzyõlda dünyaya sahip olacaktõr.
JAPONYA:
Tarihteki bütünlüğüyle, halkõnõn homojenliğiyle, eğitim kalitesiyle, Ar-Ge, makine ve
fabrika yatõrõmlarõyla, proses teknolojisiyle Japonya pek çok ülkenin önündedir. Ancak
dünya artõk Japonya’nõn ihracatõnõ durmadan arttõrmasõna ve bütün pazarlarõ ele
geçirmesine seyirci kalamaz; gerekirse ithalata kõsõtlamalar getirir. Japonya iç talebi
de büyütmek ve dünyaya açmak zorundadõr. Özellikle konut ve altyapõ yatõrõmlarõ
açõsõndan neredeyse az gelişmiş bir ülke sayõlabilir. Konut yapõmõnõn çeşitli gelenek ve
yasalarla engellenmesi yüzünden konut sorunu had safhadadõr; çare bulunmazsa
Japonlar zengin ülkede yaşayan yoksul insanlar olarak kalacaklardõr. Üretim
ekonomisi de tüketim ekonomisiyle dengelenmek zorundadõr. 21. yüzyõl, bu iki insani
dürtüyü dengeleyebilen ülkeye ait olacaktõr.
AVRUPA:
1980’lerin en yavaş büyüyen bölgesi olmasõna rağmen Avrupa 1990’lara dünya
satranç tahtasõnda en stratejik konumda başlamaktadõr. Doğru hamleler yaparsa 21.
yüzyõlda egemen güç olarak karşõmõza çõkabilir.
Avrupa 337 milyonluk AT’yi (yeni katõlõmlarla 850 milyonluk) gerçekten entegre bir
Avrupa Birliği haline getirebilirse, hiç kimsenin ulaşamayacağõ bir ekonomi yaratmõş
olur.
Eski Sovyetler Birliği’nin yüksek bilimi, Almanya’nõn üretim teknolojileri ve ticaretteki
başarõsõ, İtalya ve Fransa’nõn tasarõm yeteneği, Londra’nõn birinci sõnõf sermaye
piyasasõ ile birleştirilip fonlarõn Avrupa’nõn en üretken bölgelerine yöneltilmesiyle
Avrupa Birliği kendine yeten, hõzlõ büyüyen bir bölge olabilir. Üstelik Avrupa 21.
yüzyõlõn ticaret kurallarõnõ yazabilme avantajõna sahiptir. Kurallarõ yazanõn da kendine
yontmasõ kaçõnõlmazdõr. Ancak bütün bunlarõn gerçekleşebilmesi için aralarõndaki
politik çekişmeleri bir yana bõrakõp birer Avrupa vatandaşõ olarak entegre olmak
zorundadõrlar.
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ:
Amerika, tarihi zenginliği, geri olmayan teknolojisi, dünyanõn en iyi yüksek öğrenim
olanaklarõ, büyük ve entegre iç pazarõ ile 21. yüzyõla önde başlamaktadõr.
Ancak bütün bu avantajlar, çöken bir eğitim sistemi, yüksek tüketim az yatõrõm,
devasa dõş borçlarla ve ileriye dönük değil, güne dönük politikalarla sekteye
uğratõlmõştõr. Bu yüzden 21. yüzyõlõn rekabetine hazõr değildir.
Geçmişteki kriz dönemlerinde Amerika’nõn gösterdiği başarõlara bakõlõrsa Amerika’nõn
sorunu kazanmak değil, oyunun değiştiğini fark etmektir.
Yeni kurallar ve yeni stratejilerle yeni bir oyun oynanacaktõr. Bunun için de
üretkenliğini rakiplerinin düzeyine çõkarmasõ, tüketimlerini azaltõp yatõrõmlara
yönelmesi, geleceğe yönelik önlemler almasõ ve yüksek öğrenim görmeyen
nüfusunun eğitim ve beceri kalitesini adam akõllõ yükseltmesi gerekmektedir.
Ve Kazanan ..?:
Üç rakibin her biri için bahse girilebilir. Şu andaki moment Japonlarõn tarafõnda.
Amerikalõlar esnekliğe, güç durumdan çõkabilme yeteneğine ve hepsinden fazla
zenginliğe sahip. Ancak stratejik konum Avrupalõlardan yana. Zira şartlar en fazla
onlarõ değişime zorluyor. Değişimin baskõsõ altõnda olan onlar. Diğer ikisi için aynõ
aciliyeti taşõmõyor. Dolayõsõyla kazanmaya en güçlü aday olarak Avrupa görünüyor.
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BÖLÜM – 9
AMERİKA İÇİN OYUN PLANI
Geçmiş başarõlarõn rehavetine kapõlan Amerika, ekonomik bir oyun planõna ihtiyacõ
olmadõğõnõ söylüyor. Eski usul, en iyi usuldür. Fransõz ekonomist ve bankacõ Jacques
Attali’nin “Millenium” adlõ kitabõna göre “Amerikalõlar, sanayi dünyasõnõn ön
saflarõndan uzaklaştõklarõna inanmõyorlar ve bu inanmama yüzünden, kompetitif
kalmak için gereken değişikliklere gitmiyorlar. Görmeyi reddettikleri bir problemi
çözmelerine kimse yardõmcõ olamaz.”
Rakipleri hatalõ olabilir. Farklõ davranmakla Amerika’nõn önüne geçmeyebilirler. Fakat
“yakalama”nõn yarattõğõ ekonomik problemler “ayak uydurma”nõn yarattõklarõndan çok
daha zor olduğundan tarihin hükmünü vermesini beklemek çok tehlikelidir. 1900’de
dünyanõn geri kalanõ Büyük Britanya’yõ geçecekmiş gibi görünürken İngilizler “bakalõm
gerçekleşecek mi?” diye oturup seyrettiler. Gerçekleşti de. O zamandan beri İngilizler
başarõsõz bir “yakalama” çabasõndalar.. Geleceğini teminat altõna almak isteyen akõllõ
bir ülke en kötüsünün gerçekleşeceğini varsayarak erkenden tedbirlerini alõr.
ULUSLARARASI KIYASLAMA: (bench-marking)
Kazanmak isteyen bir ülke rakibini incelemekle işe başlar. Burada amaç taklit değil,
“kõyaslama”dõr. Ekonomik performansõn her ölçütünde dünyanõn en iyilerini bul. Kendi
performansõnõ onlara göre ölç. Onlarõn neden daha iyi olduklarõnõ anla. Önce eşit
olmayõ, sonra da onlarõ geçmeyi kendine hedef olarak koy.
Kriterlerden biri olan üretkenlikte Amerika’nõn gerilerde kaldõğõ görülür. Üretkenlik
probleminin çözümü biliniyor – daha fazla yatõrõm, daha fazla beceri eğitimi, daha iyi
stratejiler. Dolayõsõyla soru “Amerika’nõn ne yapmasõ gerekir?” değil, “Amerika
yapõlmasõ gerektiğini bildiği şeyleri yapmaya nasõl kendini zorlayabilir”dir. Sorun
paradan ziyade, dünyanõn değiştiğinin ve bunun içeride de değişim gerektirdiğinin
tüm ulusça kabul edilmesidir. Amerika’nõn son iki başkanõ “sistemde hiçbir problem
yok” savõyla üç seçim kazandõlar. Fakat gerçekle yüzyüze gelmedikçe hiçbir
yapõlanmaya gidemezsiniz. Ekonomide tropik plajlar dönemi kapanmõş, uğuldayan tipi
dönemi başlamõştõr. Ona göre de giyinmemiz lazõm.
Örneğin yatõrõmõ ele alalõm. Yatõrõmõ arttõrmak için tüketim kõsõlmalõ; tõpkõ zayõflamak
için diyete girmek gerektiği gibi. Teknik açõdan kolay görünüyor. Ancak mesele şu ki
buzdolabõnõn anahtarõnõ diyetteki kişi taşõrken dolabõn kapõsõnõ nasõl kapamalõsõnõz ki
kapõnõn kilidi açõlmasõn?
Birinci adõm halkõn tüketim için kredi almaktan vazgeçmesi, ikinci adõm bütçe
açõklarõnõn önlenmesi, üçüncüsü tüketimi caydõrõcõ, tasarrufu teşvik edici vergi sistemi
getirilmesi, dördüncüsü de özel ve kamu yatõrõmlarõnõn teşvik edilmesidir.
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Kamu sektörü özellikle tasarruf etmelidir. Amerika’nõn bütçe açõğõ altyapõ, eğitim ve
araştõrma gibi kamu yatõrõmlarõndan doğsaydõ mesele yoktu. Fakat bütçe açõğõ
kamudaki tüketimden, israftan doğduğundan yatõrõmlar azaltõldõ veya durduruldu.
Kamu tüketimini finanse etmek için özel tasarruflar ödünç alõndõ. Özel sektöre kalan
kaynak azaldõğõndan dõşarõdan borç bulmak zorunda kalõndõ. Eninde sonunda kredi
çeşmesi kapanacak, faizler yükselecek ve yatõrõmlar tamamen duracaktõr.
Önümüzdeki on yõlda Amerikan sistemi elit grup (establishment – bir ülkenin
yönetimini ve kontrolünü elinde tutan toplumsal, ekonomik ve siyasi liderlerden
oluşan grup) tarafõndan mõ oligarşi, tarafõndan mõ yönetildiğinin sõnavõnõ verecektir.
Japonya’nõn elit grup, Latin Amerika’nõn oligarşi tarafõndan yönetildiği söylenir.
Aslõnda birçok açõdan iki terim de aynõ gruptan söz eder. Her ikisi de aynõ okullara
giden, birbirleriyle evlenen, ülkelerini yöneten, temaslarõ iyi olan zengin insanlar
grubudur. Fakat arada kilit bir fark vardõr. Elit grubun başlõca amacõ sistemin işlemesi
ve böylece uzun vadede ülkenin başarõlõ olmasõdõr. Elit grup eğer sistem iyi işler ve
ülke iyiye giderse kendilerinin de iyi olacağõna inanõr. İnanan bir elit grup ülkeyle ilgili
kararlar alõrken veya kararlarõ etkilerken kendi kõsa vadeli çõkarlarõnõ en öne almayõ
düşünmez.
Aksine oligarşi, varlõklarõnõ gizli İsviçre banka hesaplarõnda toplayan güvensiz insanlar
grubudur.
Her zaman için o andaki öz çõkarlarõnõ kollamayõ düşündüklerinden, ülkenin uzun
vadeli menfaatleri için kendi zaman ve emeklerini harcama zahmetine katlanmazlar.
Kabacasõ, ülkeleri başarõlõ olursa kendilerinin de başarõlõ olacaklarõna inanmazlar.
Amerika’daki para manipülasyonlarõ, şirket ele geçirme savaşlarõ, en zenginler listesini
yayõnladõklarõ zaman en fazla satõş yapan iş dergileri, zengin ve ünlülerin yaşam
tarzlarõnõ anlatan TV programlarõ, çare bulunmayan dõş ticaret ve bütçe açõklarõ, para
skandallarõ, zenginlere vergi indirimleri, hepsi oligarşinin göstergeleridir.
Aksine elit grup, düşük vergilerin ülkeye yararlõ olacağõ durumlarda bile en son kendi
vergilerin düşürür. Kamu harcamalarõna gelince, diğerlerini diyete sokmadan önce
kendi diyete girer. Elit grup, başkalarõnõn fedakarlõk yapmasõ gerektiğini söylerken
inanõlõr olmak için kendi fedakarlõk yapar.
Her bireyin mümkün olan en düşük vergiyi vermek ve kamu hizmetlerinin bedelini
ödemeyi başkalarõnõn omuzlarõna yüklemek istemesi son derece normaldir. Ancak her
birey önce kendi çõkarõnõ düşünürse sonuçta parçalanan demokrasi olur. Yapõlmasõ
gereken yapõlamaz olur. Elit grup seçmenleri kendi çõkarlarõnõ unutup toplumsal sağlõk
ve uzun vadeli iyiliği düşünmeye ikna etmek zorundadõr.
Vergiler – Harcamalar:
Amerika’nõn oligarşinin bir göstergesi olan bütçe açõğõnõ kaldõrmak için savunma
giderlerini azaltmak da dahil, yapabileceği çok şey vardõr.
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Ancak asõl mesele kamu harcamalarõna karşõ özel harcamalar değildir. Asõl mesele
ister özel ister kamu olsun tüketime karşõ yatõrõmdõr. Amerika kendine öyle bir vergi
ve harcama sistemi kurmalõdõr ki, ister kamu ister özel, her türlü tüketim artõşõ yõllõk
mili gelir artõşõnõn %1 daha altõnda kalsõn. Bu on yõl boyunca sürdürülebilirse sonunda
büyük bir tasarruf ve yatõrõm birikimi elde edilmiş olur. Bu büyük bir fedakarlõk
değildir. Kimse geleceği kurtarmak için günü yok etmeyi istemiyor. Sadece geleceği
dikkate alarak davranmalõyõz.
Amerika’ya en fazla zarar veren şeylerden biri de Reagan’õn “iyimser-optimist”
sözcüğüne getirdiği tanõmdõr. Bu tanõma göre iyimser, Amerika’nõn herhangi bir
problemi olduğunu inkar eden kişidir. Amerika’nõn temel sorunlarõ ve zaaflarõ
olduğunu itiraf etmekse kötümserliktir ve politik mevkideki birine hiç yakõşmaz.
Oysa sorunu teşhis edip ortaya koymak genelde beraberinde çözümü de getirir.
Kennedy Amerika’nõn uzay yarõşõnda Sovyetlerden geri olduğunu itiraf etmiş,
hõzlandõrdõğõ mekanizmayla Amerika on yõl içinde aya insan çõkarmõştõr.
Son yõllarda ise başkanlõk seçimleri, problemlerin varlõğõnõ inkar etmeyi kim daha iyi
başaracak yarõşõna dönmüştür. Fakat “hiçbir problem yok” platformunda seçim
kazandõktan sonra, var olmayan problemlere çözüm getirmek de imkansõz hale
geliyor.
Churchill Dunkirk konuşmasõna “Fransa’dan gelen haberler çok kötü” diye başlamõştõ.
Bize de ekonomik savaş alanlarõndan gelen haberlerin kötü olduğunu söyleyecek bir
başkan lazõm.
İşgücü:
Eğer “İngiliz hastalõğõ” ihtilaflõ işgücü-yönetim ilişkileri ise “Amerikan hastalõğõ” da
düşük ücretlerin bütün problemleri çözeceği inancõdõr. Amerikan firmalarõ rekabet
baskõsõ altõnda kaldõklarõnda ya ücretlerden kõsõntõ yaparlar, yahut ta ücretlerin düşük
olduğu ülkelerde üretime başlarlar. Bu stratejinin işe yaradõğõ enderdir. Kõsa bir süre
düşük ücretler karõ yükseltir, fakat zaman içinde daha da düşük ücret uygulayanlar
piyasaya girince (düşük ücretleri taklit etmesi kolaydõr) fiyatlar düşer ve düşük
ücretten sağlanan yüksek kar oranõ da yok olur gider.
Oysa karlõlõğõn uzun ince yolu başka yerdedir: teknolojiyi durmaksõzõn geliştirerek
gittikçe daha yüksek üretkenlik ve ücretlere ulaşmadadõr. Hõzlõ üretkenlik artõşõ
hareketli bir hedef olduğundan ve dolayõsõyla taklit etmesi güç olduğundan karlõlõk ta
sürekli korunabilir. Ancak yeni teknolojileri uygulayabilmek için gereken insan kaynağõ
vasõflõ işgücünün yetiştirilmesine büyük yatõrõm yapmakla sağlanõr. Bunun için de konu
iki aşamada ele alõnmalõdõr. Önce işgücü orta öğretimi bitirinceye kadar çok iyi eğitim
almalõdõr. Sonra da işyerleri kişiyi çalõştõğõ işle ilgili spesifik eğitime tabi tutmalõdõr.
Avrupa’nõn formülü şudur: Okul + Sanayi = İşe hazõr olma. Zaten Almanlar bütün
dünyanõn hayran olduğu bir çõraklõk sistemine sahiptir.
Birbirine destek veren iş gruplarõnõn kurulmasõ, şirket ele geçirme savaşlarõna son
verilip yatõrõmõn yeni üretimlere yönlendirilmesi de Amerika’nõn yapmasõ gereken
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düzenlemelerdir. Amerika’nõn sõnai yapõsõna hükmeden mevzuatõ belirlerken bir ana
hedefi dikkate almak gerekir: Amerikan firmasõnõn sürücü koltuğuna gerçek kapitalisti
oturt. Önce kurallarla o şekilde bağla ki kendi kişisel başarõsõ için firmasõnõn ve
dolayõsõyla ülkesinin üretkenliğini ve kompetitifliğini yükseltmekten başka çaresi
olmasõn.
Dolarõn yene göre değer kaybõnõn Japonya-Amerika arasõndaki ticaret açõğõnõ
azaltmasõna rağmen açõğõn yüksek-teknoloji, yüksek işçilik ücretli ürünlere dayanan
bölümü büyümektedir. Amerika düşük ücretli, düşük teknolojili mal ihracatõna git gide
daha bağõmlõ olmaktadõr. Düşük ücretlerle her ülke rekabet edebilir. Parasõnõn
değerini düşürerek her ülke ücret düzeyini düşürebilir. Mesele ticaret açõğõnõ o şekilde
değil, yüksek ücretlere dayanan kompetitif ürünlerle kapatmaktõr.
Gerekli çözümler bugüne yük getirse de, bugünkü nispeten kolay çözümleri
uygulamaktan kaçõnmak yarõn için çok daha ağõr yükler getirecektir. Hiçbir şey
yapmamak, bir şeyler yapmaktan beterdir. Bunun için de problemleri teşhis etmek,
çözüm gerektiğini kabul etmek ve ona göre harekete geçmek şarttõr.
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