'YENİ EKONOMİ' VE
İKTİSAT POLİTİKASI
Y.Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ*
t. GİRİŞ
Günümüzde, bir çok parasal ve birbirini karşılıklı olarak etkileyen
geliş mel erin kes işim noktasında bulunmaktayız. Söz konusu gelişmeler, var olan
gelenekse l ekonomik ilişkileri de derinden etki lemektedir. Dünya hızla
değişerek, eski değer ve eği lim lerin yerini yenileri almaktadır. Dünya yakın
laşarak küçülmektedir. Bu gelişme as lında yeni değildir; yeni olan bu sürecin
yoğunluğu ve temposudur. Burada hiç şüphesiz yeni olan, coğrafi ve kültürel ile
mantalite mesafesinin aza lmas ı veya tamamen ortadan kalkması sonucu aşıla
mayan s ınırların aşılmasıdır.
G loba lleşme ,

sadece dünya ticaretının büyümesi değildir; sermaye
piyasa l a rının dünyanın her yerini ağ gibi örmesi ve entegrasyonu; yaratılan
katma değerden bütün ülkelerin fark lı oran larda da olsa yararlanmasıdır.
Ekonominin yanında, siyaset ve toplum da hızla ge li şen transformasyon
sü recinin etkisi altında kalm aktadır. Ulusal devletin önemi azalmakta, bunun
yerini uluslarüstü ilişkiler almaktadır. Toplumsal yaşam, bireyciliğin ve bağımsı
zlı k uğraş ı veren küçük toplulukların etkisi a ltında kalmaktadır.
Ulus lararası mali piyasa l arı n serbestleşmes i ve yeni finansman tercihlerinin
ortaya çıkma ı , yenil i ğe aç ık olan dinamik işletmeler için ekonomik açıdan
büyümeyi daha kolay hale getirmiştir. Enformasyon ve telekomünikasyon
a l anındaki hızlı gelişmeler, çalışma süreçlerini ve piyasa ekonomisinin organizasyonunu temelden değiştim1iştir. Ayrıca, gelişen ekonomik şartlara hızlı bir
uyum sağlayabilmek ve ekonominin potansiyelini daha iyi değerl endirebilmek

• i.ü., İ kt isat Fakültesi, İkti sat Politikası ABD Öğretim Üyesi
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açısından,

mal ve faktör piya sa l arının esnekliği tartışmasız önemli bir role sahip-

tir.
ile birlikte yeni bir süreç yaşanmaktadır.
ile o ı1aya çıkan bu süreç, 'Yeni Ekonomi' olarak
adlandırılmaktadır. Akademik tartışmalarda, 'Yeni Ekonomi'de gerçekten yeni
bir gelişme yaşan m akta mıdır, konusu işlenmektedir. Burada herhangi bir sonuca ula ş ıl a m amak la birlikte, özellikle ABD ve Avrupa'da yaşanan gelişmeler bir
temel dönüşümün gerçek l eşmekte olduğu sonucunu vermektedir. Yeni
Eko nonıi'nin itici gücünü, teknik gelişme ler ve bilgisayar çağındaki yenilikler
oluşturmaktadır. Burada, bilgi devrimi ve entelektüel sennayenin önemi öne çık
maktadı r. PC yoğunluğu , İnternet ve mobil telefonlar, kalitatif değişikliklerin
gösterge lerini oluşturmaktadır. İnternet sayesinde sınırlar ortadan kalkmakta,
piyasalar büyümekte ve rekabet yoğunlaşmaktadır.
Dünyada,

g loballe şme

Globalleşmenin ge lişmesi

2. YENİ EKONOMİNİN GELİŞİM SÜRECİ
l 980'lerin sonlarından itibaren iktisadi alanda yaşanan gelişmelerin Yeni
Ekonomi adı altında yorumlandığını belirtmiştik. Son yıllarda ekonomideki
değişiklik daha belirgin hale gelmiştir. Bugün, sadece borsayı değil, aynı zamanda ekonomik fantezileri ve perspektifleri etkileyen bir çok yeni enformatik ve
İnternet işletmeleri ortaya çıkmıştır. Daha önce var olmayan bu işletmelerin
günümüzde ağırlıklarını hissettirmeleri bir yeniliktir.
Son on yılda ekonomi politikasında köklü değişiklikler gerçekleşmiştir.
Bunlar' :
- Yetmişli yılların yüksek oranda enflasyonist ortamından ve seksenli yıl
ların başındaki stagflasyondan
sonra, 80'li yılların ikinci yarısından itibaren
yen i bir konsensüs meydana gelmiştir. Artık, fiyat i stikrarı bağımsız merkez
bankasının öncelikli amacı olacaktır. Bunun sonucu, Merkez Bankalarının uyguladığ ı antienflasyonist politikalar, bugünün Batılı sanayileşmiş ülkelerinde,
enflasyon oranının fiyatları kemirici ve anti-sosyal etkiler yaratmasının önüne
geçm iştir.

l 970'li ve 80'li yıllarda bütçelerin açık vermesi, l 990'ların ikinci yarısın
dan itibaren sona ererek denk bütçeye geçilmiştir. Orta vadede, konjonktüre! dalgalanmalar üzerinden dengelenen bütçe, fıskal politikasının amacı olmuştur.
- Aynı zamanda ekonomik dinamizmin önemi vurgulanmıştır. Esnek mal
ve emek piyasasının gerekliliği , değ i şen şartlara uyum sağlayabilmek ve ekonoLiebsclıer,
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minin verimli potan iyel ini daha iyi kull a_nabilmek için şartsı z olarak benimsenmiştir.

Yıllar önce baş l atı l an bu değişiklikler, günümüzde ortaya çıkan Yeni
Ekonomi nin temelini o luştumrnktadır. Söz konusu uzun süreli refoım süreci
onucunda, eko nomi ve top lum köklü değişime uğra mı ştı r. İyi uygulanan iktisat
politikas ının olumlu son u ç l a rı uzun süre etkisi ni gös teıınektedir .
Geçm i şteki kök lü ekonomik d eğiş iklikl er ile bir karşılaştırma yapmak
gerek irse; ik i yüzyıl öncesinde buhar makinesinin keşfi, sanayi devriminin
başlangıcın ı oluşturm aktayd ı. Yeni tekno loj inin ortaya çıkması, hammaddelerin
ürünlere dönü şü m sü recinin şek lini tamamen değiştinniştir. Aynı zamanda,
günümüzde de etkisi devam eden politik ve toplumsal hayattaki deği şiklikleri de
beraberinde getirmi ştir. Günümüzde ise, enformasyon ve il etiş im teknolojileri
buhar makinesinin yerini a lmışt ı r. Bu sahada yaşanan teknolojik gelişmeler,
gen i ş alanda enformasyon, fikir, mal ve hizmetlerin değişimi ile bağ lantılı bütün
süreçleri temelde değiştirmektedir. Yeni Ekonomide, hiçbir şey yeni olmasa bile,
yaşanan bu değişim sürecinde, yaşam tarz ımı z ve iktisadi faaliyetlerimiz bir çok
aç ıd an köklü bir de ğ işikliğe u ğramıştı r.
Artık,
ol mas ı,
y ılların

bilginin İntern et üzerinden ucuz ve h ı zlı bir şekilde elde edilebilir
onu en önemli üretim faktörüne dönüştürmüştür. Bunun yanında, geçmiş
önemli ekonomik gelişme trendleri de geçerlili ği ni korumaktadır.

ABD'nin, bilginin ve entelektüel sermayenin önemini diğer ülkelerden önce
kavramas ı ve yatırımlarını ağı rlıklı olarak bu sahalara kaydırması, söz konusu
alanda öncü o lm asın ı sağlamı ştır. ABD'de toplam çalışanların yüzde 80'i hizmet
sektöründe istihdam edilmektedir. Ekonomik büyümenin itici gücü olan yeni
ge lişen sahalar, toplam üretimin üçte ikisini oluşturmaktadır. Teknik gelişmenin
yanında, ekonomik ve sosyal çerçeve şartları da sürekli büyüme sürecini destekl em i ştir. Vergi leri n indirilmesi, bürokratik engellerin kaldırılması, özel inisiyatifin ve risk sermayesinin teşv ik edilmesi veril ebilecek örneklerdir. Schumpeter'in
ifadesiyle, "Yaratıc ı Y ıkı c ılık " ve yenileşmenin serbestçe oluşması, esnek emek
piyasaları ve büyük ölçüde gelir fark lılıkl arın ın da benimsenmesi vasıtasıyla
yapısal dönüşüm daha kolay ge rçekleş miştir. Bütün bu gelişmeler, ABD
ekonomisinde iş l etme ortamının geliş tiğini göstermektedir. Dünyadaki her 1000
fınnadan ikisi nin ABD kaynaklı olması bu sürecin önemli bir göstergesidir.
' Liebscher, K.; He rausforderu ııgen für die Geldpolitik, OeNB, 28. Volkswirtschaftl iche
Tagung 2000, s.6.
' Europas New Economy, Verband Deutscher Banken, Nowenıber 2000, s.13.
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Tablo ( 1)
Yükseliş Kar

Oranı

(%)

(Ay)

Düşüş

Zarar

(Ay)

Oranı %

Hollanda-Julpen ( 1634- 163 7)

36

5,900

10

Missisippi-Hisse Senelleri(l 719- 1720)

13

6,200

13

------------------···- - ---------- - ----

93
99

--

ABD Hisse Senetleri (1921-193 2)

95

491

33

Meksika Hisse Senetleri (1978-1981)

30

785

18

73

Gümüş( I 979- 1982)

12

710

24

88

Honkong-Hisse Senetleri( 1970- 1974)

28

1,200

20

92

Tayvan Hisse Senetleri (1 986-1 990)

40

1, 168

12

80

288

3,720

30

60

- Nasdag(l 998-2000)

18

380

8

50

- Yeni Piyasa(l 998-2000)

27

867

]1

70

Japon Hisse Senetleri (1965 - 1992)

87

Yeni Ekonomi
Hisse Senetleri

Tarihsel Spekülatif Devreler
Kaynak : Die Bank, 2000, www.dibank.de/html/detail
Yeni Ekonominin yükselişi, hisse senedi fiyatlarının yükselişinde de kendini göstermektedir. ABD Teknoloji Borsası son on yılda üst düzeyde bir performans göstermiştir. Özellikle, 1998 fiyatlarındaki yükseliş dinamizmi ivme
kazanmıştır. İnternet ve biyo-teknoloji hisseleri Mart 2000'e kadar yüzde 380
oranında bir artış göstermiştir. Almanya Yeni Ekonomi Piyasasında ise, bu oran
daha da yüksek gerçekleşmiştir. 1998 Yılının başından beri, Nemax-50 kur
endeksi 2000 Mart ayına kadar kadar %867 düzeyinde artış göstermiştir. Genç,
yeni teknoloji hisselerinde kar beklentilerinin azalması ile birlikte endeksin hızlı
yükselişinde bir düzeltme gerçekleşmiştir. Aralık 2000'e kadar, Yeni Piyasa hisse
senetleri ortalama % 75 değer kaybetmiştir. Bu oran Nasdag'da %50 olmuştur.
1965-1992 Yılları arasında Japonya ekonomisinde yaşanan büyüme, hisse senetleri fiyatlarında ve getirilerinde önemli sayıl abilecek artışları beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak, fiyatlardaki düşüşler ve zarar oranları da
yüksek olmamıştır.
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Tablo ( 2)
!.Devre
1790

2. Devre
1845

1890

Buhar

!uygulama

Makim:si

Software,

Aydın l atm a, Sinem Telefon,

Tren

a, Motor

1

1990

1945
Otomobil,

Kullanma,

1

5. Devre

4. Devre

3. Devre

Multimedyı.ı

Televizyon,

Hizmetler

Bi lgisayar
Enfroınasyon. ,

..

treknoloji ve

Elektrik, Kimya, Elektronik, Atom Teknolojisi,
Buhar

Kömür, Demir

Hammad de

Doğal gaz

Bio-ve gen

Teknoloj isi

Teknolojisi

--

~...---~

Bilginin
1

Ağ Orta mı

Ticari

Ulaşım Ağı

Enerji

Ağı

İletişim Ağı

Global Ağ ı
Ortamı

,

__J

Teknolojik Sıçrama Süreçleri
Kaynak : Kerbmann, R,; "Werkstatt Zukunft", Forum für Politik, Kultur,
Wirtschaft und
Wissenschaft, 2/2001.
Yeni bir sosyal ekonomik dönüşüm içinde olduğumuz gerçeği , Tablo 2'den
de izleneceği üzere, yeni değildir. Geçmişte de zaman zaman hızlı toplumsal
dönüşüm ler olmuştur. Burada yeni olan, daha çok sosyal, ekonomik ve kültürel
değişi kliklerin itici gücü ve değeridir. Bilgi artık, yalnızca modern ekonominin
temel karakteristiği olmayıp , aynı zamanda toplumun organizasyon tarzını o luş
turma ktadır.

3. YENİ EKONOMİNİN ÖZELLİKLERİ
Yeni Ekonomi tartışması hem teorik, hem de ampirik sahada yapılmaktadır.
Teorik tartışma özellikle, ekonominin bilinen kurallarının devre dışı kalması
sorunu ile ilgilidir. Ampirik tartışma ise, ekonomik faaliyetlerin sonuçlarının
bilinen teorilerle ne ölçüde uyumlu olduğu yönündedir. Bir tarafta, ekonomik
gelişmelerde geçici olarak yüksek oranlı büyümeye katkı sağlayan pozitif arz
şoku olduğunu ileri sürenler vardır. Diğer tarafta ise, enformasyon ve iletişim
teknolojilerindeki gelişmelerin derin ekonomik etkiler meydan getirdiği tezini
savunanlar vardır. Özellikle, ekonomik birimlerin elektronik bağlantılarının artması, verimlilik artışında ortalamanın üstünde bir yükselme meydana getirmiştir.
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Böylece, bir taraftan yüksek büyüme ve tam istihdam amacı , diğer yandan ise
enflasyon ara s ındaki hedef çatışması sona ermiş bulunmaktadır4.
ABD ekonomisinde son on yıl içinde yaşanan sürekli verimlilik artışı bu
g örü ş ler kapsamınd a değe rlendirilmektedir. Son on yıl içinde, Amerikan
ekonomisi Avrupa ülkelerindeki ekonomik gelişmenin iki misli bir büyüme
gerçekl eştirmiştir. B akış açısına göre, bu gelişme , ya pozitif arz şoklarının sonucu olarak yorumlanmakta veya Yeni Ekonomide, ABD ekonomisinin son yıllar
daki o l ağanüstü pozitif gelişmesinin başarısı olarak görülmektedir.
dü ş ük

Yeni Ekonomi, ortak politik tartışmalarda ve akademik çalışmalarda da
yerini a lmıştır. Yeni Ekonomi kav ramı farklı olarak da tanımlanmaktadır. Ancak,
günümü zde Yeni Ekonomi kavramını açıklamaya yarayan karakteristik özellikler ise şunlardı r :
(!)Yeni teknolojiler (özellikle enformasyon ve iletişim alanında);
(2 )İş l etme lerde verimlilik artışını sağlayan sürekli yapısal reformlar;
(3) Ulu s l araras ı rekabet ve serbest piyasalar;
(4) Yo ğunla şan rekabetin sosyal açıdan benimsenmesi;
(5) Enfl asyonsuz bir ortamın oluşması.
5

Son dönemde, ABD ekonomisinde yaşanan sürekli gelişmelerin temelinde,
Yeni Ekonominin özellikleri olarak adl andırılan unsurlar yatmaktadır.
Yeni çağa geçi şte, eski yapılanmaları yıkan, işyerlerinde tasarrufa giden, aynı
zama nda da bir çok iş sahasını ortaya çıkartan ve genç işletmelere yeni imkanlar
tanı yan teknolojik bir dönüşüm yaşanmaktadır. Teknolojik dönüşüm, ekonomide
dramatik bir şekilde değişim sürecini başlatmıştır. Geçmişte her zaman yatırım
cıl arın ilgisini çeken işletmeler olmuştur. Globalleşme öncesinde, önemli sanayi
ko ll arını Morgans ve Rockerfellers kontrol ederken, günümüzde ise vizyonda
yeni teknolojilerin güçlü potansiyelini zamanında gören, Gates ve Allen* gibi
yeni ya tırımcı tipleri almaktadır"' .
yukarıda

Yeni teknolojilerin kullanılması ile birlikte, enformasyon ve bilgi önem
Yeni Ekonomi , sadece yeni teknolojilerin kullanılmasıyla ortaya
çıkmamı ştır. Daha çok, yeni teknolojilerin yanında, ekonominin deregülasyonu
verimlilik artışında önemli rol oynamıştır. Diğer bir ifadeyle, yeni teknolojilerin
yanında yeni ekonomik süreçte, kısmen yukarıda da ifade edilen ve diğer faktörlerin de önemi büyüktür Bımlar 7 :
kaza nmaktadır.

'Europas New Economy, Verband Deutscher Banken, Bertin, Nowember 2000, s.6-7.
' Friedrich, K. ; "H erau s ford enın ge n der Neuen Ökonomie", Akademie für Politische Bildung,
Frankfurt, 2000, s.4.
· P.All e n ve B. Gates Microsoft firmasının kurucul a rıdır
'' Treich l, A.; Das neue Mill ennium-Ze it für ein neucs ökon o ıııi sch es Paradigma; 28 .
Volkswirtschaftliche Tagu ng, Wi en, 2000, s. 15
' Stark , J.; "Europa zu Beginn des ne uen Jahrzehnts", Deutsche Bundesbank, Presseartikel, Frankfurt,
17/0 1, s. 14.
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- Mal hi zmet ve finansal ürünler aç ı s ınd an , enformasyon ve iletişim
teknoloji lerin in artan rekabeti ile birlikte, global ve serbest piyasaların kombina yonu;
- Emek pi yasa l arında artan esneklik, dü ş ük regülasyon ve rijiditenin azalma s ı ;

- Fiyat i stikra rını sağl ayan bir para politikas ının uygulanması ;
- Kamu borç l a nm as ını ve vergi yükünü azaltan ve böylece özel yatırımlara daha çok imkan tanı yan maliye ve bütçe p o litikalarının uygulanması.
Söz konusu kriterl er, daha çok büyüme ve istihdam için ekonomik potansiyelden tam a nl amı y l a yararl anmanın kurall arını olu şturmaktadır.
Yeni Ekonomi ile birlikte i ş letm e l er rekabet güçlerini koruyabilmek için
rasyonalizasyona gitmektedirl er. Bu süreç içinde; bir taraftan, "Eski Ekonomide"
i şyerleri yok olurken, di ğer taraftan da, yeni teknolojiler yeni iş sahalarını meydana getirmektedir. Politika, piyasa mekani zmas ına müdahale etmeyip, sadece
hukuki şartl arı belirlemes i durumunda, piyasalar kendilerini düzene sokacaktır.
Grafikte görüldüğü üzere, devletin, üretic i ve tüketicinin vergi yükünü hafifl etmesi, pi yasa l arın deregü lasyonu ve lib erall eşmesi ile birlikte artan rekabet
ortamında, ekonominin arz ve talep tarafında olumlu gelişmeler meydana
gelmektedir. Yeni ekonomik süreç içinde, özellikle yeni teknolojilere yapılan
yatırımlar artmakta, emeğin verimliliği yükselmekte, işletme karları ile hisse
senetleri fiyatl arı artarak servet etkisi yaratma ktadır. Böylece, servet etkisi özel
kesim harcamal arını uyarmaktadır. Bu süreç içinde GSYİH'da net artış kendini
göstermektedir.
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Yeni Ekonominin Etk ileşim Sirkülasyonu
Kaynak : Siedenberg, A.; "New Economy im Euroland: Hoffnung oder
Wirklichkeit" ; Deutsche Bank, Frankfurt, 2000.
Yeni Ekonomi kavramı, sadece bazı ülkelerin ekonomik performansını
zamanda, genelde uzun vadeli ve enflasyonsuz büyüme açısından
nedense l fak törler olarak a lın an, yapısal fenomenleri ve tezleri de içermektedir.
Özell ikle, i ş letm e lerin esnekliği , yaratıcılığı ve rekabet gücü bu çerçevede değer
lendir ilm ektedir. Ayrıca , önemli düzeyde esnek emek piyasası ile ileriyi görebi len ve pragmatik para ve maliye politikaları da bu kapsamdadır. Ancak,
günüm üzde yeni ekonominin motorunu, pratikte bütün ekonomik sektörleri ve
kamusa l yaşamın bütün s ınırlarını içine alan, enformasyon ve iletişim devrimi
deği l , aynı

o lu şturm a kta dır.

4. YENİ EKONOMİ VE İKTİSAT POLİTİKASI
Geleneksel sanayi toplumundan, enformasyon, bilgi ve hizmet sektörünün
öne çıktığ ı Yeni Ekonomiye geçiş, derin etkisi olan yapısal dönüşümü de
beraberinde getirmektedir. Yeni ekonomi tezine göre, söz konusu dönüşüm ile
birlikte, esnek uyum yapı s ına sahip ekonomi ler için, iş gücü verimli liğinde
önem li b ir a rtı ş ve öncesine kıyasla enflasyondan arındırılmış ek büyüme gerçekleşecekti r. Söz konusu geli ş menin itici gücü olarak; birincisi, katma değer süreç-
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!eri hızlı , daha iyi ve ucuz olacaktır. İkinci olarak, mevcut olan katma değer aşa
ma ları k ı mi olarak rasyonalize edilmeyip, ortadan kaldırıl acaktır. Üçüncüsü ise,
yen i iş l etme modelleri üzerinden önemli büyüme potansiyeli geliştirilecektir8 .
Yeni Ekonomiden yararlanabilmek için -verimlilik artı ş ı ve enflasyonsuz
büyüme- için bazı adımların atılması gerekmektedir. İlk olarak, enformasyon ve
iletiş im bazlı teknolojik ürünlerin üretilmesi için işletmelere cazip ortam oluştu
rulma lıdır. Diğer taraftan ise, verimliliği ve büyümeyi teşvik eden şirketlerin
ku rulu şu engellenmeyip, teşvik edilmelidir. Ayrıca, emek piyasalarının regülasyonu ve sosyal içerikli sistemlerin oluşturulması , üretim sürecinde yeni teknolojik
ya tırımları olumsuz engelleyebilmektedir. Bütün bunların yanında ; Yeni
Ekonomi, eğitim düzeyi yüksek, yaratıcı ve teknik açıdan becerili insanlara
ihtiyaç duymaktadır9 • İktisat Politikasının, Yeni Ekonomiden en iyi verimi alabi lmesi için, yeniliği teşvik edici ve verimliliği artırıcı çerçeve şartları oluşturul
ma lıdır. Bunlar, esnek faktör piyasaları, serbest rekabet ortamı ve entelektüel
yoğun sahaların teşvik edilmesi ile çalışanların uyum kabiliyetinin artırılması
olarak özetlenebilir.
Diğer bir ifadeyle, yeni ekonomi iktisat politikası kapsamında yeni talepleri
de beraberinde getirmektedir.İktisat politikası, yeni ekonominin bu taleplerine
cevap verebilmek için, makroekonomik şartları yeni ortama göre oluşturmak
durumundadır. Böyle bir ortamın yaratılması için mali disiplin şartı kapsamında :

yüksek olmaması, yatırım düzeyinin artması ve enflasyon
gerekmektedir. Ve böylece, yüksek oranda ekonomik
büyüme ile birlikte istihdam artışı sağlanmalıdır. Ayrıca, uygulanan vergi politi kas ı ekonomik büyüme ile ilgili şartların iyileştirilmesinde önemli bir role
sahiptir. Dünya genelinde, finansal piyasaların deregülasyonu sonucu, sermayenin esnekliğinin artması ve globalleşmenin etkileri, vergi politikasını baskı
a ltına almaktadır. Buna ilave olarak, yeni ekonomide fiziki sermaye türündeki
yatırımların önemi azalmakta ve entelektüel sermayeye yapılan yatırımlar ise
önemli ölçüde artmaktadır. Bilgi en etkin üretim faktörüdür. Bu nedenle, gelecekte bir ülkenin büyüme potansiyeli üzerinde, fiziki sermayeden daha çok,
entelektüel sermayenin vergi yükü etkili olacaktır. Yani, Yeni Ekonomi sanayi
toplumunda olduğundan farklı talepler ileri sürmektedir.
Faiz

oranlarının

oranının düşük tutulması

Bu bağlamda; para, bütçe ve rekabet politikası açısından yeni çerçeve şart
Para politikası açısından temel soru, verimlilik artışının etkisi ve süresidir. Verimlilik oranının, yüksek ve uzun süreli olması ve ekonominin
l arı oluşturulmalıdır.

' Berger. R.; "Deutschland auf dem Weg in die New Economy", Politische Studien 52/375, s.73-74.
' Hewitt, P. ; "New Economy und gesell schafılicher Wandel", Europaei sche Revue,
Frankfurt, 2000, s. 168.
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hızlı büyümesi durumunda dahi , enflasyon riski düşük tahmin edilmektedir.
Ancak, enflasyonun parasal bir fenomen olduğu, sadece tedavüldeki para miktarının fazla olması enflasyonu artırır düşüncesi , Yeni Ekonomi tarafından henüz
çürütülmemiştir. Büyümeyi finanse edebilmek için, para politikası yeterli parayı
arz ederek, ekonominin potansiyelinin artışına katkı sağlayabilecektir. Bu bakım
dan, Yeni Ekonomide para miktarı , eski ekonomiye oranla enflasyon riski oluş
turmadan daha hızlı büyüyecektir. Aynı zamanda, Yeni Ekonomi, teknolojilerde
gelir artırıcı yatırımlar vasıtasıyla, sermayeye olan ilave talebi karşılayabilmek
için yüksek reel faize gereksinim duyacaktır.

Her paradigma değişikliği istenmeyen yan etkileri beraberinde getirebilir.
Böylece, uzun yıllar içinde oluşan ekonomik ilişkilerin değişikliğe uğraması
mümkündür. Yeni Ekonominin ortaya çıkmasıyla, para politikasının uygulanmasında bir çok değişken, Merkez Bankası tarafından daha düşük ağırlıkla
değerlendirilmeye alınırlar. Yeni Ekonomi ile birlikte, büyüme potansiyeli tabiatıyla genişleyecektir. Bunun sonucunda, büyüme potansiyelinin fiyatların tahmini gelişiminin göstergesi olarak güvenirliği azalacaktır. Burada, aynı şey
büyüme potansiyelinden türetilen değişkenler için de geçerli olmaktadır. Yeni
süreçte; parasal, ekonomik ve mali göstergelerden oluşan bir paket oluşturul
malıdır. Söz konusu göstergeler, sistematik bir şekilde ve sürekli olarak takip
edilerek, fiyatlar ve genel ekonomik gelişmeler ile ilgili ileriye dönük tahminler
yapılmaktadır 10 •

Yeni Ekonomi, bütçe politikasının hareket alanını daraltmaktadır.
Teknolojik yenilikler, mal, hizmet, sermaye ve enformasyonun uluslararası
değişimini kolaylaştırdığından, uluslararası rekabet baskısı artmaktadır.
Yoğunlaşan yerleşim yeri rekabeti , pozitif çerçeve şartları, özellikle bütçe politikası açısından oluşturulması gerekmektedir. İşletmeler, yalnız yerleşim yeri
seçiminde esnek değildir, aynı zamanda kalifiye elemanlar da benzer esnekliği
göstermektedirler. Vergi oranlarındaki düşük düzeyde farklılıklar bile, yerleşim
yeri seçimi üzerinde etkili olmaktadır. Aynı şekilde, mal ticaretinin
vergilendirilmesi de zorlaşmaktadır; çünkü, işlemler İnternet üzerinden gerçekleştirildiğinden , resmi olarak bir başka ülkede hukuki duruma göre, farklı
vergilendirme usulü uygulanabilecektir. Bu kapsamda, bir yandan kamu
maliyesinin konsolidasyonu yönündeki uğraş, diğer taraftan ise, vergi reformları
ve önerileri dikkate alınmaktadır •
11

Yeni Ekonomide,

değişen

cazibe

yapısına

uygun olarak, vergi

politikasında

'" Liebscher, K.; "Herausforderungen für die Geldpolitik des Eurosystems'', Östrerreichische National
Bank, Pressedienst, Wien, 15 Juni 2000, s.2.
"Stierli , M.; "Neue Ökononıie "; Politik und Zeitgeschichte, Bonn, 9/2000, s.21.
" Europas New Econonıy; a.g.e.; s.32-36.
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da gerekl i d eğ i ş iklikler yapılmakta dır 1 2 • G e leceğin i ş sahaları daha çok, henüz
kurulma mı ş i ş l etme lerd e veya yakın geçmi ş te kurula n firmalarda ortaya çıka
ca kt ı r. i tihdam artı ş ını beraberinde getirecek bu yapısal dönüşümün hangi hızla
gerçek l eşeceğ i , yeni işletmel erin mevcut i ş l etmeler karş ısındaki rekabet gücüne
bağlı dır. 'Es ki' i ş l etmel erin ve sanayilerin sürekliliği , genelde mevcut duıumda
sah ip o ldukl a rı rekabetçi piyasa pozisyonuna bağlı değildir. Bu işletmelerin gücü
daha çok, mevcut piyasa yapılarının korunmasına yönelik çıkarlarını politik arenada geçerli kılabilmektedir. Geçmi şten günümüze bakıldığında, 'eski' işlet
melerin süreklili ğ i Avrupa'da ABD'den daha yüksektir. Almanya'da son 40 yıl
içi nde ba ş a güreşen işletme kurulmamıştır. 1999 Yılının 25 büyük Alman
işletmes i l 960 yılında da en büyükler arasında yer almaktaydı. ABD'de ise
du rum oldukça farklıdır. Günümüzde, ABD'de mevcut olan 25 büyük işletmenin
!/3'i geçmişte yoktu . Burada, özellikle yeni kurulan, dünya piyasalarında önemli bir rekabet pozisyonuna sahip, enformasyon ve iletişim alanında faaliyet
gösteren firmaları sayabiliriz 13 •
Yeni Ekonomi ile birlikte büyük holdinglerin belirleyiciliğinden çeşitliliğe
bir yapısal değişiklik yaşanmaktadır. Büyük işletmeler de yaratılan iş
sahas ı ve katma değer oranında, küçük ve orta boy işletmelere kıyasla bir azalma meydana gelmektedir. Günümüzde, ekonomilerde firma birleşmeleri
yönünde gelişmeler yaşanmaktaysa da, değişik işletme kültürü sorunları
nedeniyle ancak yarıdan daha azı başarı ile gerçekleşmiştir. Diğer taraftan; işlet
me ler, "yeni bağımsızlar" adı altında küçük birimler oluşturmaktadırlar. Söz
konusu firmalar, hizmet sunucular olarak High-Tech arz etmektedirler. Bu şir
ketlerin varlığı, yeni organizasyon şekli ve işletme felsefesi ile bağlantılıdır.
İş l etme büyüklüğü ve hiyerarşi gibi eski işletme yapıları terk edilmektedir. Ağ
ortamında organize olan her firma, katma değer süreci kapsamında kendi
katkısını yapmaktadır. Birimler arasındaki sınırlar ortadan kalkmakta, geçici
olarak oluşturulan birliktelikler şekil üzerinden değil, görev kapsamında tanım
lanmakta ve amaca yönelik çalışılmaktadır. Görev tamamlandığında, geçici
olarak oluşturulan organizasyon ortadan kalkmakta ve her yeni görev ile yeni bir
organizasyon şekli oluşturulmaktadır 14 •
doğru

Her seferinde yeniden oluşturulan organizasyon şekli, böylece esnek
olmakta ve öğrenme kabiliyetini korumaktadır. Bu, aynı zamanda, söz konusu
yapının gücünü oluşturmaktadır. Piyasa talepleri hızlı bir şekilde algılanmakta ve
bi rimler arasındaki sınırlar önemini kaybetmektedir. Önceden hiyerarşik bir
yapıya sahip olan işletme dışı ilişkiler, partner-modeli içinde gerçekleşmektedir.
Sürekli müşteri diyalogu böylece kurumsallaştırılmaktadır.
" Eııropas New Econoın y; a.g.e.; s.32-36.
" Schad, M. ; " Exi s t e n zgründeııng" , FAZ-Beilage, Frakfurt, 1999, s.132.
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Ge l eceğ in i ş letme

•
•
-

kültürü özetle

şöyledir

15

:

İnsana göre organizasyon,
Diyalog kabiliyeti , daha çok iletişim, bütünlük,
Müşteri partner olarak görülmekte,
Düşük düzeyde hiyerarşi,
Yapısal hiyerarşi ortadan kalkmakta,
Göreve yönelik hiyerarşi,
Ademi-merkeziyetçi, etkili,
Rasyonel, insani, ağ ortamı, dürüstlük, daha az politika, hata
Öğrenen organizasyon türü, bilgiye dayalı,
Bütünsel düşünce.

marjı,

Rekabet politikası açısından ise, enformasyonun özellikleri yeni talepleri beraberinde getirmektedir. Bunlar 16 :
- Mülkiyet haklarının tanınması ,
Piyasa hakimiyetine engel olunması,
- İnternet ile ilgili kuralların belirlenmesi ve
- Telekomünikasyon alanında rekabet politikasının öneminin artması.
Kullanımda dışlama prensibinin uygulanamadığı durumlarda, yeni bilgi ve
benzeri ürünlerin üretilmesi için cazibe ortadan kalkmaktadır. Kimse, dağıtımını
ve kullanımını kontrol edemediği ve böylece gelir elde edemeyeceği ürünleri
üreterek, zaman ve parasını harcamak istemeyecektir. Bu nedenle mülkiyet hakları tanımlanmalıdır.

İşletmeler, genelde, diğer piyasalara açılabilmekte birlikte, bazı durumlar-

da bir veya birkaç işletme monopol konumuna sahip olabilirler. İşletmeler,
ürünün geniş çaplı dağıtımı sonucu, mülkiyet haklarının korunması ile birlikte
bir standart oluşturarak, piyasada hakim konuma gelebilirler. Söz konusu durumda, rekabet politikasının görevi, böyle bir piyasa hakimiyetine engel olmaktır.
İnternet için spesifik kuralların belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle, diğer
kanunların yanında, ödemeler sisteminde ve online bankacılığında veri aktarım
güvencesi önemlidir. Burada; şifreleme, kurallar ve elektronik imza önem arz
etmektedir. Özellikle, üreticiden-tüketiciye ticareti açısından, ürünlerin parasının
ödenmesinin garanti altına alınmasındade güven yetersizliği mevcuttur.

Yeni teknolojilerin kullanımı ve böylece bununla bağlı olan, mikro ve
makro ekonomik avantajların gerçekleştirilmesi imkanı, telekomünikasyon sek
" a.g. m.; s.132.

'" Stierli , M.; "Neue Ökonoınie; Politik und Zeitgeschichte, Bonn, 912000, s.2 1.
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töründeki rekabet po litikas ın a bağ lıdır. Telekomünikasyon sektörünün özelleştir
ilme i ve deregü lasyonu, fiyat l arın ö nemli ölçüde dü ş mes ine ve büyümeye
imkan ta nım aktadır.
Özetle; her ülkenin iktisat politika s ı , yeni ekonominin taleplerine cevap
verebilecek şe kild e, yeniliklere açık ve yapı s al dönü şüme engel olmayacak
o rta mı yarata rak hareket a lanını geni ş l etmelidir. Esnek fa ktör piyasaları , serbest
rekabeti ve başarı y ı teşv ik gibi unsurl ar iktisat politikas ının temel görevleri
a ras ınd a yer a lm a ktadır.

5. YENİ EKONOMİNİN GETİRDİKLERİ
'Eski' ekonomi de, enformasyon ve telekomünikasyon teknolojilerinden
geni ş ölçüde yararlanmaktadır. Artık, geleneksel firmalar yeni ekonomiye
yatırı m yapmaktadirlar. Yani , son yıllarda gittikçe 'eski' ekonomiyi 'yeni' ekonomiden ay ırmak güçl eş mektedir. İl eti ş im ve enformasyon teknolojilerinin gelişi
mi ekonomiyi temelden değiştirmekted i r. Yeni teknolojiler, "eski" piyasa kuralların ı devre dı ş ı bırakmamaktadır. Tam tersi; yeni ekonomi artan piyasa şef
fafl ı ğı , rekabet baskısı ve daha iyi işleyen piyasa mekanizması ile tam rekabet
modeline eski ekonomiden daha çok yaklaşmaktadır. Eski ekonominin etkinlik
artı ş ı , yeni ekonominin önemli bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer bir
etki ise, tüketicilerin artan sayı sı ve düşük marjinal maliyetler vasıtasıyla yeni
ekonomik yapılar oluşmasıdır. İnternet çağında artan rekabet ortamından kimse
kendini dı şl ama imkanına sahip değildir. İnternet ticaretinin avantajlarından,
örneğin ortak ticari platformlar vasıtasıyla, faydalanmak için, küçük boy ve
büyük çapta i ş letmeler arasında ortaklıklara gidilmektedir. Sonuçta, maliyetten
elde edilen tasarrufların hacmi önemli boyutlara ulaşmaktadır. Ürünlerin online
tedariki yanında, klasik sanayi , İnternet ve e-ticaret çağında önemini korumaktadır. İnternet arama motorları bir çok şeyi gerçekleştirebilmekte, ancak, ne
i nsanları ça lı ş m aya teşvik edebilmekte ne de onlara herhangi bir siparişi hazır
layabilmektedir. İnternet üzerinden tedarik edilecek ürünler önce üretilmelidirler.
Yeni ekonomi 'eski' ekonomi için aşağıdaki avantajları sağlamaktadır 1 1 :
- Yeni teknolojiler kullanılmak suretiyle daha etkin çalışılabilmektedir,
- Yeni , etkili dağıtım şekli işletmelerin tasarrufuna sunulmaktadır,
- Genel olarak daha etkin ve yeni araç üzerinde tasarruf edilebilmektedir,
- İşl em maliyetleri daha uygun düzeye inmektedir,
- Bir çok yeni işletmelerin ortaya çıkmasıyla ilave talep oluşmaktadır,
- Eski ve yeni sektörler aras ında cazip işbirliği imkanları meydan gelmek
tedir(Time Warner ve AOL).
" Treichl, A.; a.g. m. ; s. 156.
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Firmalar açısından en önemli maliyet avantajı B2B(üreticiden üreticiye)
sektörü oluşturmaktadır. Orta vadede de tüketiciler piyasası gelişme gösterecektir(B2C). Günümüzde alıcılar, bütün piyasada mevcut olan tekliflere anında
ulaşabilmekte, potansiyel alıcı direkt satıcıya ulaşmakta, aracı ortadan kalkmakta ve böylece zamandan ve maliyetten tasarruf edilmektedir. Uzmanlara göre,
eski ekonomi için tasarruf etme potansiyeli yüzde 20'ye kadar çıkmaktadır.
Alıcıların aksine, satıcılar fiyat baskısı altına girmektedirler. Şüphesiz, önceden
olduğu gibi kalite, güvenirlik ve yetkin olma gibi faktörler önemli olmakla birlikte, marjlar her seferinde geri gitmekte ve müşteri karşılaştırma imkanları sonucu satıcısını öncesine kıyasla daha hızlı bir şekilde değiştirebilmektedir. Üretici
de İnternet'ten avantaj elde etmektedir; enformasyon akışı tek yönlü olmamaktadır. İşletme, müşterileri hakkında daha iyi enformasyon toplayabilmekte ve
belli bir müşteri grubunu hedef alarak hareket edebilmektedir. Sonuç itibariyle;
bütün bu değişiklikler, piyasaların daha şeffaf ve fiyatın daha önemli bir faktör
olduğunu göstermektedir. Böylece, kitaplarda okutulan daha etkin,'mükemmel'8'
piyasaya bir adım daha yaklaşılmaktadır.
Diğer taraftan ise, İnternet ekonomisi para politikası açısından risk oluş
turabilmektedir. Verimlilik artışı potansiyel üretimden daha hızlı bir şekilde
talep artışını beraberinde getirebilmektedir. Burada; para politikası, arz ve talep
tarafında olası etkileri dikkate almak zorundadır. Yüksek düzeyde verimlilik
artışı beklentisi, artan ekonomik büyüme ve bunun sonucu gelir artışları, özellikle son dönemlerde olduğu gibi, yeni sektör hisselerinin fiyatlarını yukarıya
doğru tırmandıracaktır. Hisse senedi gelirleri finansal servet etkisini de
beraberinde getirecektir. Aynı zamanda, emek piyasasındaki uyum ve pozitif
ekonomik tahminler nedeniyle çalışanların ileriye dönük olarak ücret ve maaş
artışları beklentileri yükselecektir. Bunun sonucunda entelektüel sermaye de
büyüyecektir. Bu süreçte beklenen büyüme etkileri ortaya çıkmadan, gerçek etkiler üzerinde tüketim teşvik edilecektir. Böylece, ortaya talep fazlası enflasyonu
artıracaktır. Burada, para politikası, talebi belli bir düzeye çekmek için harekete
geçecektir. İnternet ekonomisinden kaynaklanan arz ve talep etkilerinin dengede
olması durumunda, para politikası tarafsız tutumunu devam ettirecektir. Böylece,
merkez bankası nominal kısa vadeli faiz oranlarını sabit tutacaktır' 9 •

5. SONUÇ
Yeni enformasyon ve iletişim teknolojileri büyük bir ekonomik potansiyel
" Müller, W.; "Globalisierung und Osterweiterung als zentrale Herausforderung für die deuısche
Wirtschaft", Reden und Statements, BMWI, Berl in, 23 Mai 2000, s.2.
" Liebscher, K. ; "Herausforderungen für die Geldpolitik des Eurosystems" , Das nuew Millennium,
OeNB, Wien,2000, s. 15 .
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meydana getirmektedir. Yeni teknolojiye sahip olmak ve toplumun uygun
ma liyetle bu imkanlardan yararlanması , yeni büyüme süreci için yeterli olmaya
bi lir. Yeni ekonominin tam anlamıyla tekamül etmesi için ulusal ve uluslararası
çerçeve şart l arı nın da yeni spesifik taleplere uygun olması gerekmektedir.
Burada politikaya önemli görevler düşmektedir. Teknolojik dönüşümden enforma yon toplumuna geçmek için yaratıcılığı ve işletme kültürünü destekleyici
şartların oluşturulması gerekmektedir.
Dünyanın her yerinde, yeni teknolojiler üzerinde tasarruf edebilme
imkanının giderek artması, geleneksel yerleşim yeri avantajlarını böylece
karş ılaştırılabilir hale getirmiştir. Günümüzde artık yerleşim yeri faktörleri
a ras ında bilgi , yani eğitim ve öğretim sistemleri gittikçe artan bir şekilde önem
kazanmaktadır.

Yeni ekonomi ile birlikte piyasa daha çok şeffaflaşarak, yeni rakiplerin
piyasaya girişi önceki döneme kıyasla önemli ölçüde kolaylaştırmıştır. İnternet,
para ve sermaye piyasası ile ilgili enformasyonları pratikte, herkes için ve her an
düşük maliyetle elde edilebilme imkanını yaratmıştır. Böylece sermaye
piyasal arında rekabet politikası açısından ideal sonuca ulaşılmaktadır: aynı tür
ürünler, yüksek düzeyde şeffaflık, piyasaya girişin kolaylaşması gibi. Bu sonuç,
önceden var olan işletmeler için olmasa da, müşteriler için olumlu bir gelişmedir.
Piyasa şeffaflığı diğer piyasalar için de geçerlidir. Müşteri daha kolay ve hızlı bir
şekilde fiyatları karşılaştırılabilmekte en uygun olanı talep etmektedir.
Maliyetler, tüketicilere, önceden olduğu gibi kolayca yıkılamamaktadır. Ayrıca,
kar marjları da daralmaktadır. Sonuçta; işletmeler rekabet edebilmek için rasyonalizasyon tedbirlerine başvurmaktadırlar. Bir taraftan iş yerleri kapanırken,
diğer taraftan şeffaf piyasalar yeni işletmelere piyasaya girişi kolaylaştırmakta ve
yeni işyerleri açılmaktadır. Böylece, piyasa kendi kendini temizlemektedir.
Devlet, bu sürece aşırı kurallar koyarak müdahale etmemelidir; sadece gerekli
çerçeve şartlarını oluşturmalıdır. Bu kurallar içinde, müteşebbis ve tüketici dostu
vergi politikası ve emek piyasasının deregülasyonu önemli bir yere sahiptir.
Yeni Ekonominin motoru ve enformasyon toplumuna geçişte itici gücü,
enformasyon ve iletişim teknolojileridir. Bu sahalarda yaşanan hızlı gelişmeler,
verilerin işlenmesini ve aktarımını önemli ölçüde hızlandırmıştır. Elektronik veri
işleme kabiliyeti hızlı bir şekilde yükselmekte, yaratıcılık ve ürün devreleri
k ı salmaktadır. Yeni ekonomi sadece İnternet işletmeleri ile sınırlı değildir. Yeni
Ekonomi, ekonominin bütün alanlarını etkisi altına almaktadır: otomobil sektörü
'
ticari işletmeler veya sağlık sektörü. İnternet işletmeleri bunların sadece bir kısmını meydana getirmektedir.
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Ekonomik süreçteki bu değişikliklerin yanında, dünya ekonomisini kürerekabet baskısını artıran ve ticareti yoğunlaştıran, organizasyonel
devrimdir. Artık gelecekte, bir işletmenin "yeni" veya "eski" olduğu daha az
dikkati çekecektir. İşletmeler ve bankalar, global enformasyon ve iletişim
teknolojilerini kullanan yeni işletme stratejileri geliştirmek zorundadırlar.
selleştiren,

Sonuçta, 'Yeni Ekonomi' sa hamızı tamamen değiştirmekte, ancak yeni bir
iktisat politikas ını gerekli kılmama ktadır. Yeni dönemde de bilinen, "eski"
makroekonomik ili şkil er geçerli olmakta ve iktisat politikasının çerçevesini oluş
turmaktadır. Yeni Ekonomi ; özellikle para, maliye ve yapısal politika hedeflerini
değiştirmemektedir. Çünkü, yeni ekonominin sağladığı yapısal dönüşümde
parasal istikrar, bütçe konsolidasyonu, düşük vergi oranları ve yüksek uyum
kabiliyeti önemli faktörleri meydana getirmektedir. Söz konusu yapısal dönüşüm
gerçekleşmektedir. Bu dönüşüm iki tür gelişmeden kaynaklanmaktadır :
Glob a lleşme ve enformasyon ile ileti ş im teknolojisindeki devrim. Çalışma organizasyonlarının yeni şekli, büyüyen hizmetler sektörü, uluslararası rekabet ve
oluşan global emek piyasası bu gelişmenin sonuçlarıdır. Bu demektir ki, bir sefer
öğrenilen meslek hayat boyu çalışma garantisi vermeyebilr. Bu, kişi için, yeni
kalifıkasyon edinme ve kendini sürekli geliştirmek anlamına gelmektedir.
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