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İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
Anında üretim ·kompleksleri, Japon endüstri organizasyonunun can alıcı

unsurudur. Amerikan şirketleri ile çelişkisi, geniş Japon imalat firmalarının
arz işlemlerini dikey entegrasyon şeklinde benimsemek yerine çok katlandırıl
mış satış birimleri yoluyla örgütlendirmesidir. Anında üretim birimleriyle; koordinasyonun gerçekleştirilmesi sağlanarak paylaşılan bilgi deyam eden etki,
satıcı ve taşeronlar vasıtasıyla son kurul imkan ve vasıfları dar bir çevrede yeri.ni bulmuştur. Bu bilhassa yük~ek derecede ademimerkeziyetçilikle karşılaştı
rıldığında göze çarpıcıdır hatta merkeziyette; fordizmin emniyet olarak üretim sisteminde ki dünyanın her yerinde üretim sürecinin farklı unsurları dağı
nıktır. Anında (JIT) üretim sisteminin gayesi verimliliği emeği sömürm~ vası
tasıyla değil artan teknolojik randıman, cihazların üstün şekilde kullanımı, asgari kayıp veya tekrar çalışma, azalan envanter ve yüksek kalite vasıtasıyla arttırmaktır. Böylece üretimdeki değer artışları çekilip çıkartıhr, ünite çıkışları
vasıtasıyla maddelerin israfı azaltılır, dolaşım zamanı minimize edilir ve gerçek üretim süreci daha verimli hale gelir.
Anında üretim kompleksleri içinde yardımcı şirketler, satıcılar ve taşe
ronlar dikkatle ~azırlanmış bir piramidin birincil, ikincil ve üçüncül bağıntıla
rıdır. Bu belki en iyi neredeyse tüm Toyota otomobillerinin üretildiği yer olan
Toyota şehri üretim komplekslerini örnek getirerek anlatılabilir (yıllık üç milyon gibi). 1980 yılında Toyota üretim kompleksi içinde% 80 mala sahip olan
en önemli bağı,ınlı ortaklığı ile 220 birincil taşeronunu kontrol etmiştir. Ba- ·
ğımlı ortaklıklar

biraz büyükçeydi ve kabaca ortalama 6500 çalışana sahipti.
Gerçekten Nippon Denso-Toyota'nın elektrikli ürünleri satıcısı 30 000 işçi istihdam eder ve satıcılar bile Toyota'nın rakiplerinin bir kısmıdır. Genellikle
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söylenen daha geniş ve fazla karlı ortaklıkların ana şirketlerden daha büyük
sahip olduğudur. Casumano'y a göre Toyota'nın on ortaklığı ve 220
birincil taşeronµnun hizmeti 5000 ikincil taşeronu ve yaklaşık 30 000 üçüncül
özgürlüğe

taşeronu tarafından görülmüştür. İkincil ve üçüncül taşeronlar nispeten küçüktü ve ortalama 500'ün. altında işçi istihdam etmekteydi. Tam olarak ·1966
ile 1981 yılları arasında, imalat çalışanlarının istihdam edilme yüzdesi taşeron
lar tarafından % 53'ten % 66'ya yükseltilmiştir.
Anında (JIT) sistemde dağıtım ağı ek bir rol oynar. Mesela Toyota'da
araba satıcılıkları bilgisayar siparişlerini doğrudan fabrikaya nakledebilirler,
gerçekte eleme gelecek bir talebe karşı stok için ihtiyaçtır. Dağıtıcılar, ürün
kalitesi ve pazarlar hakkında haber alma mekanizmaları olmaları bakımından
en önemli ana bilgi kaynaklarıdır.
Anında

üretim; izleyici fordist üretimin diğer bileşenlerine yakından sı
eder. Bu son derece tesadüfi dengede, iş kesintilerinden sonra üretim programlarında ciddi kesintiler olabilir. Taşeronların dağıtımları denetlenip kaliteli kısımlar istenildiği gibi elenir ve üretimin düzgünce işlemesi sağla
nır. Bu Japon endüstrisini, grevlere. karşı son derece kolay direnir hale getirir. Keiretsu gruplar, içinde yüksek derecede mülkiyetin kilitlenmesi anında
(JIT) sisteme ek destek verir.
nır teşkil

Japon endilstrisinde anında üretimin bazı eşsiz avantajları müzakere edilir. Bağımlı ortaklıklarda çalışanlar genellikle esas firmalarda çalışanlardan
daha düşük ücret alır, üretimin herşeyi, içeren fiyatını düşürür. Taşeronların
iş devrinin aşağıya gidişini telafi etmek için kullanılmalarının eskisi kadar fazla revaçta olmadığı olmadığı görülmektedir. Gerçekte esas şirketler ve onların birinci taşeronları arasında risk paylaşımı bir kural olur, esas şirketler gibi
uzun vadeli ilişkileri ve dengenin önemini tanımak önde gelir.
Anında (JIT) sistemin belki en önemH yönü bilgi paylaşımını ve yeniliklerin yaratılması için ek kanallar oluşturmasıdır. Anında üretim kompleksleri
bilginin çok yönlü akışıyla karakterize edilmiştir. Satıcılar ve taşeronlar Toyota Taşeronlar Görüşme Grubu'nda olduğu gibi tipik bir birleşik federasyon gibi birb~rine bağlanmıştır. Esas şirketler satıcılara problemlerle başa çıkmada
ve tipik sevkıyat personeline meseleleri çözmek için yardımda en etkin eldir.
Yeni ürün planında bunun şiddetle karışık olması satıcılardan çok mühendisler için sözkonusudur. Bu durumda, anında üretim kompleksler inde çalışan144

lar şirket içinde bile transfer olabilirler, çalışanların kariyerlerinin devrinde
emeklilik gibi tipik gecikmeler vukuu bulur, esas birimlerin yönetici kadroları
küçük ortaklıklar tarafından emilir.
Esas şirketler bazen yenilikleri bağımlı ortaklıklardan ogrenir. Hatta,
elektrik ve elektronik parça üreticisi Nippon Denso tarafından geliştirilen kalite kontrol programını ilk defa olarak Toyota model almıştır. ~undan başka,
aynı haberleşme ağını paylaşan satıcılar yeni tekniklerin süratle yayılmasını
sağlar. Yakın kurumlar ve anlaşmalı ilişkiler bilgi transferini bu çevrede kolaylaştırır ve çapraz ilhakını sağlar. Japon ekonomisinin son derece sağlam bünyeli yapısında olduğu gibi JIT komplekslerin çok katlandırılmış ilişkilerini Jon
Sigurdan karakterize eder. JIT kompleksleri, pazar benzeri a,ğlar ve yarı entegre ilişkilerle geniş fordist kurumların basit dikey entegrasyonun yerini alır .
. Özetle, on yıldan fazla Japon şirketleri aktif olarak iş organizasyonları
nıri yeni formları ile üretim son derece fonksiyonel uzmanlaşmanın ve fordist
şirketlerin arkasına kaydırılmış'tır. Burada biz Japon başarısını işçinin istismar
edildiği dönemlerde açıklayan Dohse ve onun görüşünü paylaşanları açıkça
çürüttük. Japon üretiminin organizasyonel içerdiği, iş maliyeti veya karşılaştır
malı sömürü düzeylerinin sonuçlarını çok çok aşar. Japon emeğinin sosyal organizasyonu basitçe daha iyi veya fordizmin daha ileri bir versiyonu değildir,
ona

farklı

bir alternatiftir.

Daha anlamlı olarak, yeni örgütlenme şekilleri Japon üretimiyle birleşti
rildi ki bu da boşluğun içinden ortaya çıkartılmamıştır, fakat sosyal ve tarihsel
güçlerin ki fordizmin Amerika ya da Batı Avrupa'daki şekline benzemez katkılarıyla geliştirilerek beslenmiştir.

Esas önem taşıyan, savaşın hemen arkasından gelen korkunç sosyal yükselmeler ve işçi hareketleri ki, bu birleşik girişimcilik, uzun süreli çalışma hayatı ve yüksek derecede para-iş desteğiyle iyice tespit edilen Japon endüstri
ilişkileri sisteminin yerleşmesine yardım etmiştir. Savaş sonrası Japonya bu
fordizmin ötesinde ve ciddi, önemli dışarıya açıl!ln ince yollarla açılıp genişle
di .. Geniş Japon şirketleri bu dar yolların içinde gelişerek fordist toplayıcı
üretimin karakteristik bir çok katılıklarının hakkından gelebilir hale geldi.
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JAPO~A'DA_ İZLEYİ

Cİ FORDİST YENİDE
N YAPILANMA

Jap ony a için izleyici fordis
t üre tim in mü ess ese ye ait
içeriği yen ide n yapı
lan ma ya eşsiz bir karşılık
ola rak sosyal ala na ve de
esn
ekl
iğe yerleşmiştir. Bu
'sosyal ve mü ess ese ye ait
organizasyonun üç seviye
sini icap ettirir: Yenilikle
rin ve üre tim in ~ntegqısy
onu, yeni örgütsel. yen
iliklerin başka yenilikler
e zemin hazırlamasının tesis edi
lmesi ve teknolojik yenilik
lerin üre tim sür eci ne yayıl
ması.

Biz Jap ony a' da izleyici for
dist yen ide n yapılanma için
fujitsuizm il.zerinde dur ma k istiyoruz . .Bu
ter im Japon'ların en öne
ml i tem el bilgi şirketi fuj
·su ltd .de n alınmıştır ki
itson yıllarda japonların
en geniş bilgisayar · şirketi
IBM -ja pon 'un yerini almışt
ır. Fi~manın ikincil teşebbüsü
Fu jits u Fa nu c şimdi
ler de dünyanın en büy ük
end üst ri robotları üretici
sid
ir. Nii~ı,ı.ta'daki Fan uc
fabrikasında, adamsız rob
otl ar başka robotların üre
tim
böl üm ler ini de karanlıkta yapmaktadırlar. Fu
jits uiz m böylece yukarıda
anılan her üç seviyeyi
. rar: Yeniliklerin ve' üre tim
sain entegrasyonu, yarı oto
nom
ortaklıkların yaratımı
ve teknolojik yayılım.
1
Birinci seviye, yenilik ve
üre tim in bir bir ine bağlan
ması mekanizmasının
çeşitliliğine rağmen me yda na
gelir. Fo rdi st şirketlerin
sıkı uzlaşmasının -yerini
çok disipline edilmiş araştı
rma grupları alır. Ke sin am
açl
ar ve sab it üyeliklere
sa~ip olm akt an çok takı~lar
devamlı amaçlarını düz enl erl
er ve kimi~ beceri
ve inc ele me ler in'e ihtiyaçla
rı varsa aralıksız üyeler ekl
erl
er
ve kimin becerilerine dah a fazla yoksa üyeler
inin yerini değiştirirler. Ro
tas
yo
n
araştırma merkez-.
!er ind e ve araştırma vasıta
ları ile i~letmenin diğer
.
bir
imlerinde 'kullanılır. Mesela; NE C'd e yaklaşık ara
ştırma personelinin % SO'sı
servislerinin ilk on yılı
boyunca işletmenin diğ~r
bölü~lerine kaydırıldı, yirıpi
yıl. son ra % 80 'i faaliyet gös ter en diğer böl üm
ler de çalışmıştı.
'
Fu jits u'n un eski başkanı
Tairyu Kobayashi ara§tı
rmaya esn ek ya1daşma
nın avantajının par lak
noktalarını şöyle ifa de
ediyor:
0

İnanıyorum ki Fu jits u'n
un kud ret i biz

im araştırmaya gru p yaklaş
mamı~a
bağlıdır~ .. Duyduğum kadarıyla
Am eri ka' da bir eys el kab
iliyetlere

s0n der.ece
yüksek değer ver ilm ekt edi
r. Ra kip şirketlerdeki ark
ada
şla
rım
tarafından sık
ça söylenen söz "kabiliyet
li hiç kimseye sah ip değilm
işs
ini
z
gib
i gör ünm esi ne
karşın iyi yapılmış iş eld e ede
ceğinizden eminsiniz". Me mn
uni
yet le kab ul edil. me si ger eke n bir söz zan
ned eri m ... Biz her kes in
kat
ılı
mda
bul
unduğunu hissettiği ko op era tif gel
işmeye dah a fazla değ
er veririz.
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yla üst üste bindirilip katlanması
Bun dan başka, araştırma üretim yolu
safhadan bir sonrakine (ve bir ilişki
süreciyle yakından ilgilidir. Bir eklemsiz
şti
karşın gelişim süreci daha fazla birle
s~z grup tan diğ~rine) kayma olmasına
rilmekteJn uzaktır.
amlate~el mekanizması ki bu tam
·Kendi kendine örgütlenen grupların
tirir.
değiş
olduğu gibi kompozisyonları
nan ürünlerin farklı görünüşlerinde
şmeler. ve
farkları ayırıc1 .araştırmalar, geli
Bu sistem Am erik an şirketlerindeki
lemprob
i yeniliklerin.halden hale geçen
kaybolan üretim gibi ka~akterize edic
rikleri arasında sistematik Üst üste katlerini azaltır. Araştır~a ve üretim teda
şçlere süratle çevrilen öne mli \eni bulu
lanış ki bun lar yeni ürünlere ve süre
nına yerkolaylıkları tir.etim sitelerinin yakı
. l~rdır. Bun a ek olarak, araştırma
t
sahip olunmasına rağrn,en bÜyük şirke
leştirilmiştir. Bir tek merkez kolaylığı
leksler~ kümeler halinde. çevreleyen cidler üretim birimlerini ya 'da JIT komp
bilgi
lmai'ye göre, bu örgütsel yenilikler
di araştırma birimleri yerleştirmiştir.
diğer sertliklearaştırmaları karakterize eden
blokajlarının ve fordizm altında
lerin haknme" nin y~rattığı ben zer etki
rin ve fabrika yerinde "yaparken öğ~e
kından geli_r.

r Japon'ların en yenilikçi ekonomi
Üretimin de entegrasyonu ve yenilikle
nedenidir. Büyük Japo n şirketleri yarı
politikalarına sahip olmalannın birincil
süpe r
tim ve computing, biyote·knoloji,
iletken elektronik, otomote edilmiş üı:e
daha faze sahip olduğu alan lara giderek
iletkenlik gibi Amerika'nın üstünlüğ
Ace~talararası Yarı İletken Teknoloji
la meydan okunmaktadır. Amerikan
nlar 12'd en 25'e ana yarı iletken tekGru bu'n un son raporlarına göre = Japo
ca
a ile Japonya dokuz diğer saha da kaba
nolojide açıkça öne geçmiş, Amerik
4'te
198
r.
ce iki sahada Önde kalabilmişti
birbirine bağlanmış ve Amerika sade
r, ·
erika 410 milyon dolar açık vermişti
Japonya ile yarı iletken ticaretinde Am
istareti
ve Japonya yüksek teknoloji tica
Belki daha anlamlı olarak, Am erik a
16 milyar dolar olduğunu gösterir.
tistikleri Amerika'nın gen d açığının
gve endüstriyel gelişme, üretimin ente
· Yayın tekn~lojik değişim süreci
ik
oynar. Hen ri Erg as'a göre teknoloj
rasyonu ve araştırmada en önemli rolü
ekotik
de~inleştirme. modelleri ileri poli
gelişmenin gere k kaydırma gerekse
şen
olojik sınırlara doğru kaydırmayla geli
. nomilcbri geliştirir. Ülkeler yeni tekn
tir
geliş
ki diğerl~ri Batı Almanya'nın
Am erik an modelinden hoşlanırlar oysa
bun a rağ
nlaşmayı beğenirler. Japo nya 'da
diği erişin sekt örle rde yoğun uzma
esm bir bağlantı bulu nur ve örgütsel
men üretim ve yenilikler arasında yak
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nekliğin daha genel derinleştirmeyle birlikte kaydırmalı entegrasyonla netice-

lendirilir. Sonuçta, teknolojiler yalnızca hızla yayılmazlar, erişkin sektörleri
gençleştirmeye yardım ederler, fakat büyük teşebbüsler icatlar yoluyla ortaya

çıkan sahaları, başarılı imitasyon ve bilgi kazançlarını çabukça delip girebilir.
Bu yeni teknolojik sınırlara doğru endüstriyel yapıyı iter.

fordist yeniden yapılama, yeni teknolojinin geleneksel üretimde
içerir. Bu Japonya ve Amerika'nın makinalaşmış. üretime açık
da
yayılmasını
ça karşılaştırmalı cevaplarıdır. Son araştırmalar belirtir ki Amerika esnek üretim sistemlerini (FMS) veya bilgisayarlar tarafından kontrol edilen makine takımlarının kendilerine yetişir nüvelerini benimsemede Japonya'nın arkasına
düşmüştür. Sistemlerin numaralar Japonya'da, Amerika'da olduğundan iki
kat fazla kullanıldı. Bundan başka Japon şirketleri kullanılma kapasitelerinin
anlamlı yüksek seviyelerine tqnık olur. Esnek üretim ·sistemlerinin kullamlma
oranı Japonya' da % 84 olmasına karşın Amerika' da % 52 idi·.
İzleyici

Am erikan şirketleri zannedildiği gibi üretimde FMS (esnek üretim sistemlerini) kullanmıyordu. Amerikan şirketleri esnek üretim sistemlerini yüksek hacimli geniş alanlar yerine daha çok nispeten standart hale gelmiş
kısımların üretiminde kullanmıştır. Amerika' da esnek üretim sistemleri tarafından üretilen parçaların ortalama sayısı 10 iken bu sayı Japonya'da 93' tü .
Yıllık hacimli parçaların sayısı Amerika' da 1727 iken Japonya' ela 258'di.
Ayrıca,

Esnek üretim sistemlerinin Amerika' da tanıtılması fordist endüstriyel örgütlenmenin işe ait sertifikalarıyla enikonu sınırlandırılmıştır. Amerikan fabrikalarında esnek üretim sistemi işçilerin becerilerini köreltmek, yönetimin gücünü arttırmak ve nispeten standart ürünler üretmek için kullanılmıştır. Amerika' da esnek üretim sistemlerinin durum çalışmaları açıkça otonominin yer
değiştirmesi, kullanılan

yeni teknoloji

yolları,

üretim yerindeki

sorumluluğun

planlanmasında örnek getirerek anlatılabilir. Buna rağmen, araştırmalar işa

ret eder ki, Amerika' da otomasyonun tarihi hedefi çalışanları ve yönetimin
yer programlama vazifelerini kontrol edebilmektir. Ramohandran Jaikumar'ın ifade ettiği gibi esnek üretim sistemlerindeki idare River Rouge'deki
eski Ford fabrikasında olduğu gibi yanlıştan daha kötüdür, felce uğratıcı niteliktedir. Amerika genellikle esnek üretim sistemlerinin ilerisine kaymaya çalı
şarak tam otomatik, bilgisayara entegre edilmiş üretimli işçisiz üretim ortamları gerçekleştirmek
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istemektedir.

Japonlar biraz farklı yaklaştılar. Japonya'·da esnek üretim sistemleri insanların katılımlarında anlamlı artışlar ve işçilerin yetiştirilmeleri gibi sosyal
yeniliklerle desteklendi. Çok disipline edilmiş plan grupları esnek üretim sistemleri teknolojisini üretim çevrelerinin çeşitliliğine uydurabilirler. Mavi yakarutin bilgisayar programlarını yapmaya razı edildiler. Yöneticiler
teknik becerileri ve entellektüel kabiliyetleri olan çalışan kişileri biraraya getirmek yoluyla esnek üretim sistemleri teknolojisine etkili yönetim.s el içerik

lı çalışanlar

1 .

yaratabilirler. Japon endüstriyel organizasyonunun mevcut çatısı fabrikalarda
çalışanların "düşünen çalışanlar" olmaya dönüştürücü bir içeriği sağlayıcı özelliktedir.
Amerikan deneyimine kesin karşıtlığı, Japonya'da ifa etli.len endüstriyel
otomasyon yeni iş çevrelerinin yaratılmasını ve çalışanların entellektüel kazanç ve bir o kadar iyi olan entellektüel becerilerini geliştirerek içermesidir.
Japon şirketleri böylece bilgisayarla entegre edilmiş sistemi ifa etmemek için
seçeneğe sahiptirler ve esnek üretim sistemlerinde tecrübeli yönetici ve işçile
re sahip olmayı tercih ederler. Japonya' da otomote edilmiş üretimin yayılma
sı, yönetimsel yenilikleri ve insanların katılımını teknolojik değişmeye en
önemli tamamlayıcı olarak içerir.
Kısaca, .Tapon'ların yeniden yapılanmaya cevabı üretimi ilk ortaya çıka
ran yönetimsel ve işe ait düzenlemeler tarafından uzun hesaplanarak tespit
edilmiştir. Sosyal alan ve esneklik yaratmayla meydana gelebilir. Japon endüstriyel organizasyonu üretim sentezleri, yenilikler ve üretimi yeni teknolojilere entegre etmek için meydana getirildi. Japon'ların yeniden yapılanmaya

yaklaşması böylece fordizmde nitel bir çatlama gösterir ve alternatif olan izle-

yici fordist ya da "fujitsuist" modeller sosyal ilişkiler yaratırlar.
İZLEYİCİ FORDİST ÜRETİM SİSTEMLERİNİN İHRACI
İzleyici fordist üretimin dönüştürücü kapasitesinin en önemli belirteci Japonya'nın dışına aktarılabilir olmasıdır. Gerçekten yukarıda tartışılan süper

sömürü ve kuwetli devlet. teorilerinin ikisi de (Japon'ların kültürel determinist teorileri kadar iyi) Japon ekonomik gelişmesinin ardında birincil faktörler olan; çalışma sisteminin eşsizliği, ·politik düzenlemeler ve kültür yer alır.
Bu bölümde Japon otomobil üretiminin Amerika'ya kayması, iş organizasyonunun kesin olarak bir noktada odaklanması ye anında (JIT) üretim sistemlerinin gelişimi hakkında tetkik yapılacaktır.
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1983'ten önce, başlıca Japon otomobil üreticileri Amerika' da üretim imkan ve vasıtalarını açtı ya da açmayı planladı. Japonlar için Amerika' da otomobil üretimi yapmak için yatırımda bulunmak iki sebebin üstün gelme~iyle
oldu: Koruyuculuk taraftarı itmeleri yasaklamak ve şiddetli borsa çalkantıları
na karşı himaye etmek. En uzun işleyen Japon üretim imkan ve .vasıtaları
New United Motor Manufacturi ng Inç: (NUMMI)'y i Corollas ve Chevrolet
Novas'yı yapan Toyota ve General Motors arasındaki riski bağlantıyı, Honda
Civies ve Accords'u üreten Ohio'daki Honda-Mayvsville'i ve Tennessee Nissan'ı içerir. Bunların içinde yalnız NUM.MI sendikasız işçi çalıştırır. 1986'da
0

bu üç üretim vasıtası kabaca 500 000 araba ve 100 000 kamyon üretmiştir.
Mazda son zamanlarda Flat Rock'ta, Michigan'da sendikasız işçi çalıştıran
otomobil montaj yerleri açmıştır. Diğer üç Japon otomobil üreticisi 1990'a kadar Amerika' da fabrikalar açmayı planlamaktadırlar. Toyota Kentucky' de,
Fuji-Isuzu İndiana'cla, Chrysler ile Mitsubishi arasındaki bağlantı Diamond
Star Illlinois'te. Japon ekonomi enstitüsünün 1990 itibariyle belirttiği tahminlere göre Japonya otomobil üreticilerinin Kuzey Amerika'dak i üretim kapasitesi yaklaşık 2 milyon araç veya kabaca 1986'da Japonya'da üretilen 12 milyon ara banin % 17' si kadar olacaktır. Ayrıca, yüzden fazla Japo~ otomobil
parça satıcısı Amerika' da yerleşmiştir. 1990'ların başında Japon'ların Ame~i
ka'ya otomobil yatırımları 5 ile 7 milyar dolar arasında olacaktır.
Japon Literatüründ e yer değiştirmel_er kıttır fakat sonuçlar göze çarpıcı
dır. Bu bölümde literatürdeki belli başlı buluşlar özetlenecek ve Ortabatıdaki
Japon otomobil üretim komplekslerinin başlangıçtaki sonuçları bizim araştır
ma projemizden sunulacaktır. Japon üretim imkan ' ve vasıtalarıı~ı kullanan
NU]\1MI, Honda ve Nissan'ın her biri; azalan iş sını.flandırm.alarını, grup
esaslı işi, rotasyonu, kalite kontrol çemberlerini ve bazı tasarruf garanti seviyelerini içeren izleyici fordist iş organizasyonunu başarıyla ifa etmektedirle r.·
NUMMI; ewelce General Motors tarafından kapatılan eski General Motors'a yerleştiğinden beri bilhassa ilginçtir. General Motors sisteminde Freıİıont fabrikasının bulunduğu yerde en şiddetli endüstriyel uyuşmazlıklar meydana gelmiştir. İşçiler yüksek derecede hoşnutsuzluklara şahit oldular: Fabrika kapandığında 800 ile 1000 arasında muallak şikayeti gerektiren durum vardı, devamsızlık yaklaşık % 20 idi, Fremont şiddetli uyuşturucu ve alkol gibi
suistimal edilen problemler tarafından karakterize edilmişti .
. General Mokors ve Toyota'yı birleştiren anlaşmayla NUMMI Fremont,
Toyota idaresinde 1984 yılında açıldı. İş sınıflandırmalarının sayısı yaklaşık ,
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200' den 4(e indirildi. Grup temeline dayanan üretim ve kalite kontrol çemberleri tanıtıldı. Tasarruf şartına rağmen formal olarak garanti edilmedi ve
UAW anlaşmalarda işçilere en kuwetli iş güvenliği verildi. NUMMI' de verimlilik General Motors tarafından idare edilen kardeş fabrikaya göre % 50 daha fazladır ve ürün kalitesi daha iyidir. NUMMI görünüşe göre eski Fremont
fabrikasından daha yüksek hızla çalışmaktadır, açıkça işi hazlandırmanın bazı
çalışarlfarın çalışmaları olduğunu haklı çıkarır. NUMMI'nin ilk iki buçuk yılı
yaklaşık çalışanların% 14'ü bırakılmıştır ya da kovulmuştur (yıllık oran yaklaşık % 5,5). Fabrikada ewelce salgın olan hoşnutsuzluklar NUMMl'nin izleyici fordist üretim sistemini uygulamasıyla açıkça b!lşarıya götürmüştür.

'

Honda ve Nissan da fabrikalarında Japon stili (izleyici fordist) iş organizasyonu kullanmaktadır. Araştırmalarımız Honda-Marysville' de; çalışma
gruplarının kullanımını, rotasyonu, yaygın eğitimi, minimal iş sınıflandırmala
rını, işçi ~alite kontrolünü, kar payı eklenmiş ücretleri ve forma! olmayan tasarruf şartı garantilerini belgeler. Buna rağmen, Honda ve Nissan'da sendikalar, yönünde daha az uzlaştırıcı durum aldıve her iki firma da Ortabatı'nın yeşil sahalarına üretim_imkan ve vasıtalarını yerleştirmişlerdir. Honda'daki baş
lıca örgütsel sürümden sonra United Autworkers talep edile.n temsilci seçimlerinden feragat etmiştir. Nissan' da raporlara göre bilinen sendika taraftarları taciz edilmektedir, bu taciz Amerika'nın kendi sendikalaşmamış fabrikala. .
.
\
.
rından belki daha az şiddetli olabilir. Honda ayrıca 85 çalışanını getirerek yerleştirme kararındadır. Nissan' da son rapor sık olan seksüel tacizleri ve fazla
çalışma durumlarını hafifletmiştir. Japon aktarmaları açıkça çalışmaz ütopyalar değildir. Ciddi problemlere NUMMI ve Honda'daki durumlar izleyiei fordist üretim düzenlemelerinin başarılı bir şekilde Japonya'nın dışında sendikal
ya da sendikasız işçilerle ifa edilebileceğini gösterir.
Önemli bir nokta, araştırmalarımız açıkça . Ortabatı' da düzeltilmiş anın
da üretim komplekslerinin ortaya çıktığını belgeler. Honda. kompleksinin esası; merkezi fabrika yerini, makine ve nakil imkan ve vasıtalarını ve bağımsız
araştırma merkezle'rini içermesidir. Bu esas kolaylık, yaygın ve gelişen satıcı
ve taşeron ağı ile sarılmış olasıdır. Bunlar; Amerika' da üretim imkan ve vası
tafarı açan Japon firmalarını, Japon-Amerikan hassas bağlantılarını ve Amerikan satıcılarını ki bunlar Honda ile devam eden ilişkiler tesis etmişlerdir- içerir. Japon satıcılar ile yapılan görüşmelerimiz ve Japon-Amerikan hassas bağ
lantısı başarılı bir şekilde izleyici fordist iş organizasyonunun ifa edilmekte olduğunu işaret eder. Satıcı firmalar düzeltilen anında dağıtım gereklerine uyarısı

lar. Buna rağmen, uzaklıklar aileleri ayırır ve daha geniş kapasitelere imkan
vermesine, iyi yapılmış yollara ve geniş karakteristik şehre özgü işçi pazarları
na rağmen satıcılar Amerika'da biraz daha uzundur. Envanter kümeleri de
bu fabrikalarda daha geniş ala11ların varlığına, depolama kapasitesine ve Japonya'dan ithal edilen mağazalar için ürünlere rağmen daha geniştir.
Japon başarısının izinde olan Amerikan üreticileri yavaşça izleyici fordist üretim ilişkilerini benimsemektedirler. Son Amerikan Labor Department
raporları, 200 Amerikan şirketinin daha küçük iş sınıflandırmalarını, iş gruplarını, iş hayatının kalitesi programlarını ve beceriye dayanan tazminat sistemlerini içeren "bilgi için ödeme" sistemlerini kurduğunu göstermektedir. Bu bariz çabalar içinde Fotd'un "Japon Sonrası" stratejisi ve National Intergraup
bulunmaktadır. Bundan. başka Japon. firmalarının endüstrilerinde muhtelif satıcılar (elektronik, makine parçaları ve tekerlek) Amerika'da şube fabrikalar
açtılar ve başarılı bir şekilde iş organizasyonunun yeni formlarını yerine getirmektedirler. İzleyici fordist üretimin yayılması Japon firmalarının yeniden yerleşimi ve Amerikan şirketlerinin bu.n u. taklidi yoluyla hızla sağlanmaktadır.
Japon iş organizasyonunun başarılı bir şekilde ifa edilmesi izleyici fordist üretimin biraz farklı ülkesel içeriklere göre genellenebilir olduğunu gö'sterir. Ayrıca süper sömürütezlerinin zayıflığı ki bu Japon kapitalizminin yönetimin keyfi gücü ve Japon çalışanlarının örgütsüzlüğüne ilişkin baş.arısını perçinler olduğunu da gösterir. İzleyici fordist üretim, iş organizasyonunun drama- ·
tik transformasyonuna hareket sağlar, endüstriyel yapı ve iş ilişkileri, endüstriyel kapitalizmin görüntüsüne göre belirir.
SONUÇLAR
Japon üretiminin sosyal örgütlenmesi fordizmle bir çok kuruma ait sertliğin hakkından gelmiştir. Kendini yöneten gruplar, anında üretim kompleksleri ve yaparken öğrenme fonksiyonel uzmanlaşmanın, köreltmelerin ve fordist kütlesel üretimin yerini almıştır. İzleyici fordist. üretim kesin sınıf uyuş
mazlıklarını yumuşatır ve savaş yıllarında Japonya'da ortaya çıkan belli sınıf
gücünde denge yaratır. Bu dengeli işçi-işveren ilişkilerine yükselme verir. Ku- .
rulan izleyici Fordist Japon örgütlerinin işe ait dış hatlarının içeriği yeniden
yapılanma esaslı geçerli yeniliklerle ve bilgi yoğun teknolojilerle belirlenir. Bu
sosyal alandaki ihtiyaçların temel üretim süreçleriyle yeni araştırmalara ve yeniliklere entegre olmasını sağlar. Bu husus sosyal düzenlemeleri esneklik, entegrasyon, pazar işlıımleri ve yaparak öğrenmeyle birleştirir. Bu sistemle, iş
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esnek olarak örgütlenir ve yenilikler üretime yavaşça bağlanır. Yeni teknolojiler büyük firmalarda uygulanarak üretim süreçlerinde tatbik edilir ve bağım
sız teşebbüslerde uzun uzadıya anlatılabilir. Japon izleyici fordizminin içinde
ortaya çıkan sınırlar bu yeni kurumsal düzenlemeleri -bizim fujitsuizm diye
ifade ettiğimiz- fordizmin nitel açıklığı ve bilgi yoğun üretim için en iyi uygulanan

sınırını tanıtır.

Bizim bulgularımız dünyanın her yerinde vukuu bulan yeniden yapılan- ·
maya farklı cevaplan anlamak için genel fikri bir çatı önerir. Mesela; Amerikan fordizminin ilk kurumsal adaptasyonu yenilik komplekslerinin artışı, en
çok göze çarpan Calıfornia'nın Silicon Valley ve Bost.on sahasındaki Route
128 örnekleriyle açıklanır. Anında üretim kompleksleri gibi bu küçük firmanın darca ağ haline getirilmiş kompleksleri ve riske giren kapital fonksiyonel
uzmanlaşma, bağlantının yüksek seviyeleri, karşılıklı düzeltmeler ve firmalabirbirine tesir etmesiyle karakterize edilir. Onların yeniliklere açık başarı
larına rağmen bağımsız yenilik komplekslerinde hüküm süren kütle üretim sistemlerine paralellik vardır. ve nitekim fordist endüstriyel transformatif küçük

rın

bir darbedir.
Fujitsuzmin ve Amerikan yeniliklerinin endüstriyel adaptasyonları esnek
ihtisaslaşmış endüstriyel bölgeler kadar iyi Michael Piore ve Charles Sabel'in
paylaştığı göze çarpıcı paralellerle tanımlanabilir. Fordist endüstriyel organizasyonu için potansiyel yenilemelerin her biri, kurumların darca ağlaştırılmış
yüksek beceri kazandırılmıŞ işçi diğerine tertibiyle kurulan sabit yapıdan ibarettir. Bu fikren desteklenmiş düşünce şekilleri izleyici fordis t yeniden
ma teorileri için geliştirilebilir, durum çalışmalarıyla test edilebilir,
araştırmalarla karşılaştırılabilir ve ampirik olarak tatbik edilebilir.

yapılan
keşif

ve

Burada teknolojik ve işe ait süreçleri toplamamıza rağmen izleyici fordist artışı bize Japonya'da ortaya çıkması mümkün politik ekonominin aynen
taklidi veya yönetmelik usulüyle yeni fujistsuist modelin spekülasyonunu yapmamıza imkan verir. Bu ekonomik çarelerin oluşumunda dengenin sağlanma
sını, toplama (kar ve tekrar değerlendirme), tüketim, talebi organize etmek
için sabit sosyal kurumların bulgularını ve kendi' kendini tutan ekonomik büyüme için

şartların oluşturulmasını

ister.

Bu yazı, çok rağbette olan Japon politik ekonomisi ve. savaş sonrası Japon kapitalizminin dinamiklerini hazırlayan uyumlu teorilerin yapı taşlarını
açıklığa kavuşturmaya çalışmaktadır. Japon gelişimini, tekil Japon iş sistem
153

veya durum tanıml.arıyla açıklamaya çalışan modeller tartışılmış ve politik-ekonomik anlaşmazlık, organizasyonel yenilik ve kuruluş yapılandırmasını oynadı
ğı merkezi rolün önemi gösterilmiştir.
Japonya,

şimdi,

etki çevresi

g<iniş

lanmanın eyleminin merkezindedir.

154

teknolojik ve ekonomik yeniden

yapı
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