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2000 yõlõnõn Kasõm ayõnda Türkiye’de ne oldu?
14 aydõr her ay biraz daha iyiye giden (faizler %36, aylõk enflasyon %2, tüketici kredi
faizi aylõk %2,6, Merkez Bankasõ döviz rezervleri 20 Milyar $ üstünde, Akbank gibi
tutucu bir banka dahi 10 yõllõk konut kredisine hazõrlanõrken) ekonomi neden birden
çöktü ve panik başladõ? Kimdir Kemal Derviş? IMF neden bizi destekliyor? Kemal
Derviş aynõ anda hem Amerika’nõn adamõ hem de solcu olabilir mi? Yoksa Amerika mõ
artõk solcu bir ülke oluyor?
Bu kriz son kriz olabilir mi? Biz nasõl bir dünyadan bahsettiğimizin gerçekten farkõnda
mõyõz?
Yeni Kapitalizmin ortaya çõkmasõnõn başlõca nedenleri: Global Ekonomi ve
Enformasyon Teknolojisi’ndeki Gelişmelerdir. 1988 yõlõ ve Berlin Duvarõ’nõn yõkõlõşõ ise
bu değişimin kilometre taşõdõr.
Teknolojinin, finansõn ve bilginin (information) serbest ve herkesin ulaşabildiği bir
ortam haline gelmesi. Biz bunlara demokratikleşme diyoruz.
Teknolojide diz üstü-ev tipi bilgisayarlar; finansta herkese kredi kartõ; informasyonda
internet ve cep telefonu, globalizasyonunun 3 temel unsuru olmuş durumda.
Şirketler açõsõndan ise demokratikleşme kararlarõnõn gittikçe daha alt kademelerde
alõnmasõ, çalõşanlarõn ortaklõk opsiyonlarõ ve çalõşanlarõn direkt veya indirekt yönetime
katõlõmlarõ olarak açõklanabilir.
Kapitalizmin ilk aşamasõ olan sanayi devriminde çalõşanlarõn sağlõğõ ve güvenliği de
dahil bütün kaynaklar sermaye/işyeri sahibinin “kar” etmesi uğruna feda edilirdi.
“Stakeholder Capitalizm” de denilen yeni kapitalizmde çalõşanõn, hissedarlarõn,
içinde bulunduğu toplumun, çevrenin, müşterilerin ve ulusun çõkarlarõ ile kar
etme hedefi arasõnda bir denge oluşturulmaya çalõşõlõyor.
Onun için buna Yeni Kapitalizm değil, kendini yenileyen kapitalizm demek daha doğru
olur.
Konuyu 5 ana başlõkta incelemeye çalõşacağõm:

1. Yeni Kapitalizmde Rekabetin Global Özellikleri
2. Ülkeler Açõsõndan Yapõlmasõ Gereken En Önemli Hususlar
3. Yeni Kapitalizmde Firmalarõn Rekabet Gücünü Arttõrmak İçin Uygulamalarõ
Gereken Politikalar
4. Yeni Kapitalizmde Çalõşanlarõn Rekabet Gücünü Arttõrmak İçin Uygulamalarõ
Gereken Politikalar
5. Sonuç
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1. YENİ KAPİTALİZMDE REKABETİN GLOBAL ÖZELLİKLERİ
1.1. Üretici egemenliğinden tüketici egemenliğine geçiş: Tüketiciler mal veya
hizmet satõn alõrken “bayrağõna” değil, “değerine” bakõyorlar.
1.2. Üretimin menşe ülkede kalma zorunluluğu yok. Hangi ülke daha iyi koşullarõ
sunuyorsa oraya gidiyor.
1.3. Dünya mal ticareti yõllõk 4 trilyon $. Oysa sõnõr ötesi para transferi 80 trilyon $
(yazõlõm, finansal, data, ilaç formüleri, lisans “görünmezler ticareti” vs gibi)
1.4. Para ve fikirlerin özgürce ve hõzla hareket edebilmesi anlamõna gelen
likidite, yeni düzenin esasõ.
1.5. Yeni rekabet birimleri uluslar veya hükümetler değil, sektörlerdir.
1.6. Bilgi ve sermayenin – ve bilgi ve sermayeyi idare edenlerin – bulunduğu
yer, imalatõn yapõldõğõ yerden çok daha önemli. Amerikan firmalarõ
Amerika’dan yaptõklarõ ihracatõn 5 katõnõ yurt dõşõndaki yatõrõmlarõndan
yapõyorlar.
1.7. Rekabet gücünü belirleyen bir ülkedeki istihdamõn sayõsal büyüklüğü değil
(öyle olsa Çin bir numara olurdu), bu istihdamõn ürettiği katma değerdir.
1.8. 1970’lerde Amerika, Japonya ve İngiltere’de sõnõr ötesi hisse senedi alõşveriş
işlemlerinin hacmi GSMH’nin %10’uydu. Bugün %1000’i aşmõş
durumda.
Dünyanõn en büyük 10 global şirketinin hisseleri 70 değişik borsada işlem
görüyor.
1.9. Döviz transferi 1982’de günde 20 milyar $’õn altõnda.
trilyon $’õ aştõ.

2000’de

günde

1,5

1.10.Sermayenin hareketliliği ve hacmi artarken niteliği değişti. Çok uluslu
olmaktan çõkõp, ulus ötesi (hiçbir ulusal kimliği olmayan ve uluslararasõ
yönetilen) bir meta oldu. Dünya üzerinde 200 milyon küsur ekran
vasõtasõyla saniyenin milyarda biri sürede koşarak yeni fõrsatlar arõyor.
Teknolojik bir buluş, döviz kurlarõnda bir değişim, bir ülkede ortaya çõkan
sorun, milyarlarca dolarõn kõtadan kõtaya akmasõna yol açõyor. Nike’õn global
imparatorluğu, hiçbiri kendi kadrosunda görünmeyen 75.000 Asyalõ işçi
üzerine kurulu. Nestle’nin satõşlarõnõn %98’i İsviçre dõşõnda.
Amerika’nõn en ünlü Nescafe markasõ Taster’s Choice Nescafe Gold’un en
büyük rakibi ama aslõnda her ikisinin de üreticisi Nestle.
1.11.Sermaye piyasasõnda fonlar çok büyük bir yere ve güce sahip.
1.11.1. Amerika’da emekli fonlarõnda 25 Milyon kişi, yatõrõm fonlarõnda 104
Milyon hesap var.
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1.11.2. Amerika borsalarõnõn %50’sinden fazlasõ fonlara ait.
1.11.3. Fon Kapitalizmi
! Tasarruf Fonu
! Yatõrõm Fonu

! Varlõk Yönetim Fonu

!
!
!
!
!

Özel Sigorta Fonu
Emekli Fonu
Sağlõk Fonu
A Tipi Fon
B Tipi Fon

1.11.4. 1990’lõ yõllarõn sonunda 70 milyon Amerikalõ borsada hisse sahibi. Her
2 evden birisi;
! 1980’de bu sadece %14’dü.
! 1990 başõ bu sadece %31’di.
1.11.5. Fonlar 1960’da borsanõn %10’unu kontrol ediyorken, 1990’lõ yõllarõn
sonunda %50’den fazlasõnõ kontrol ediyor.
1.11.6. 1998’de yatõrõm fonlarõ tüm klasik banka mevduat sistemini aşmõş
durumda. Fonlarda 10 Trilyon $ var. Bunun 6 Trilyon $’õ borsada.
Bankalardaki mevduat ise 3,7 Trilyon $.
1.11.7. Türkiye’de: Borsada yabancõlarõn hisse miktarõ 2000 krizi öncesi 11
milyar $ (%60). Bugün kriz sonrasõ hisse miktarõ 4 milyar $ (%40)
ve 2001 yõlõ üçüncü çeyreğinde yükselerek yõl sonuna kadar tekrar
%60’lara ulaşacağõ ifade ediliyor.
1.11.8. Fransa’da bütün büyük firmalarõn %50’si yabancõlara ait.
1.12.Eskiden uluslararasõ (international), sonralarõ çok uluslu (multinational)
diye ifade ettiğimiz birkaç yüz ulus ötesi (transnational) şirketin yõllõk cirosu,
pek çok ülkenin GSMH’nin üstünde. Dolayõsõyla şirketlerin politik gücü de var.
1.13.Yeni yapõda anahtar kelimeler şirketler arasõ satõn alma, birleşme, join
venture ve stratejik ortaklõklar
!
!
!
!
!
!
!

Renault - Nissan
Wolkswagen - Skoda
Daimler - Chrysler
BMW - Rover
Mazda - Ford
France Telekom-Meksika Telekom-İngiltere Telekom
Total - Petrofina

! BP – Exxon
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! Vivendi US Filter’s-Universel Studio-Universel Music
Bütün bu şirket evlilikleri içerisinde bir tanesini örnek olarak bir miktar açmak istiyorum:
Vivendi 1996 yõlõna kadar Generale Des Eaux adõyla Fransa’nõn bir su dağõtõm şirketiydi.
Yeni ve genç bir başkan ile 5 yõlda nerelere geldi. 1996 yõlõ Haziran ayõnda Generale Des
Eaux’nun çoğu gayri menkul işlerinden dolayõ olmak üzere 50 Milyon US $ zararõ var.
Borsada sõradan bir şirket. 5 yõl sonra bugün ismi Vivendi. 700.000 ortağõ, 250.000
çalõşanõ, 50 Milyar $ iş hacmi, 120 Milyar $ borsa değeri ile 2001 yõlõ itibariyle direk ve
dolaylõ, dünya devi olarak kontrol ettiği şirketler:
! Gegetec-telefon operatörü-İngiliz Vadafone’u kontrol ediyor. Vadafone ise Alman
Mannesmann’a sahip.
! Havas’õn sahibi. Havas Canal +, Larousse, Nathan, Bordas’õn sahibi.
! Express ve le Point dergilerinin sahibi.
! BSKYB, Murdock Grubunun %24’ünü kontrol ediyor. BSKYB, Star ve Fox TV’yi kontrol
ediyor.
! Seagram’õn sahibi. Seagram Chivas Regal, Martel Crown, Royal markalarõnõn ve
Universal Studio, USA Network ve Universal Music’in (Polygram) sahibi. Sadece
Universal Music’te 2005’de 40 Milyar $, 2010’da 100 Milyar $ ciro bekleniyor.

2. ÜLKELER AÇISINDAN YAPILMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ HUSUSLAR
Eskiden bir ülkenin planõ ve bütçesi vardõ. Global rekabet ortamõnda bu artõk
yeterli değil. Ülkelerin, firmalarõn, şahõslarõn mutlak surette bir vizyonu, bu vizyona
dayalõ misyonu, o misyonu gerçekleştirmek için stratejisi, buna uygun planlarõ ve
bütçesi olmalõdõr.
2.1. Ülkenin vizyonunu ortaya koymak şart. Biz nasõl bir toplum olmak istiyoruz?
Örnek : Finlandiya’nõn Vizyonu
Finlandiya, Enformasyon Toplumunun getirdiği fõrsatlardan yararlanarak
yaşam kalitesini, bilgiyi, uluslararasõ rekabet gücünü ve ilişkilerini örnek,
çoğulcu ve sürdürülebilir biçimde geliştirir.
2.2. Hedef bilgi toplumu olmalõdõr. Bilgi eğitim ve kültürün temeli, üretimin en
önemli bileşkenidir. Enformasyon ve komünikasyon teknolojisi (ICT) bireyler,
firmalar ve diğer kurumlar arasõnda ilişki ve bilgi alõşverişini güçlendirmek
yanõnda hizmetleri yaratan ve kolayca ulaşõmõ sağlayan bir motor
durumundadõr.
2.3. Devletin hareket noktasõ vatandaşlarõn yaşam kalitesini yükseltmektir.
Bunun için gerekenler:
! İstihdam ve geliri arttõrmak ve adil dağõtõmõnõ sağlamak.
! Bilginin edinilmesinde, yönetiminde, geliştirilmesinde
sağlamak.
! Girişimciliğe ve rekabete uygun ortam sağlamak.
http://www.ozetkitap.com
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! Demokrasiyi güçlendirip toplumun her kesiminde etkin olmasõnõ
sağlamak.
! Ülkeyi Innovasyon’a dayalõ yatõrõmlara cazip hale getirecek makro ve
mikro ekonomik politikalar uygulamak.
! Bölgeler arasõ farklõlõğõ giderici önlemler almak.
! Yasa ve yönetmeliklerle piyasa ekonomisini boğmamaktõr.
2.4. Üretim ve hizmetler büyümenin motorlarõdõr: Tek bir işkolu, sektör veya
piyasaya bağõmlõ kalmadan, mümkün olan en yüksek çeşitlilikle geniş bir
ekonomik taban yaratmak. Böylece herhangi bir iş kolundaki
olumsuzluktan tüm ülkece etkilenmemek hedef olmalõdõr.
2.5. Basit imalatõn ötesinde yerli ve çok uluslu şirketlerin tüm katma değer
zincirini kapsayan yüksek katma değerli ürün ve hizmet üretmek gerekir.
Bu da ancak bilgi yoğun üretimle mümkündür.
Emek yoğun üretimde ekonominin spirali daralõrken bilgi yoğun üretimde
genişler. Sadece turizm, tarõm, tekstil gibi sektörlerle kalkõnmak ve gelişmek
asla mümkün değildir. Zaten mümkün olsaydõ Türkiye’nin liberal ekonomiyi
seçtiği son 20 yõlda bu sektörlerin lokomotifliği ile fert başõna düşen milli geliri
dolar bazõnda hala 2.500 dolarlar seviyesinde olmazdõ.
BİLGİ YOĞUN ÜRETİM

YENİDEN BİLGİ YOĞUN ÜRETİM
YÜKSELEN REKABET GÜCÜ
YÜKSEK DÜZEYDE BİLGİ ÜRETİMİ
BÜYÜYEN REFAH
ARTAN SATIN ALMA GÜCÜ
DAHA YÜKSEK ÜCRET
YÜKSELEN KATMA DEĞER
YÜKSELEN FİYAT
TEKELLEŞME
BİLGİ YOĞUN
ÜRETİM
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EMEK YOĞUN ÜRETİM

GERİLEYEN
REKABET GÜCÜ
EMEK YOĞUN ÜRETİM
BİLGİ ÜRETİMİNDE GERİLİK
GERİLEYEN REFAH
AZALAN SATINALMA GÜCÜ
DAHA DÜŞÜK ÜCRET
AZALAN KATMA DEĞER
GERİLEYEN FİYAT
REKABET PAZARI
EMEK YOĞUN ÜRETİM
2.6. Bir başka hedef de dünya çapõnda rekabet edebilecek, verimli işgücü
yaratmaktõr. Bu, bilgi toplumu yaratmak için de şarttõr. Eğitim yeni becerilerin
ve yaratõcõlõğõn teşvik edildiği okullarda başlayõp işyerinde ve dõşarõda devam
eden kesintisiz bir süreç olmalõdõr.
Türkiye’nin genç nüfusunun bir ekonomik değere dönüşmesi ve katma değer
yaratabilmesi ancak bu sayede mümkün olacaktõr. Vasõfsõz işçi aynen emek
yoğun sektörler gibi günlük gelir/günlük harcama demektir. Tasarruf ve
sermaye birikimi olmadan kalkõnmak mümkün olmaz.
2.7. Hükümet – işveren ve sendikalar arasõnda uyum ve eşgüdüm sağlamalõdõr.
2.8. Devletin 3 girdiyi sağlamada anahtar rolü vardõr. Kalifiye işgücü, teknoloji ve
altyapõ.
2.9. Devletin varoluş amacõ vatandaşõn refah ve mutluluğunu sağlamak olmalõdõr.
Bizde ise devletin varoluş amacõ: Şimdiki zamanda geleceğin çõkarlarõnõ
korumak ve ona göre yatõrõm yapmak yerine maalesef devletin ve
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vatandaşlarõnõn bugünkü tüketimlerini karşõlamak uğruna, geleceğe yönelik
yatõrõmlarda kullanõlabilecek kaynaklarõ harcamaktõr.
2.10.Ulusun zenginliği global sermayeden koparabildiği paya bağlõdõr.
2.11.Global Sermayenin Yararlarõ:
2.11.1. Yurtiçi verimlilik düzeyinin yükselmesine direkt katkõda bulunur.
2.11.2. Yerli işgücü ve girdilerle en yüksek verimliliğe ulaşõlabileceğini kanõtlar.
2.11.3. Yerli üreticilere rekabet baskõsõ yapar.
2.11.4. Personel hareketleri dolayõsõyla yerli üreticilere bilgi aktarõlmasõnõ
sağlar.
Türkiye’de son 10 yõl içerisinde otomotiv sanayiinin geçirmiş olduğu
evrim iyi incelenirse global sermayenin ne denli yararlõ olduğu, ülke
vatandaşlarõnõ layõk olduklarõ kaliteye kavuşturmakla kalmayõp ciddi
ihracat olanaklarõ da yarattõğõ görülecektir.
Global sermaye girişini kolaylaştõrmak için:
!
!
!
!
!
!

Enflasyondan arõnmak
Siyasi istikrarõ sağlamak
Vergilerde indirim yapmak
Ticaret ve hizmetlerde kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõ
Vergi sisteminin basitleştirilmesi
Kamu işletmelerinin özelleştirilmesi şarttõr.

2.12. Yeni yasa ya da kararname çõkarõrken şu faktörler göz önüne alõnmalõdõr:
2.12.1. Global sermaye ucuz işgücü değil, yüksek verimlilik arar.
2.12.2. Global ekonomi kendini yurtiçi ve yurtdõşõ diye ayõrmaz. Her ülke
global ekonominin bir bölgesidir. Dolayõsõyla politika belirlerken “iç”
ve “dõş” ayõrõmõ da yapõlamaz.
2.12.3. Uluslarõn, rekabet gücü üzerinde egemenlik haklarõ yoktur.
Rekabet gücü zorlamayla, kararnamelerle veya yasayla elde
edilemez. Devlet uygun ortamõ yaratarak katkõda bulunur.
2.12.4. Bir ülkenin rekabet gücü, global ekonomide ülkenin “içeriği” ile
ölçülür; “Made in Turkey” etiketi taşõyan ürün sayõsõ ile değil.
Türkiye’de kumaş, aksesuar, dikiş dahil 5 US$’a imal edilen
pantolonlar, markasõ GAP olunca 25-30 US$’a, aynõ pantolona
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Banana Republic etiketi takõlõnca 45-50 US$’a satõlmaktadõr ve her
ikisinin içinde de Made in Turkey etiketi vardõr.
2.12.5. İster içeriye, ister dõşarõ yapõlsõn, yabancõ yatõrõm rekabet gücünü
arttõrmada hayati rol oynar.
2.12.6. Rekabet gücü, dõş ticaret dengesinin bir fonksiyonu değildir. İkisi
arasõnda bir ilişki yoktur. Olsaydõ dünyanõn en büyük dõş ticaret
açõğõnõ veren ve yõllõk dõş ticaret açõğõ Türkiye’nin bir yõllõk gayri safi
milli gelirinden daha fazla olan Amerika Birleşik Devletleri dünyanõn
bir numaralõ ekonomik gücü olmazdõ.
3. YENİ KAPİTALİZMDE FİRMALARIN REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRMAK İÇİN
UYGULAMALARI GEREKEN POLİTİKALAR
3.1. 1980’lere kadar karlõ olmanõn birinci unsuru “economies of scale” –
sürümden kazanmaktõ. Firmalar alabildiğince merkezci (centralized) idi.
Herkese göre tek tip üretim yapõlõrdõ. Şimdi kişiye/gruplara özgü “niche”
üretimi daha kazançlõ. Bu yüzden esnekliğe sahip KOBİ’lerin ekonomide rolü
büyüktür.
Artõk organize turistik turlar önce internette tatile gideceklerin özel istekleri
tespit edildikten sonra ve o talebe göre organize ediliyor. Çok yakõnda birkaç
çok lüks otomobil fabrikasõ değil, tüm otomotiv sanayii müşterinin talebine
göre kişiselleştirilmiş araba üretmeye başlayacaktõr.
3.2. Ulusal bir firmanõn başarõ ölçütü global piyasadaki başarõsõdõr. Yurt dõşõnda
başarõlõ olmayan firma yurt içinde de yok olup gider. Global ekonomide
saklanacak yer yoktur.
3.3. Rakiplerini alt etmenin, piyasada söz sahibi olmanõn başlõca yolu
innovasyondur: hem üründe hem üretim tekniklerinde yaratõcõlõk gerekir.
Taklitçilik başarõsõzlõğa mahkumdur.
3.4. Innovasyon ve global piyasada rekabet çok bileşkenli fonksiyonlar
olduğundan firmalar kendi güçlü yönlerini bütünleyen, farklõ güçlü yönlere
sahip firmalarla stratejik ortaklõk kuruyorlar. Araştõrma, innovasyonun
sadece bir girdisidir. Başkalarõyla işbirliği – patentleri birleştirmek,
laboratuarlarõn ortak finansmanõ, yönetici değiş-tokuşu, malzeme ve test
sonuçlarõnõn paylaşõmõ, test standartlarõ oluşturmak şeklinde – innovasyonun
yaşamsal katalizörüdür. Bütün bu aktiviteler stratejik alyans başlõğõ altõnda
toplanõrlar.
Sonuç olarak dünyada AR-GE kaynaklarõ kõsõtlõdõr. İşbirliği olmazsa,
ilerleme de olmaz. Burada devlete düşen görev ortak fiyat belirleme,
yanõltõcõ reklam, sahtekarlõk gibi hatalõ ve tekelci aktivitelerden tüketiciyi
disiplinli bir şekilde korumaktõr.
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Yeni ekonomide teknoloji politikasõnõn odak noktasõ fikirlerin likiditesidir.
IBM’in en başarõlõ ürünlerinden diz üstü bilgisayar iç ve dõş kaynak ağõndan
gelen katma değerle ortaya çõkmõştõr: Japonya’da AR-GE, Fransa’da çip,
İtalya-Florida ve Japonya’da imalat ve montaj, Kaliforniya’da software, New
York’ta pazarlama ve İngiltere’de global dağõtõm tesisleri. Artõk firmalar,
rakipleri bile olsa geliştirdikleri teknolojiyi birbirleriyle paylaşmakta, böylece
oluşan sinerjiden herkes kazançlõ çõkmaktadõr.
Apple ise geliştirdiği yazõlõmõ üçüncü şahõslarla paylaşmayõ inatla
reddettiğinden PC sektörünün zirvesinden tepe taklak düşmüş, rakipleri için
çok
karlõ
olan
karşõlõklõ
bağõmlõlõk–interdependance–fõrsatõndan
yararlanamamõştõr. Bir diğer örnek üretim lisansõnõ başka üreticilere
satmamasõ dolayõsõyla Betamax videonun piyasadan silinip gitmesi, JVC’nin
VHS’yi paylaşmasõ sayesinde piyasaya hakim olmasõdõr. Remington,
Borroughs, Control Data, Bull, Digital ile örnekler çoğaltõlabilir.
Global başarõ kazanan firmalar dünya çevresindeki en iyi komponenti alõp ona
tasarõm, kalite kontrol, montaj, dağõtõm, pazarlama ve ürün uygulamada
kendi katma değerlerini eklemektedirler.
3.5. Global sektörlerde zaman rekabet avantajõnõn vazgeçilmez elemanõdõr.
Elektronik sektöründe yeni bir ürünü piyasaya ilk süren 2 üretici piyasanõn
%80’nini ele geçirir. Artõk klasik bölümlere ayrõlmõş sektörler ortadan
kalkmõştõr. Sektörler bir gecede transformasyon geçirebilmekte, piyasalar bir
günde ortaya çõkõp ertesi gün yok olmaktadõr. Dünyanõn öteki ucundaki bir
şirket yerli bir firmayõ piyasadan silebilir. Becerikli bir yönetici Asya’da bir
piyasa yaratõp, ülkesinde hiç satõş yapmadan fabrikasõnõn kapasitesini iki
katõna çõkarabilir.
Bu yõl büyük bir pazar payõna sahip olmak, gelecek yõlõn payõnõ garanti etmez.
Hatta bir çok firma, yarõnõn başarõsõna en büyük engeli bugünkü gücün teşkil
ettiğini acõyla yaşamõşlardõr. Yeni ekonomi küçük girişimcilere devleri öldürme
gücü vermiş, ürün ömürlerini bir-iki yõla düşürmüştür.
Microsoft araştõrmaya yõlda 1 milyar dolarõ mevcut ürünlerini piyasada tutmak
için harcamõyor. Kendi teknolojisini kendisi õskartaya çõkarõp yerine
yenisini ikame etmezse, Bavyera veya Brezilya’daki bir üniversite
öğrencisinin, yahut gezegendeki 70.000 yazõlõm firmasõndan birinin edeceğini
biliyor.
Ancak global talebin sunduğu imkanlar o kadar büyüktür ki bu büyük
harcamalara değer. Her yõl innovasyona ayrõlan paralar bugünün tekelini
korumak için değil, onun yerini alacak tekeli yaratmak için harcanmaktadõr.
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4. YENİ KAPİTALİZMDE ÇALIŞANLARIN REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRMAK
İÇİN UYGULANMASI GEREKEN POLİTİKALAR
4.1. Yöneticiler
4.1.1. Çok büyük mali güce sahip olan fonlar artõk yeni patronlardõr. Fon
temsilcileri yönetimi de şekillendiriyor. Büyük şirketlerin hiçbir şey
olmaz sanõlan başkanlarõ değişiyor. (GM’den Robert Stempel; IBM’den
Akers, Apple, Kodak, American Express, Westinghouse başkanlarõ)
4.1.2. Yöneticilerin Özellikleri:
! Erken kalkan ve zamanõnõ iyi kullanan
! İşimi nasõl yeniden icat ederim diye kafa yoran
! En çok üç aylõk planlar yapõp sonuçlarõnõ her gün izleyen, her hafta
sonu sekreterin kestiği ekonomi kupürlerini okumak yerine
odasõnda açõk CNBC ekranõ ve günde en az 5 kez Reuters’a
bakarak karar veren
! Müşteriler, hissedarlar ve çalõşanlar sacayağõnõn dengesini iyi kuran
! Yerinin hiçbir zaman garanti olmadõğõnõ bilen
! Yetkin, enerjik, lisan bilen, sürekli seyahat eden, tabii eşini de ona
göre seçen kişilerdir.
4.1.3. Hissedarlarõn çõkarlarõ ile çalõşanlarõn çõkarlarõ arasõndaki çatõşmayõ
önlemenin tek yolu çalõşanlarõn da birer hissedara dönüştürülmesidir.
Bunun iki yolu;
! Ortağõ olduklarõ yatõrõm fonlarõ veya emeklilik fonlarõyla ve
! Doğrudan kendilerine verilen hisse opsiyonuyla mümkündür.
Bu sayede mülkiyet tabana yayõlmakta ve kapitalizme sosyalizm
boyutu getirilmektedir.
5. SONUÇ:
Sanayi Devriminden bu yana süregelen ve diğer bütün sistemleri yok eden
kapitalizmin
alternatifsiz
kalmasõ,
sürekli
kendini
yenilemesinden
kaynaklanmaktadõr.
Yeni kapitalizm de ülkeler, firmalar ve çalõşanlara yeni davranõş biçimleri, yeni
sorumluluklar, yeni fõrsatlar getirmektedir.
Rekabet savaşõ her zamankinden daha kõran kõranadõr. Ülkeler vatandaşlarõnõn yaşam
kalitesini yükseltmek, firmalar büyümek, hatta ayakta kalmak istiyorsa her adõmõ
global boyu düşünerek atmak zorundadõrlar.
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Firmalarõn mutlaka yerine getirmesi gereken bir başka husus da borsaya kote
olmaktõr.
Bunun için yurt dõşõndan çarpõcõ bir örnek vermek istiyorum.
American Online Time and Warner’õ satõn aldõğõnda American Online’õn yõllõk cirosu 9
Milyar $, Time and Warner’õn yõllõk cirosu 27 Milyar $’dõ. Buna mukabil satõş sõrasõnda
American Online’õn borsa değeri Time and Warner’õn kat be kat üzerindeydi. American
Online hisselerinin sadece bir kõsmõnõ verip Time and Warner’õ satõn aldõ. Hisseleri
önce 27 $’a kadar düştü. Şu anda yeniden 52 $.
Bugün en ufak bir söylentide İMKB dikeye yakõn iniş çõkõşlar gösteriyorsa, halk dövize
hücum ediyorsa, şirketlerin en büyük gelir veya gider kalemini finansman
oluşturuyorsa bunun en başta gelen nedeni gerek halka açõk şirket sayõsõnõn gerekse
borsaya günübirlik kazanç kapõsõ olarak değil de uzun vadeli yatõrõm aracõ olarak
bakan hissedar sayõsõnõn yetersiz olmasõdõr.
İşçi-İşveren ikileminin de çözümü çalõşanlarõn hisse sahibi olmasõndan geçmektedir.
Hakça paylaşõm, sosyal adalet, sosyal barõş önce çalõşanlardan başlayarak
sermayenin tamamen tabana yayõlmasõyla mümkün olacaktõr.
Amerikan şirketlerinin sermaye yapõsõna bir kez daha göz atacak olursak:
1. Amerika’da emekli fonlarõnda 25 milyon kişi
2. Yatõrõm fonlarõnda 70 milyon kişi ve 104 milyon hesap var.
3. Fonlarda 10 trilyon $, bankalarda ise sadece 3,7 trilyon $ var.
4. Fonlarda paranõn 6 trilyon $’õ borsada.
5. Fonlar Amerika’da borsanõn %50’sinden fazlasõnõ kontrol ediyor.
Şayet sosyalizm sermayenin tabana yayõlmasõ ve bir ülkenin üretim tesislerinin
toplumsal sahipliği ise (ki öyledir) Amerika dünyanõn en büyük sosyalist ülkesidir.
Peter Drucker – “1976’da sosyalizm Amerika’ya nasõl gelecek?” sorusuna “Marx
kanalõyla değil pazar (market) kanalõyla gelecek” demişti.
HAKLI ÇIKMAK ÜZEREDİR.
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